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LUTTENBERG'S 
CHRONOLOGISCHE VERZAMELING 

Jaargang 1929 

2 Januari 1929. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklij k besluit van 19 Februari 
1920 (Staatsblad n°. 83), tot uitvoering 
van artikel 19 der Gezondheidswet, zooals 
dat is gewijzigd bij Koninklijke besluiten 
van 28 September 1920 (Staatsblad n°. 
761), 11 Juli 1922 (Staatsblad n°. 446) 
en 17 Mei 1924 (Staatsbladn° . 247). S. l. 

Wij WILHELMINA, enz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 4 October 
1928, n°. 1486 H., Afdeeling Volksgezond
heid; 

Gezien Ons besluit van 19 Februari 1920 
(Staatsblad n°. 83) , tot uitvoering van artikel 
19 der Gezondheidswet, zooals dat is gewijzigd 
bij Koninklijke besluiten van 28 September 
1920 (Staatsb lad n°. 761), 11 Juli 1922 
(Staatsblad n°. 446) en 17 Mei 1924 (Staats
blad n° . 247) ; 

Den Raad van State gehoord {advies van 
20 November 1928, n°. 31); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
27 December 1928, n°. 1936 H ., Afdeeling 
Volksgezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Artikel I. 
De eerste zin van het 3de lid van artikel 3 

van Ons bovengenoemd besluit wordt gelezen 
als volgt: 

,,De voorzitter van den Raad is bevoegd in 
het binnenland een onderzoek ter plaatse in te 
stellen of door een of meer zijner leden en de 
uitgenoodigde deskundigen te doen instellen: 
ook den secretaris kan hij zoodanig onderzoek 
opdragen." 

Artikel II. 
Artikel 11 van Ons bovenaangehaald besluit 

wordt gelezen als volgt: 
,,De Gezondheidsraad en zijne Commissies 

zijn bevoegd deskundigen tot deelneming aan 
de beraadslagingen of aan een in te stell en 
onderzoek uit te noodigen." 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2den Januari 1929. 
WILH ELMINA. 

De Minister van A.rbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SI o t e m a k e r de Bruin e. 

(Ui tgeg. 21 Jan. 1929.) 

2 Janiiari 1929. KONINKLIJK BESLUIT . 
(Gemeentewet artt. 95 en 106). Hoe
wel de betrokkene zijne administratie als 
gemeentesecretaris onnauwkeurig heeft ge
voerd en blijk heeft gegeven van gebrek 
aan plichtsbetrachting, kan hij echter, mede 
in aanmerking genomen dat niet volkomen 
is komen vast te staan dat hij zich opzet
telijk aan onregelmatigheden heeft schuldig 
gemaakt, en met het oog op het geringe 
toezicht, dat het gemeentebestuur blijk
baar op zijn ambtenaren heeft- uitgeoefend, 
niet worden geacht zijn ambtsplichten als 
secretaris dermate te hebben verzaakt, dat 
zijn ontslag daardoor zou worden gerecht-
vaardigd. . 

Waar gebleken is dat het door den be
trokkene als ontvanger en in zijn overige 
gemeentebetrekkingen gevoerd geldelijk 
beheer in hooge mate te wenschen heeft 
overgelaten, kan hij, al is van fraude niet 
bepaaldelijk gebleken, in zijne betrekking 
van gemeente-ontvanger niet worden ge
handhaafd. 

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

den Raad der gemeente Stoppeldijk, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zeeland van 25 
Mei 1928, n°. 8, 3e afd., betreffende het ont- · 
houden van goedkeming aan de besluiten van 
dien Raad van 16 Maart 1928, waarbij aan 
X. ontslag, anders dan overeenkomstig eigen 
verzoek, is verleend als secretaris, respectieve
lijk ontvanger, dier gemeente; 
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Den Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 December 1928, n°. 797; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
28 December 1928, n°. 11912, afd. B.B. ; 

0. dat de Raad der gemeente Stoppeldijk, 
bij besluiten van 16 Maart 1928, aan den 
secretar is en ontvanger dier gemeente, X., die 
bij raadsbesluit van 22 Februari 1928 a ls zoo
danig was geschorst in verband met gebleken 
onregelmatigheden in de gemeente-administra
tie, uit die betrekkingen ontslag heeft ver
leend met ingang van den dag, volgende op 
dien, waarop zijne beslissing onherroepelijk 
zal zij n goedgekeurd; 

dat de Raad bij zijn besluit tot het aan X. 
verleenen van ontslag als gemeentesecretaris 
overwoog, dat tharui verschillende feiten aan 
het licht zijn gekomen, waardoor aan X. niet 
!anger de betrekking van secretaris der ge
meente kan warden toevertrouwd; dat o. a. 
gebleken is, dat verscheidene mandaten, die 
destijds als •bij lagen der rekeningen zijn over
gelegd, niet meer zij n te vinden, alsmede de 
reken ingen van 1924 en 1925 van het burger
lij k armbestuur, waarvan toch in verband met 
het bepaalde bij art. 27 der Armenwet een 
exemplaar in het archief der gemeente behoort 
te berusten; dat het bevolkingsregister niet 
nauwkeurig is bijgehouden, daar hierin nog 
verschillende personen inge chreven staan, die 
de gemeente reeds geruimen tijd hebben ver
laten ; dat verder in 1924 wegens betaalde 
verplegingskosten voor armlastige krankzin
nigen aan het krankzinnigengesticht te Ghee) 
(Belgie) een te hooge frankenkoers is bere
kend; dat in 1922, blijkens verklaringen, af
gelegd door een persoon, die toen als klerk ter 
secretarie werkzaam was, legesgelden zijn ont
vangen, terwijl in de gemeenterekening van 
1922 die gel den niet zijn verantwoord; dat. 
blij kens verklaring van denzelfden persoon in 
1923 te wein ig leges zijn verantwoord; 

dat het raadsbesluit tot het verleenen van 
ontslag aan X. als gemeente-ontvanger steunt 
op de overwegingen, dat is gebleken, dat de 
adm i nistratie van den ontvanger zeer slordig 
is gevoerd en hem derhalve ·die betrekking 
niet !anger meer kan worden toevertrouwd; 
dat blijkens de op 27 December 1927 plaats 
gehad hebbende opname van kas en boeken 
een tekort bleek van f 0.00½, terwijl bij de 
kasopname van 22 Februari jl. een tekort 
werd geconstateerd van f 75.97½; dat de ont
vanger in beide gevallen verklaarde, dat hem 
de oorzaak van die tekorten onbekend was, 
<loch dat het den Raad wil voorkomen, dat 
hieruit duidelijk blijkt, dat de boekhouci!ng 
niet accuraat is bijgehouden; dat blijkens 
mandaat n°. 42 van de bijlagen der rekening 
over 1924, door X. bij voorschot is betaald 
wegens geleverde anthraciet een bedrag van 
f 22, terwij l de daaraan gehechte nota is ge
kwiteerd, doch dat gebleken is, dat de daarop 
voorkomende handteekening niet is gesteld 
door den leverancie1·, terwijl de ontvanger 
hiervan eerst den klerk ter secretar ie beschul
digde en later verklaarde, het niet te weten; 

dat Ged. Staten bij besluit van 25 Mei 1928, 
n°. 8, 3e afd., aan deze beide raadsbesluiten 
hunne goedkeuring hebben onthouden, uit 

overweging, dat de motieven, op grond waar
van de ontslagen zijn verleend, in hoofdzaak 
tot twee zijn terug te brengen, namelijk het 
plegen van fraude, althans het zichzelf weder
rechtelijk bevoordeelen ten koste van de ge
meente, alsmede het op zeer slord ige wijze 
voeren van de administratie; dat, hoewel 
daaraan door hun College in het onderhavige 
geval niet die gevolgen wor den verbonden, d ie 
de Raad van Stoppeldij k gemeend heeft daar
aan te mogen verbinden, het zeer uitgebreide 
onderzoek in elk geval we! d it heeft aan den 
dag gebracht, dat de door den secretaris-ont
vanger gevoerde administratie tot rechtmatige 
klachten aanleiding heeft gegeven, en dat zij, 
die den stoot tot het onderzoek hebben gege
ven, daarmede ongetwij feld de belangen der 
gemeente hebben gediend, waarvoor hun een 
woord van !of niet mag worden on thou den ; 
dat, al mogen voor de juistheid van het hier
boven in de eerste plaats genoernde motief 
inderdaad we! eenige aanwijzingen zij n bijge
bracht, de genoemde rapporten, zoomede het
geen bij de mondelinge besprekingen ter tafel 
werd gebracht, te veel tegenstrijdigs opleveren, 
dan dat, zonder rneer, de rechtmatigheid van 
deze grief ten voile a ls vaststaande zou kunnen 
worden aangenomen, daargelaten de vraag, 
of, zoo dit al het geval ware, verschillende der 
aan den secretaris-ontvanger ten I aste gelegde 
handelingen, bezien in het licht der omstan
digheden, niet tot eene mildere beoordeeling 
aanleiding zouden kunnen geven, dan haar 
thans te beurt gevall en is; dat, wat het tweede 
motief betreft, de juistheid van de bewaring, 
als zoude de administratie door den secretaris
ontvanger op zeer slordige wijze zij n gevoerd, 
we! voldoende is gebleken; dat slordigheid 
ongetwijfeld in hooge mate laakbaar is , in het 
bijzonder wannee r het betreft een ambtenaar, 
aan wien .de behartiging van de voornaamste 
belangen van de gemeenschap, wier dienaar 
hij is, is toevertrouwd en dat zoodanige slor
digheid, wanneer zij eenmaal is aangetoond, 
,inderdaad aanleiding kan geven tot het tref
fen van maatregelen tegen den ambtenaar, 
die zich daaraan schuldig maakt; dat evenwel 
in casu noch het eene, noch het andere motief, 
naar het oordeel van hun College, voldoenden 
grand oplevert om over te gaan tot het nemen 
van een zoo ernstigen en in het !even van den 
da:1rdoor getroffen ambtenaar zoo ingrijpen
den maatregel a ls het verleenen van onge
vraagd ontslag, nu bovendien eenerzijds niet 
is gebleken, dat op de handel ingen van den 
secretar is-ontvanger steeds een zoodanig toe
zicht is uitgeoefend als, ware het uitgeoefend, 
een waarborg zoude hebben gevormd tegen het 
plegen van minder oirbare handel ingen als 
thans aan hem warden ten laste gelegd, en 
anderzijds de plaatselijke omstandigheden het 
verklaarbaar maken, zoowel, dat, bij de steeds 
toenemende bemoeiingen der gemeente op ve
lerlei gebied, de daaraan verbonden admi
nistratieve werkzaamheden steeds weer aan 
denzelfden persoon zijn opgedragen, als, dat 
die steeds toenemende administratieve be~!om
meringen den persoon, aan wien zij waren op
gedragen, het overzicht over het geheel zijner 
werkzaamheden hebben doen verliezen, ten 
gevolge waarvan zoowel de gebleken verwar
ring in de administratie, als die, wellicht niet 
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steeds verdedigbare, handelingen van den se
oretaris-ontvanger ten deele kunnen worden 
verklaard; 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat X. 
niet a Ileen als secretaris en ontvanger, maar 
ook als secretaris van het Burgerl ijk A1·mbe
stuur en als a dministrateur van het gemeente
lijk electriciteitsbedrij f is ontslagen; dat Ged. 
Staten wel van meening zij n, dat de rapporten 
e n verklaringen te veel tegenstrijdigs opleve-
1·en, <loch dat z. i. het gebeurde met de leges
gelden voor bewijzen van Neder l anderschap, 
het zoek maken van offic ieele bescheiden en 
het uit de kas van het Burgerlijk Armbestuur 
nemen van twee duizend gulden als vaststaan
de feiten zijn te beschouwen; dat Ged. Staten 
ter verschooning van X. o. m . opmerken, dat 
hem steeds meer werkzaamheden werden op
gedragen, doch dat z. i. X. , zouden zijne on
de rscheidene functies hem inderdaad hebben 
overbelast, uit een of meer zijner functi es ont
slag had moeten verzoeken; dat is gebleken, 
dat door X. , in zijne hoedanigheid van secre
taris der gemeente, een stuk is opgemaakt, 
dat moest doorgaan voor notulen van eene ge
heime vergadering van den gemeenteraad, 
waarin o. m. zou zijn besloten tot verhooging 
van het salaris van den administrateur van 
het gemeentelijk electrisch bedrijf ; dat echter 
voor de met het onderzoek belaste commissie 
uit Ged. Staten is komen vast te staan, dat 
die vergadering nimmer heeft plaats gehad; 
dat Ged. Staten met dit door X. gepleegde 
fe it klaarblijkelijk geen rekening hebben ge
houden; 

0. ten aanzien van het door den gemeente
raad aan X. verleende ontslag als gemeente
secretaris, dat uit de overgelegde stukken, het 
medegedeelde ter openbare vergadering van 
de Afdeeling van den Raad van S tate, voor 
de geschillen van bestuur, waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, en uit het nader 
onderzoek, ingesteld naar aanle iding van een 
schrij ven van de genoemde Afdeeling, is geble
ken, dat de secretaris zich in die betrekking 
heeft schuldi g gemaakt aan verschillende te
kortkomingen; 

dat die tekortkomingen, bezien in onderlin
gen sarnenhang en in verband met de wijze, 
waarop X. blijkens de evengenoemde gegevens 
zijne andere gemeentelijke betrekkingen heeft 
vervuld, aan zijne administratie als gemeente
secretaris den stempel van onnauwkeurigheid 
verleenen en blijk geven van gebrek aan 
plichtsbetrachting zijnerzijds; 

dat echter, mede in aanmerking genomen, 
dat niet vol komen is komen vast te staan, dat 
X. zich opzettelijk aan onregelmatigheden 
heeft schuldi g gemaakt, en o. a. het hem ten 
laste gelegde betreffende de notulen van eene 
raadsvergadering van 17 Maart 1925 niet is 
bewezen, deze functionaris, ook met het oog 
op het geringe toez icht, dat het gemeente
bestuur blijkbaar op zijne ambtenaren heeft 
uitgeoefend, n iet kan worden geacht, zijne 
ambtsplichten a ls secretaris de'rmate te heb
ben verzaakt, dat zijn ontslag uit die betrek
king daardoor zou kunnen worden gerecht
vaardigd ; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht hunne 
goedkeuring aan het ontslag van X. uit zijne 

betrekking van gemeente-secretaris hebben 
onthouden; 

0. ten aanzien van het door den gemeente
raad aan X. verleende ontslag a ls ontvange1· 
der gemeente, dat gebleken is, dat inzonder
heid het door hem als ontvanger en in zijne 
overige gemeentebetrekkingen gevoerde gel
delij ke beheer in hooge mate te wenschen 
heeft over gel a ten; 

dat eene verwaarloozing als die, welke dit 
geldel ij k beheer heeft gekenmerkt, bij een 
comptabel ambtenaar niet kan worden ge
duld; 

dat op dien grond, al is van fraude niet 
bepaaldelijk gebleken, X . in zijne betrekking 
van gemeente-ontvanger n iet kan worden ge
handhaafd; 

dat dus Ged. Staten ten onrechte hunne 
goedkeuring hebben onthoud~n aan het raads
besluit, waarbij aan X. ontslag als ontvanger 
is verleend; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

I. het beroep, voor zoover dit is gericht te
gen het onthouden van goedkeuring aan• het 
besluit van den Raad der gemeente Stoppel
dijk van 16 Maart 1928, waarbij aan X . ont
slag, anders dan op eigen verzoek, is ver
leend als secretaris der gemeente, ongegrond 
te ver kl aren ; 

II. met vernietiging van het besluit van 
Ged. Staten van Zeeland van 25 Mei 1928, 
n°. 8, 3e afd. , voor zoover daarbij goedkeuring 
is onthouden aan het besluit van den Raad der 
gemeente Stoppeldijk van 16 Maart 1928, 
waarbij aan X. ontslag, anders dan op eigen 
verzoek, is verleend a ls gemeente-ontvanger, 
dit raadsbesluit goed te keuren. 

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

3 Janunri 1929. BESLUIT, tot aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 3 Septem
ber 1921 (Sta.atsulad n°. !On), gewijzigd 
bij Koninkliil< bcsluit van 25 Mei 1923 
(Staatslilad n° 218), houdende vaststelling 
vAn een nieuw reglement voor den land
m eterscnrsns te W agen-ingen. S. 2. 

Wij WILHELMTNA, enz.; 
Op de gemeenschappeljjke voordracht van 

Onze Ministers van Binnonlandsc-he Zaken en 
Landbouw en van .Financien van 8 November 
1928, Directie van den Landbouw, n°. 2118, 
eerste Afdeeling en van 13 November 1928, 
no. 8, Afdeeliug Kadaster ; 

Gezien Ons beslnit van 3 September 1921 
(Staatsblad no. 1047), gewijzigd btj Ons besluit 
van 2;, Mei 192:J (Staatsblarl n°. 218); 

Overwegende, dat aanvulling van het bij 
Ons eerstgenoemd besluit vastgestelde regle
ment voor den landmeterscursus te W ageningen 
wenscheliik is : 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 December 1928, n°. 33) : 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 27 December 1928, 
Directie van den Landbouw, n°. 2949 1

, eerste 
Afdeeling en van 28 December 1928, n°. 23n, 
Afdeeling Kadaster ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepal<'n : 
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Art. I. Tusschen de artikelen 8 en !l van 
het bij Ons besluit van 3 September 1921 
(Staatsblad no. 1047) vastgestelde reglement 
voor den landmeterscursus te Wageningen 
wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

A rt. Sbi8. Voor het afleggen van elk examen 
aan den landmeterscursus wordt eene som 
betaald, gelijk aan die, welke voor hct afleggen 
van een examen aan de Landbouwhoogeschool 
is, of zal worden vastgesteld. 

Deze gelden worrlen in 's Rijks schatkist 
gestort. 

In geval van afwijzing wordt voor de eerste 
herhaling van een examen geen betaling ge
vorderd. 

Art. II. Het bepaalde in artikel I bedoeld, 
gaat in op l Januari 1929. 

Art. III. Geen examengeld is verschuldigd 
voor examens, welke v66r 1 Januari 1929 zijn 
aangevangen en na dien datum worden voort
gezet. 

Ook is geen examengeld verschuldigd voor 
de eerste herhaling van een examen, dat in 
1928 zonder gunstig gevolg werd afgelegd 

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

's-Gravenhage, den 3den J anuari 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en wndhouw, 
J.B. Kan. 

De Minister ~-an Financiiin, d e Geer. 
(Uit,geg. 15 Jan. 1929.) 

3 Januari 1929. KON11~IJK BESLUIT. 
(Gem.wet art. 213). Ged. Staten hebben 
terecht goedkeuring onthouden aan een 
wijziging der gemeent,ebegrooting, be
oogend aan een voormalig onderwijzer een 
gratificatie toe te kennen, die enkel ten 
doe! heeft hem het gemis van pensioen te 
vergoeden ; immers ligt het niet op den 
weg van een gemeentebestuur om gelden 
beschikbaar te stellen voor doeleinden, 
welke noch betreffen een b~jzonder huis
houdelijk belang der gemeente, noch voort
vloeien uit verplichte medewerking van 
de ztjdi, der gemeente, maar enkel ten 
doe] hebben om tegemoet te komen aan 
aanspraken, welke langs den daarvoor 
aangewezen wettelijken weg niet kunnen 
worden bevredigd, omdat de ter zake 
geldende wettelijke regelingen niet van 
toepassing zijn. 

Het feit dat het bevoegd gezag, beslissend 
binnen de grenzen der wettelijke voor
schriften, iemand niet heeft benoemd tot 
een bepaalde functie, zonder dat is geble
ken van destjjds niet bekende of niet i_n 
aamnerking genomen omstandigheden d ie 
- waren zij bekend of overwogen gewor
den - vermoedelijk tot een andere beslis
sing zouden hebben geleid, levert geen 
billijkheidsmotief op om een gratificatie toe 
te kennen ter vergoeding van aanspraken, 
die de betrokkene zou hebben gehad, 
indien hij we! ware benoemd geworden. 

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

den R aad der gemeente Utrecht tegen het be
sluit van Ged. Staten van Utrecht van 13 
December 1927, n°. 3898/2543, 3e afd., waar
bij goedkeuring is onthouden aan het raads
besluit dier gemeente van 12 September 1927 
tot af- en oversch1ijving van en op posten der 
gemeentebegrootin~ voor het dienstjaar 1927; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 November 1921!, n°. 977; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
29 December 1928, n°. 11833, afd. B.B. ; 

0. dat de Raad der gemeente Utrecht bij 
zijn besluit van 12 September 1927 van den 
op de begrooting voor 1927 uitgetrokken post 

Onvoorziene Uitgaven" heeft afgeschreven 
~en bedrag van f 632 en op de posten ,,Ach
terstall ige uitgaven van vorige dienstjaren" 
en .Kosten ter zake Yan verzekering pension
nee~ing enz. van ambtenaren en beambten" 
ondt:lrscheidenlijk heeft overgeschreven f 443 
en £ 89; 

dat Ged. Staten van Utrecht, bij hun besluit 
van 13 December 1927, 3e afd. n°. 3898/2543, 
aan het bovengenoemde raadsbesluit hunne 
goedkeuring hebben onthou~~°:• uit overwe
ging, dat deze af- en overschnJvmg een gevolg 
is van het raadsbesluit van 1 September 1927, 
tot verleeni ng aan den gewezen onderwijzer 
bij het herhalingsonderwijs G. Postma, . met 
ingang van 1 September 1921, van eene Jaar
lijksche gratificatie, gelijk __ aan het bedr~g, 
dat hem als pensioen zou z1Jn toegekend, m
dien hij bij de opheffing van het herhalings
onderwijs in 1921 was ontslagen met een 
vasten dienst tijd van 3 wekelijksche lesuren 
sedert 26 April 1911; dat de Raad tot de 
toekenning van deze gratificatie heeft beslo
ten ten einde genoemden Postma schadeloos 
te ;tellen voor het gemis aan pensioen, dat hij 
zou hebben genoten, indien zijne tijdelijke 
aanstelling als onderwijzer bij het _herhalings
onderwijs reeds v66r of op 25 April 1911 was 
omgezet in eene vaste aanstelling ;_ dat hier 
niet zooals de Raad meent, sprake 1s van een 
her{tel van onrecht; dat de geldelijke toestand 
der gemeente het noodzakelijk ma~~t een on
verplichte uitgaaf als deze, waarb1J geen ge
meentebelang is betrokken, achterwege te la
ten; dat het besluit in verband hiermede in 
strijd is met het geldelijk belang der gemeen
te · dat het besluit bovendien voor de ge
m;ente tegenover alien, die in haar dienst 
zijn of geweest zijn, gevolgen zal - _en zeker 
kan - medebrengen, welke haar met onbe-
1 angrijke geldelijke lasten zullen opleg_~en_; 
dat het besluit ook op dezen grond 111 stnJd 1s 
met het geldelijk belang der gemeente; dat 
ten slotte door dit besluit in dezen een pen
sioen of aanvullend pensioen wordt toegekend; 
dat het hierdoor treedt op het terrain der Pen
sioenwet 1922, S. 240; dat het daardoor in 
strijd is met art. 150 der Gemeentewet; .. 

dat van dit besluit de Gemeenteraad b1J Ons 
in beroep is gekomen aanvoerende, dat hier 
z. i. inderdaad van een herstel van onrecht 
kan gesproken worden, omdat de n_\et vaste 
benoeming van Postma tot on_derwIJzer. a~n 
de herhalingsschool aan de We1straat, die m 
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April 1911 had moeten geschieden, uitslu1-
tend een gevolg wa van de tusschen het 
Hoofd die,· school en Postma bestaan heb
bende minder goede verhouding: dat de on
derwijzer Postma in het jaar 1907 tijdelijk 
werd benoemd voor 2 lesuren in het vak na
tuurkunde, welk aantal bij den aanvang va• 
den cursus 1908/1909 werd uitgebreid tot 5; 
Jat in April 1911 bij het vertrek van den on
derwijzer Van Bornmel een n ieuwe verdeel ing 
der lesuren, vaste en tijdelijke, moest warden 
getroffen en het bij deze gelegenheid recht
matig ware geweest den heer Postma, die alle 
5 uren natuurkunde in de 3 vaste en 2 paral
lelklas&en gaf en bleef geven, voor de 3 vaste 
uren een vaste aanstelling te geven; dat de 
omechtvaardigheid, aan den heer Postma aan
gedaan, door deze vaste aanstelling toen ach
terwege te I a ten, temeer in het oog springt, 
doordat bij deze gelegenheid we! een vaste 
aanstell i ng werd verschaft aan den onderwij
z.er Snoek, d ie werkzaam was in een parallel
klasse en geen onderwijs gaf in het vak na
tuurkunde en zeker geen betere aanspraken 
had dan zijn collega Postma ; dat thans, na 
een daartoe opzettelijk ingesteld onderzoek, 
aan het licht is gekomen, dat aan Postma in 
April 1911 inderdaad eene benoeming tot vast 
onderwijzer in de natuurkunde aan de her
halingsschool aan de Weistraat is onthouden; 
dat tengevolge van die omstandigheid - zijn 
vaste benoeming g ing eerst in 16 November 
1911 -- hij met ingang van 1 September 1921 
geen aanspraak kon maken op pensioen we
gens opheffing van zijne betrekking; dat hij 
daarom van oordeel is, dat aan Postma eene 
jaarlij ksche gratificatie behoort te warden ge
geven ten bed rage van f 50 per j aar voor het 
tijdvak van 1 September 1921 tot 1 Jui i 1922 
en van f 89 per jaar van 1 Juli 1922 af, we
gens het gemis van het pensioen, hetwelk hem, 
ware hij onder normale omstandigheden in 
April 1911 tot vast onderwijzer bij meerge
noe:nd onder,vijs benoemd, ten laste van het 
Pensioenfonds voor de gemeente-ambtenaren, 
c.q. ten laste van het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds, zou zijn verleend ; dat die gra
t ificatie naar zijn oordeel juist is verleend tot 
herstel van vroeger begaan onrecht, en in het 
tegenovergestelde geval geen gratificatie zou 
zijn verleend; dat de geldelijke toestand der 
gemeente hierbij geen rol van beteekenis ver
vult, omdat bet slechts gaat om een jaarlijksch 
bedrag van f 89 en tegenover de uitbetaling 
van de gratificatie van 1 September 1921 tot 
1 J anuari 1927, ten bed rage van f 443 de 
terugbetaling staat van een aan den belang
hebbende op grand van de gratificatieveror
dening-onderwijzend-personeel uitgekeerd be
drag van f 362. 70 ; dat een bedrag van f 89 
per jaar op een jaarlijksch budget van ruim 
17 mill ioen gulden van weinig of geen belang 
is en alzoo de financieele positie der gemeente 
door evenbedoelde uitgaaf niet.in het gedrang 
komt; dat het genomen raadsbesluit tegen
over hen, die in dienst der gemeente zijn of 
geweest zijn, geen gevolgen heeft, omdat het 
geval Postma een zoo bij uitstek uitzonderings
geval is, dat met zekerheid kan warden ge
zegd, dat aan bet genomen raadsbesluit geen 
verdere gevolgen zijn verbonden; dat, wat 
betreft de meening, als zou het raadsbesluit in 

strij d zij n met art. 150 der Gemeentewet, om
dat het treedt op bet terrein van de Pensioen
wet 1922, hij deze meening niet deelt, omdat 
blijkens de opvatting van Onzen Minister van 
F inancien noch de Pensioenwet voor de Ge
meenteambtenaren 1913, noch de Pensioenwet 
1922, S. 240, bezwaar oplevert voor de toe
kenning van eene gratificatie over een be
paald dienstjaar aan een gewezen ambtenaar 
en door eene dergelijke handel ing niet wordt 
gebandeld in atrijd met art. 150 der Gemeen
tew~t (provinciaal Blad van Utrecht 1922, 
n° . 82); 

0 . dat, aangenomen dat het besluit van den 
Raad van Utrecht om aan G. Postma het door 
hem gederfd pensioen te vergoeden, niet be
treft de behartiging van belangen uitsl uitend 
den R ij kswetgever voorbehouden en dus het 
met voormeld besluit samenhangend besluit 
van den Gemeenteraad van 12 September 1927 
om voor het vorenomschreven doe! een post 
op de begrooting te brengen, niet in strij d is 
met art. 150 der Gemeentewet, niettemin het 
Raadsbesluit van 12 September 1927 niet voor 
goedkeuring vatbaar is; 

dat het toch niet op den weg van een ge
meentebestuur ligt om gelden beschikbaar te 
stellen voor doeleinden, welke noch betreffen 
een bijzonder huishoude!ijk belang der ge
meente, noch voortvloeien uit verplichte me
dewerking van de zijde der gemeente, maar 
enkel ten doe! hebben om tegemoet te komen 
aan aanspraken, welke langs den daarvoor 
aangewezen wottelijken weg niet kunnen war
den bevredigd, omdat de ter zake geldende 
wettelijke regelingen niet van toepassing zijn; 

dat zich ten opzichte van G. Postma de om
standigheid voo:rdoet, dat hij aan de Pensioen
wet geen aanspraken kan ontleenen en de be
oogde gratificatie enkel ten doe! heeft hem 
het gemis van pensioen te vergoeden, waar
van het Gemeentebestuur zich op grand van 
den evenvermelden a lgemeenen regel heeft te 
onthouden; 

0. wijders, dat ter rechtvaardiging van af
wijking van dien algerrieenen regel een beroep 
op de billijkheid in geen geval zou opgaan, 
vermits het feit dat het bevoegd gezag, beslis
sende binnen de grenzen der wettelijke voor
schriften, iemand niet heeft benoemd tot eene 
bepaalde functi e, zonder dat is gebleken van 
destijds niet bekende of niet in aanmerking 
genomen omstandigheden, die - waren zij be
kend geweest of overwogen geworden - ver
moedelij k tot eene andere beslissing zouden 
hebben geleid, geen billijkheidsmotief oplevert 
om eene gratificatie toe te kennen ter vergoe
ding van aanspraken, di e de betrokkene zoude 
hebben gehad, indien hij we! ware benoemd 
geworden; 

dat mitsdien Ged. Staten terecht aan het 
beslui t van den Raad van Utrecht van 12 Sep
tember 1927 goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verkl aren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

• 
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3 Januari 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(L.O.wet 1920 art-. 72). H et ligt niet op 
d en weg van Ged. Staten bij gelegenheid, 
dat een begrootingswjjziging aan hunne 
goedkeurjng wordt onderworl?en, te treden 
in een onderzoek naar de imstheid van 
een door den Raad krachtens art. 72 j0 • 

art. 75 genomen beslissing, door welke, 
in kracht van gewijsde gegane beslissing 
voor het schoolbestuur een wettclijk recht 
op medewerking van de zijde der gemeente 
is ontstaan. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het hero p, ingesteld door 

den Raad der gemeente Bunschoten tegen het 
besluit van Ged. Staten van Utrecht van 18 
J uni 1928, n°. 3415/1306, 3e afd., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het Raadsbe
sl uit van 1 October 1927, tot wijziging der 
gemeentebegrooting voor heL dienstjaar 1927 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
6 November 1928, n° . 973; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
29 December 1928, n°. 11759, afd. B.B.; 

0 . dat de Raad van Bunschoten, in zij ne ver
gadering van 1 October 1927 heeft besloten 
tot wijziging van de begrooting der inkomsten 
en uitgaven der gemeente voor het dienstjaar 
1927 in dier voege, dat onder afdeeling II, 
hoofdstuk VIII § 7 volgnummer 210 der uit
gaven wordt uitgetrokken een bedrag, groot 
f 310, wegens kosten van het maken van 2 
lichtramen en den aanleg van electrisch licht 
in de Christelijke school aan het Zuideinde te 
Spakenburg en daartegenover onder afdeeling 
II, hoofdstuk VIII § 7, volgnummer 204 der 
inkomsten een gelijk bedrag aan bijdrage van 
hoofdstuk VIII § 7 van den gewonen dienst; 

dat Ged. Staten van Utrecht, bij besluit van 
18 Juni 1928, 3e afdeeling, n°. 3415/1306, aan 
<lit R aadsbesluit hunne goedkeuring hebben 
onthouden, uit overweging, dat het hier be
treft de vervanging van oude door nieuwe 
lichtramen en de aanvrage voor electrisch 
licht client voor u itbreiding met 4 lichtpunten; 
dat tegen de raming van kosten tot inwilliging 
van de laatstbedoelde aanvrage geen bezwaar 
bestaat; dat de kosten van vervanging van 
oude door nieuwe lichtramen moeten warden 
geacht te zijn eene gewone exploitatie-uitgaaf, 
welke door het Schoolbestuur moet warden 
bestreden uit de vergoeding, ingevolge art. 
101 der Lager-Onderwijswet 1920, aangezien 
deze kosten betreffen de in dit artikel bedoel
de instandhouding; dat deze kosten derhal ve 
niet krachtens art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 ten laste der gemeente mogen warden 
gebracht; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van Bunschoten bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat bij Raadsbesfuit van 2 April 
1927 medewerking werd verleend om aan het 
Bestuur van de Vereeniging tot stichting .en 
instandhouding van oon of meer scholen met 
den Bijbel te Spakenburg, gemeente Bunscho
ten, gelden te verstrekken noodig voor het 
aanbrengen van twee l ichtramen en het uit
breiden van het electrisch licht door het aan
leggen van lichtpunten in de bijzondere school 
voor gewoon lager onderwijs aan het Zuid-

einde te Spakenburg; dat de bepalingen, ver
vat in de artt. 73 en 75, l e lid, der Lager
Onderwijswet 1920, in acht zijn genomen; dat 
naar aanleiding van dit Raadsbeslui t toepas
sing van art. 76, 2e lid, der Lager-Onderwijs
,vet 1920 n iet heeft plaats gevonden; dat door 
het onthouden van goedkeuring aan de onder
werpelijke begrootingswijziging het evengemel
de Raadsbesluit tot medewerking ingevolge de 
Lager-Onderwijswet 1920 zou warden ongedaan 
gemaakt; dat het den Raad niet alleen 
vreemd doch in strijd met elk rechtsgevoel 
wil voo~komen, dat aan eene wijziging der be
grooting voor 1927 goedkeuring wordt onthou
den, op grand van overwegingen uit de Lager
Onderwijswet 1920 voortvloeiende; 

0. dat de Raad van de gemeente Bunschoten 
op 2 April 1927 heeft besloten aan het Be
stuur van de Vereenig ing tot stichting en in
standhoud ing van 0011 of meer scholen met den 
Bijbel te Spakenburg, gemeente Bunschoten, 
medewerking te verleenen, o. m. voor het aan
brengen van twee lichtramen; 

dat de Gemeenteraad met het oog op de uit
gaven, welke het vorengenoemde Raadsbesluit 
voor de gemeente met zich brengt, eene wijzi
ging heeft gebracht in de begrooting voor het 
dienstjaar 1927; 

dat het niet op den weg van Ged. Staten 
ligt bij gelegenheid, dat deze begrootingswijzi
ging aan hunne goedkeuring wordt onderwor
pen, te treden in een onderzoek naar de juist
heid van de bovenbedoelde door den Gemeen
teraad krachtens art. 75 der Lager-Onderwijs
wet 1920 genomen beslis ing, waartegen inge
volge art. 76, 2e lid, dezer wet beroep open
stond, door welke, in kracht van gewijsde ge
gane, beslissing voor het genoemde Schoolbe
stuur een wettelijk recht op medewerking van 
de zijde der gemeente is ontstaan; 

dat derhalve Ged. Staten mitsdien ten on
rechte aan de onderwerpelijke begrootingswij
ziging hunne goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden beslui t 
van Ged. Staten van Utrecht van 18 Juni 
1928, 3e afd. n°. 3415/1306, alsnog goedkeu
ring te verleenen aan het besluit van den 
Raad der gemeente Bunschoten van 1 Octobe1· 
1927 tot wijziging der gemeentebegrooting 
voor het dienstjaar 1927. 

Onze M"inister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast, enz. (A. B.) 

4 Januari 1929. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 16 April 1864 
(Staatsblad n°. 18), gewijzigd bij de Ko
ninklijke besluiten van 20 Juni 1880 
(Staatsblad n°. 113) en van 31 Juli 1914 
( Staatsblad n°. 334), tot vaststell ing van 
de verhouding, bedoeld bij art. 23 der 
Bankwet 1919 (Staatsblad 1918, n°. 553). 
S . 3. 

Wij WILHELMI A, enz. 
Gelet op artikel 23 der Bankwet 1919 

( Staat.,hlad 1918, n°. 553), alsmede op het 
Konin.klijk besluit van 16 April 1864 (Staats
blad n°. 18), gewijzigd bij het Koninklijk be
sluit van 20 Juni 1880 {Staatsblad n°. 113) 



11 5-11 J A N U A R I (S.8-6) 1929 

en bij Ons besluit van 31 Juli 1914 (Staats
blad n•. 334) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financi en van 29 December 1928, n°. 63, Ge
nerale Thesaurie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met wijzig ing in zoover van Ooze voormelde 

besluiten te bepalen, dat het gezamenlijk be
,drag der omloopende bankbiljetten, bankas
signatien en rekening-courant-saldo's bij de 
Nederlandsche Bank steeds voor twee vijfde 
gedeelten zal moeten zijn gedekt door munt 

<> f muntmateriaa l. 
Onze Minister van Financien is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
.Staatsblad en in de Staatscourant zal warden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 4den J anuari 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, d e G ee r . 
(Uitgeg. 11 Jan. 1929.J 

.ii Januari 1929. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
5 Au~ustus 1888 (Staatsblad n°. 114) tot 
bepahng van het maximum d er verpleeg
den.en het minimum der geneeskundigen in 
het krankzinnigengesticbt ,,Voorburg" te 
Vtl{Jht. S. 4. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Op de voordracht. van Onzen Minist er van 
J3innenlandsche Zaken en La ndbouw van 2 
-Tannari 1929, n°. 2880'28 , afd eeling Armwezen; 

GelE>t op de wet van den 27slen April 1884 
{Staatsblad n°. 96) , laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 27 November 1919 (Staatsblad n°. 7 4); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
In het tweede lid van artikel 1 van het 

Koninklijk besluit van 5 Augustus 1888 
(8taatsblad n°. 114), geqjk dat artikel wordt 
gelezeo in~evolge Ons besluit van 10 November 
1926 (Staatshlad n°. 372), wordt in plaats van 
,,1 Januari 1928" gelezen ,.1 J anuari 1930". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
~n Landbouw is belast met de uitvoering van 
<lit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's -Gravenhage, den 5den Januari 1929. 
WILHELMI A. 

De l,f inister van BinnenlandschP Zaken 
en Landbuuw, 
J.B. Kan. 
( Uitgeg. 18 Ji'ebr . 1929.) 

J anuari 1929. BESLUIT , tot intrekking 
van het K oninklijk besluit van 31 Decem
ber 1897 (Staatsblad n°. 317) regelende de 
bemoeiingen van de ontvangers der re
gistratie met de ontvangsten en uitgaven 
betrekkelijk de bij het Departement van 
Binnenlandsche Zaken in beheer zijnde 
Staatsdomeinen. S. 5. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Financien en van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 29 December 1928, n°. 195, 
Afdeeling Generale Thesaurie, en van 4 ,Tanuari 

1929, n°. 6, Afdeeling Algemeen 'ecretariaat en 
Comptabiliteit; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
t e bepalen : 
het K oninklijk besluit van 31 December 

1897 (Staatsblad n°. 317) regelende de bemoei
ingen van d e ontvangers der R egi~tratie met d e 
ontvangsten en uitgaven betrekkelijk de bij 
het Departement van Binnenlandsche Zaken 
in beheer zijnde Staatsdomeinen, voor zoover 
die niet beheerd worden door daartoe aange
stelde rentmee ters, wordt, te rekenen met 
den aanvang van het dienstjaar 1929, ingetrok
ken, met <lien verstande, dat voorzooveel den 
dienst 1928 a-angaat, de uitgaven, betreffende 
het Staatsboschbeheer over de kassen van de 
ontvangers der R egistratie hlijven loopen tot 
het dienstjaar 1928 is afgesloten. 

Onze Ministers van Financi~n en van Bin
nenlandsche Zaken en La ndbouw zijn belast 
met de uitvoering van <lit besluit, dat in het 
Staatsblad zal warden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal warden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer . 

' s-Gravenhage, den 8sten Januari 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Ji'inancien, d e Geer. 
De M foister ·,,an Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, J. B. K a n . 
( Uitger,. 23 J an. 1929.) 

11 J anuari 1929. WET, houdendegoedkeuring 
der wijziging van de internationale over
eenkomst van den 7den Juni 1905, betref
fende de instelling van bet Internationaal 
Landbouw-Instituut te Rome, oorspronke
lijk goedgekeurd bij de Wet van den 13den 
J anuari 1908. S. 6. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen t e weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat goedkeuring d er wijziging van de internati
onale overeenkomst van den 7den Juni 1905. 
betreffende de instelling van het Internationaal 
Landbouw-Instit uut te Rome, wenschelijk is : 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Eenig artikel. 
De nevens . deze wet in afdruk gevoeade 

wijziging van de paragrafen 3 en 4 van artikel 10 
van de internationafe overeenkomst van d en 
7den Juni 1905, betreffende de instelling van 
het Tnternationaal Landbouw-I nstituut te 
Rome, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den llden Janu

a ri 1929. 
WILHELMINA. 

De l,f inister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t v a n B I o k I a n d. 

De l,f inister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. Ka n. 

( Uitgeg. 31 J an. 1929.) 

NIEUWE TEKST van de paragra fen 3 en 4 
van artikel 10 van de internationale over
e,enkomst van den 7den J uni 1905, betref/ende 
de instelling van het I ntemationaal Land
bouw-Instituut le Rorne. 

Le montant de !'unite de cotisation est 
fixe chaque annee de la maniere snivante: le 
nombre des unites de cotisation est multiplie 



1929 11 J A N U A R T (S.6-8) 12 

par le nombre des Pays de chaque groupe; Ja ' 
somme des produits fournit le nomhre d ' unites 
par lequel doit etre divisee la depense totale, 
autorisee par l' Assemblee generale, evaluee 
dans la monnaie courante en Italie, si<'ge de 
l' Institut , deduction faite des recettes autres que 
Jes cotisations g.e Etats ; le quotient donne le 
montant de !'unite de cotisation. 

En tout cas, la contribution correspondaut a 
chaque unite de cotisation ne pourra jamais 
depasser en valeur la somme de 4.000 francs-or 
maximum. 

Les cotisations encaissees posterieurement a 
la cloture de l'exercice viennent en deduction 
des depenses de l'exercice suivant. 

11 Januari 1929. WET, houdende bepalingen 
betreffende de procedure in kantonge
rechtszaken. S. 7. 

Bijl. Hand. 2° K amer 1927 /1928 n°. 256, 1-8; 
1928/1929 n°. 33, 1. 

Hand. id. 1928/1929 bladz. 147- 160. 
H and. l • Kamer 1928/1929 blz. 41, 42, 

83-86, 135- 137, 139-146. 
Wij WILHELMI A, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschel ijk is, de mogel ijkheid te 
openen om bij rechtsgedingen voor den kan
tonrechter in ru imere mate de proceskosten op 
de verl iezende partij te verhalen, en den 
kantonrechter de bevoegdheid te geven be
paalde personen niet als gemachtigde toe te 
la ten; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. Achter arti kel 57 van het Wetboek 

nn Burgerl ijke Regtsvordering wordt inge
voegd een artikel 57a, luidende: 

Art. 57a. In zaken voor den kantonregter 
behandeld wordt onder de kosten, waarin de 
Yerliezende partij verwezen wordt, ook op
genomen een door den kantonregter vast te 
stellen bedrag voor noodzakelijke reis. en ver
blijfkosten der wederpartij. 

Is de zaak door of met behulp van een ge
magtigde behandeld, dan wordt onder die 
kosten een door den kantonregter vast te stel
len bedrag opgenomen voor salaris en noodza
kel ijke verschotten van den gemagtigde, tenzij 
de kantonregter om in het vonnis te vermelden 
~edenen anders beslist. 

Art. II. Achter artikel 99 van het Wet
boek van Burgerlijke Regtsvorder ing wordt 
ingevoegd een artikel 99a, luidende: 

Art. 99a. De kantonregter kan weigeren 
bepaalde personen, die van het verleenen van 
regtsgeleerde hulp hun beroep maken en geen 
advocaat of procureur zijn, als gemagtigde 
toe te laten. 

Bij zoodanige weigering houdt hij d_e zaak 
tot eene volgende teregtzitting aan, tenzij de 
partij, wier gemagtigde niet is toegelaten, 
tegenwoordig zijnde, dadelij ke behandeling 
wenscht. 

De griffier stelt bij aangeteekllnden brief 
de partij, wier gemagtigde niet is toegelaten, 
met de aanhouding en de reden daarvan in 
kennis en roept haar tevens op om op de voor 
de zaak bepaalde nadere teregtzitting in per
snon of bij een anderen gemagtigde tegen
woordig te zijn. 

De beschikking van den kantonregter tot 
niet-toelating is uitvoerbaar bij voorraad. 

De persoon. die niet als gemagtigde is toe
gelaten, kan daarover aan de a rrondissements. 
regtbank, waaronder ressor teert de kanton
regter, die hem niet toeliet, beklag doen ge
durende een maand na de hem van die niet
toelati ng door den kantonregter gedanc mede
deeling. 

H et onderzoek der klacht geschiedt door de 
regtbank in raadkamer, die daarover oordeelt 
na den betrokken kantonregter te hebben ui t
genoodigcl haar daarover de noodige inlich
tingen te verstrekken en den klager te hebben 
gehoord. 

Overgangsbepaling. 
Art. III. Op alle rechtsvorderingen, waar in 

op het oogenblik van het in werking treden 
van deze wet de dagvaarding of het inleidend 
verzoekschrift is uitgebracht, zijn uitsl ui tend 
de bepalingen der oude wet van toepassing. 

Art. IV. Deze wet treedt in werking op een 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den llden Ja

nuari 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J . Don ner. 
(Uitgeg. 17 Januari 1929.) 

11 J anua,·i 1929. BESLUIT tot toepassing 
van artikel 6 der Rivierenwet. S. 8. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Mini~ter van 

Waterstaat van 30 ovember 1928, La. X. , 
Afdeeling Waterstaat A.; 

Gezien de R ivierenwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 18 

December 1928, n°. 37) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 9 J anuari 1929, n°. 
39':', Afdeeling Waterstaat A. ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig artikel. 
Artikel 5 § 1 der Rivierenwet blijft buiten 

toepassing ten aanzien van het gedeelte van 
het winterbeJ van de Lek in de gemeente 
Gttlembo,·g, omsloten door de grenzen, welke 
worden bepaald door de volgende lijnen. die 
in rood zijn aangegeven op de bij <lit besluit 
behoorende kaart 1 te weten: 

1 °. de rechte lijn, verbindende twee punten 
gelegen op een afstancl van 476 M. en 627.50 
M. uit hoekpunt 156 der herziene r ivierkaart 
in de lijnen, die dit hoekpunt verbinden met 
twee punten, gelegen in de driehoekszijde 
157-158 op 40 M . en 419 M . uit laatstge
noemd hoekpunt; 

2°. de rechte lijn , lang 87.50 M., getrokken 
uit het onder 1 omschreven punt gelegen op 
627.50 M. uit hoekpunt 156 naar een punt 
gelegen in de driehoekszijde 157- 158 op 
305 M. uit laatstgenoemd hoekpunt ; 

3°. de rechte lijn uit het eindpunt van de 
onder 2 omschreven grenslijn getrokken naar 
een punt in de driehoekszijde 157- 158 op 
344 M. uit hoekpunt 158 ; 

4°. de loodlijn, in laatstgenoemd punt van 

1 Deze kaart is niet opgenomen. 

- - - - - ---- - ---
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de onder 3 omschreven grensJijn op de drie
hoekszijde 157- 158 in westelijke r ichting op
gerich t ter lengte van 9 M.; 

5°. de rechte lijn, die het einde van de on
·der 4 omschreven loodJijn verb indt met het 
uiteinde van de loodl ij n, Jang 48 M. in wes
tel ijke richting opgericht op de driehoekszijde 
157- 158 op 325 M . uit hoekpunt 158; 

6°. de rechte lijn, die het uiteinde van de 
onder 5 omschreven loodJijn verbindt met het 
uiteinde van de loodlijn, Jang 48 M., in wes
telijke r ichting opgericht op de driehoekszijde 
157-158 op 235 M. uit hoekpunt 158; 

7°. de rechte Jijn , die het uiteinde van de 
onder 6 omschreven loodJijn verbindt met het 
uiteinde van de loodJijn, Jang 31 M. in weste-
1 ijke richting opgericht op de driehoekszij de 
157- 158 op 222 M. uit hoekpunt 158 ; 

8° . de rechte Jij n, uit het uite inde van de 
onder 7 omschreven loodlij n getrokken door 
het uiteinde van de loodlijn, Jang 30 M. in 
westelijke richting in hoekpunt 158 op de drie
hoekszijde 157- 158 opgericht tot deze lij n de 
buitenkruinJijn van den Ji nkerbandijk snijdt ; 

9°. de buitenkru~nlijn van den l inkerban
dijk voor zoover besloten tusschen de snij pun
ten met de onder 8 en 1 omschreven grens
l ij nen. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
bla.d geplaatst en aan den Raad van State in 
afschrift medegedeel d zal worden. 

· 's-Gravenhage, den llden J anuar i 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Wate,·staat, H . v. d. Veg t e. 
(Uitgeg. 21 Maart 1929.) 

12 J an11.ari 1929. BESLUIT, tot, schorsing 
van bet besJuit van den Raad der gemeente 
de Rijp van 2 Mei 1928, waarbii is besJoten 
om , op grond van artikel 714 van het 
Burp;erliik Wetboek, binnen eene week aan 
Dr. P. M. S. van Leeuwen, wonende aldaar, 
mede te deelen de takken van een op zijn 
erf staanden boom, hangende over den 
openbaren weg steeds tot op tw.ee meter 
afstand van het tegenover geJegen perceeJ 
verwijderd te houden, terwij l, bij weigering, 
van gemeentewege tot opsnoei\ng zaJ 
worden overgegaan. S. 9. 

Geschorst tot 1 Januari 1930. 

14 Januari l!l29. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Zondagswet art. 2 en Verord. 
op de WinkeJsJuiting voor Rotterdam art. 
2). De bepaling van art. 2 der Zondags
wet en die van art. 2 der Rotterdameche 
Verord. op de Winkelsluit ing - verbie
dende op Zondag een winkel voor bet 
publiek geopend of daarin pnbliek of 
winkeJbediende aanwezig te hebben - zij n 
niet met elkander in strijd: immecs ge
noemde wetsbepaling geeft niet aan win
keliers de bevoegdheid op Zondag hun 
bedrijf, zij het onder bepaalde voorwaarden, 
uit te oefenen, doch verbiedt hun alleen 
op dien dag: hnn waren met open deuren 
te verkoopen. 

V oornoemde verord ening - voorzoover 
ten deze van beJaug - bet-reft enkeJ de 

Zondagsrust, bepaaldeJ\ik van het winke]
personeeJ en laat zich met het in de Zon
dagswet geregelde onderwerp - de viering 
van den Zorulag - niet in ; z\j heeft geens
zins de bedoeling aan eenige bepalin o
der Zondagswet een ruimere strekking 
te geven of die wet aan te vullen. [Adv.
Gen. beschouwt art. 2 der verord. als een 
_geoorloofde aanvulling van art . 2 der 
Zondagswet. 7 

Ten onrechte heeft de Rechtb. aan do 
verordening verbindende kracht ontzegd. 

Op het beroep van den Oflicier van Justitie 
bij de Arr. -Rechtb. te Rotterdam, requirant van 
cassatie tegen een vonnis dier Rechtbank van 
25 September 1928, waarbij in hooger beroep, 
na vernietiging van een mondeling vonnis va·n 
bet Kantongerecbt te Rotterdam van 31 Mei 
1928, H. P. B. is ontslagen van alle rechtsver
voJging. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Van Lier. 

Met vernietiging van oen vonois van den 
Kantonrechter a ldaar werd ten Jn,ste van gere
quireerde door de R echtbank te Rotterdam 
bewezen verklaard : dat hij op Zondag 27 Mei 
1928, des namiddags te omstreeks 4 uur te 
Rotterdam een door hem in pand nummer 48b 
aan de Verbraakstraat aldaar gehouden winkeJ 
voor bet publiek geopend en daarin publiek 
aanwezig heeft gehad. 

De Rechtbank was evenweJ van oordeel, dat 
bet bewezen verklaarde niot strafbaar was en 
ontsloeg derhaJve den gerequireerde van a lle 
rechtsvervolging ter zake: 

Art. 2 der Rotterdamsohe Verordening op de 
Winkelsluiting, waarvan de toepassing in deze 
bedoeld was, luidt, voorzoover thans van be
Jang : ,,H et is verboden op Zondag een winkeJ 
voor het publiek geopend of daarin publiek of 
winkelbedienden aanwezig te hebben." De 
Rechtbank achtte dit verbod niet verbindenc', 
vermits zij het strijdig oordeelde met de Wet van 
1 Maart 1815, S. 21 (Zondagswet), omdat die 
wet zich bepaalt tot een verbod om op Zondag 
te verkoopen met open deuren en de verordening 
verclor gaat dan deze wet ; en ook omdat, voor
zoover de voorschriften der Verordening als 
eene aanvulling van die der Zondagswet zouden 
zjjn te beschouwen, de Gemeenteraad de be
voegdheid tot bet vaststellen dier voorschrif
ten miste, daar de rijkswetgever oudubueJzinnig 
te kennen heen gegeven de stof der Zondag:swo>.t 
aan te merken als in haar ganschen omvang 
tot zjjn gebied te bohooren. 

De beer requirant voert als middel van 
cassatie tegen bet vonnis aan : ,,Schending door 
niet toepassing van de artt. 2 en 10 der Ver
ordening op de Winkelsluiting in verband met 
de artt. 2 en 6 der Zondagswet, door niet-toe
passing van ar t. 351 Sv. en door verkeercle too
passing van art. 352 van dit Wetboek 

Ter toelichting van bet middel wordt bij 
schriftuur betoogd, dat de gemeentebesturen 
bevoe~d zijn de door den rjjkswetgever gegeven 
voorscnriften aan te vullen en deze bevoegd
heid niet verloren gaat, doordat een Wet zou 
bedoeld hebben een materie gebeel te r ep:elen ; 
en dat de regeling in art. 2 der Verordening 
gegeven niet met de Zondagswet in strjjd i~. 

Wat er nu ook zij van de opvatting van de 
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dat de Recht-bank dit bewezenverklaarde, 
opleverende overtreding Yan het bepaalde in 
het uit twee deelen bestaande eerste lid van 
art. 2 der Verordening op de Winkelsluiting 
te Rotterdam, Diet strafbaar heeft geoordeeld, 
zulks op grond : ,,dat de genoemdc Vcrordening, 

1 voorzoover hier van toepassing, als in strijd met 
de wet van 1 Maart 1813, S. n°. 21 ,,houdende 
voorschriften ter viering der dagen, aan den 
openbarcn Christelijken Godsdienst toegewijd" 
(Zondagswet) , verbindende kracht mist, wat het 
eerste dee! van genoemd eerste lid betreft door, 
waar art. 2 der Zondagswet zich bepaalt tot 
een verbod om op Zondag te verkoopen met 
open deuren, in strijd hiermede dit verbod uit te 
breiden tot bet geopend hebben van een winkel, 
ook dan wanneer aldaar Diet wordt verkocht, 
derha.lve door aan de woorden ,,geopend t e 
hebben" een ruimere strekking te geven en we! 
van het hebben van waren in den winkel ter 
beschikking van het publiek - en wat het 
tweede dee! van genoemd eerste lid betreft, 
door te verbieden op Zondag in een winkel 
publiek of winkelbedienden aanwezig te hebbcn, 
onafhankelijk van de omstandigheid, of de 
deuren van den winkel geopend zijn en daarin 
verkocht wordt ; 

dat voorts , voorzoover bedoelde voorschrif
ten der Verordening als eene aanvulling van 
die der Zondagswet zouden ziin te beschonwen, 
de Gemeenteraad de bevoegdheid tot het vast-

Rechtbank, dat blijkens de ronsiderans van de 
zgn. Zondagswet en art. 7 (laatste lid) dier 
wet de rijkswetgever bedoeld heeft de regeling 
van deze geheele materie aan zich te houden, 
op <lit punt bestaat reeds jurisprudentie, waar
bij een andere opvatting dan die der Rechtb. 
is aangehangen. Uwe Raad heeft bij onder
scheidene arresten de bevocgdheid erkend van 
den gemeentel~jken wetgever om bepalingen 
vast te stellen ter aanvulling van de voorscbrif
ten der Zondagswet. Ik verwijs naar de 
arresten van 15 December 1913, W. 9592, 
N. J. 1914 blz. 290, 22 Juni 1914, W. 
9674, 14 December 1914, W. 9750, N. J. 
1915, blz. 366, 24 Juni 1918, \\i. 10307, N. J. 
1918, blz. 807, 10 Februari 1919, W. 10395, 
N. J. 1919, blz. 319, 21 M:aart 1921, W. 10945, 
N. J . i921, blz. 643. Overeenkomstig deze 
gevestigde rechtspraak kan ook Diet worden 
toegestemd, dat art. 2 der Rotterdamsche 
verordening strijdig zou zijn met art. 2 der 
Zondagswet, welk laat.st,e artikel aan koop
lieden en winkeliers :verbiedt hunne waren met 
opene deuren te verkoopen. Aannemende, dat 
de plaatselijke wetgevar bevoegd i~ aanvullende 
voorschriften te geven, kon de Rotterdamsche 
Gemeenteraad naast het verbod van art. 2 der 
Zondagswet verbieden op Zondag winkels 
geopend te hebben of daarin publiel< of winkel
bedienden aanwezig te hebben, zonder daar
mede in strijd te J>omen met de Zondagswet. 

Voorzoover de R echtbank mocht bedoelen, 
dat de Rotterdamsche Gemeenteraad zich bij , 
het vru,tstollen vP.n meergenoemd verbod zou 
hebben begeven op het terrein van den Rijks
wetgever en aldus een algemeen rijksbelang 
zon hebben geregeld, moet worden opgemerkt, 
dat krachtens art. 150 lid 2 der Gemeentewet 
de beslissing hieromtrent Diet behoort aan den 
rechter, maar aan de administratieve macht. 

stellen van zoodanige bepalingen mist ; 
dat toch volgens den considerans dier wet 

in verband met het laatste lid van art. 7, daar
van de strekking dier wet Diet in de eerste plaats 
is gericht op het in het ]even roepen van bepa
lingen, die ten doe! hebben de plichtmatige 
vierii;,g van Christelijke feestdagen te bevorde
ren, als hoedanig er ten tijde van de vaststel
ling dier wet reeds een groot aantal voorschrif
ten van <lien aard bestonden, <loch veeleer om 
dit doe! te verzekeren ,,door eenparige en voor 
de geheele uitgestrektheid der Vereenigde 
Nederlanden algemeen werkende maatregelen"; 
dat de rijkswetgever ondubbelzinnig met deze 
woorden te kennen heeft gegeven de stof der 
Zondagswet aan te merken als in haar ganschen 
omvang tot zijn gebied te behooren, als ecn 
onderwerp derhalve van algemeen r\jksbelang. 
waaromtrent den lageren plaatselijken organen 
geen enkele bevoegdheid toekomt dan de zoo
danige, welke hij daaraan bij diezelfde we 
uitdrukkelijk heeft toegekend, zooalR ten over
vloede uit het bepaalde in het tweede lid van 
artikel 4 dier wet duide~jk blijkt; 

Uit een en antler volgt, dat de Rechtbank 
ten onrechte aan art. 2 der Verordening ver
bindende kracht heeft ontzegd en dat het voor
gestelde middel gegrond is. 

Ik concludeer mitsdien, dat met vernietiging 
van het aangevallen vonnis voorzoover het 
bewezen verklaarde niet strafbaar is verkhard 
en de gerequireerde van alle rechtsvervolging 
is ontslagen, Uwe Raad rechtdoende krachtens 
art. 105 R. 0. gerequireerde met toepassing 
van de artt . 2 en 10 der Verordenin!l' on de 
Winkelsluiting te Rotterdam zal schuldig ver
klaren aan: Te Rotterdam op Zondag een 
winkel voor het publiek geopend hebben en 
daarin publiek aanwezig hebben, hem d jswege 
strafoaar verklare en in aanmerking nemende 
de beteekenis der gepleegde overtreding en met 
aanhaling van de artt. 23 en 91 Sr. , hem zrJ 
veroordeelen tot een geldboete van f 5.-, met 
bepaling, dat bij niet-betaling en gebreke van 
verhaal de boete zal worden vervangen door 
he<'htenis van 2 dagen. 

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

Jhr. F eith; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: (Zie Cone!. 
Adv. -Gen.); 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste van 
den gerequireerde als bewezen is aangenomen, 
dat enz. (Zie Cone!. Adv.-Gen.); 

dat derhalve de gcmeenteraad niet bevoegd 
was bepalingen va t te stellen, als vervat in 
art. 2 lid l der meergenoemde verordening, 
zQodat die bepalingen bindende kracht missen;" 

0. dat ter ondersteuning van het tegen 
deze beslissing gerichte middel is aangevoerd , 

dat de voormelde, door de Recht bank aan den 
considerans ontleende bedoeling der Zondags
wet in den tekst dier wet Diet is te lezen en 
Zondagsheili~ing ook veeleer als het eigenlijke
doel en het orengen van eenparigheid in den 
v66r 1815 bestaanden chaos van bepalingen 
als een middel om tot dit doel te geraken is 
te beschouwen; dat echter, ook al zou de wet
gever hebben bedoeld zelf alle in deze materie
vereischte bepalingen vast te stellen, de rechter 
Diet met die bedoeling, <loch enkel met de wet. 
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zooals zij daar Jigt, t e maken heeft en de eenige 
door hem te beantwoorden vraag is, of naar 
onze rechtsbegrippen de gemeentebesturen 
de bevoegdheid hebben naar de voornoemde wet 
ter zake der daarin geregelde materie nieuwe, 
aanvullende bepalingen vast t e stellen; dat naar 
ons staatsrecht gemeentebesturen in het alge
meen een wet mogen aanvullen en zij die be
voegdheid alleen missen ten aanzien van onder
werpen , door de Grondwet aan den wetgever 
voorbehouden, terwijl zij evenmin bevoegd zijn 
bepalingen in strijd met de wet vast te stellen; 
dat de in de Zondagswet geregelde materie nu 
niet door de Grondwet aan de wet is opgedragen 
en de bestreden bepalingen der Rotterdamsche 
Gemeenteverordening met die wet ook niet in 
str(jd zijn, daar laatstgenoemde alleen het op 
Zondag met open deuren verkoopen verbiedt 
en de Gemeenteverordening, door daarnaast 
het op Zondag een winkel voor het publiek 
geopend of daarin publiek of win.Jrelbe:li .•nden 
aanwezig hebben strafbaar te stellen, slechts 
aanvullend optreedt; 

0 . dienaangaande : 
dat de meergenoemde bepaling van art. 2 der 

Zondagswet en die van art. 2 der meergenoemde 
Verordening op de Winkels)uiting, - voor
zooveel ten deze van belang verbiedende op 
Zondag een winkel voor het pub!iek geopend 
of daarin publiek of winkelbedienden aanwezig 
te hebben, - niet met elkander in strijd zijn; 

dat eerstgenoemde wetsbepaling immers niet 
aan winkeliers de bevoegdheid geeft op Zondag 
hun bedrijf, zij het onder bepaalde voorwaar
den, uit te oefenen, doch hun alleen verbiedt 
op dien dag hun waren met open dcuren te ver
koopen, en voormeld daarnevens in de Rotter
damsche Verordening opgenomen verbod daar
mede dus geenszins in strijd is ; 

dat de voornoemde Verordening voorts blij
kens den samenhang harer bepalingen - voor 
zoover ten deze van belang - enkel de Zon
dagsrust, bepaaldelijk van het winkelpersoneel, 
betreft en zich met het in de Zondagswet gere
gelde onderwerp - de viering van den Zondag 
- niet inlaat ; 

dat zij dan ook geenszins, gelijk bij het be
streden vonnis onderstellendenvijze wordt aan
genomen, de bedoeling heeft aan eenige bepaling 
rler Zondagswet een ruimere strekking te geven 
of die wet aan te vullen, en de R echt.hank, 
- waar voormelde Verordening de grenzen der 
bij art. 135 der Gemeentewet aan den Raad 
gegeven bevoegdheid niet overschrijdt - daar 
aan dus ten onrechte verbindende kracht heeft 
ontzegd, zoodat het middel in zoover gegrond 
is; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voor zoover daarbij het bewezen verklaarde niet 
strafbaar is verklaard en de gerequireerde <'l es
wege van . alle rechtsvervolging is ontslagen ; 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0. : 
Verstaat dat het bewezenverklaarde oplevert 

de overtreding van: ,.te Rotterda'll op Zonda.g 
een winkel voor het publiek geopend hebben 
en daarin publiek aanwezig hebben ;" 

Verklaart den gerequireerde te dier zake 
strafbaar; 

0. dat de na te noemen straf in overeen. tem
ming moet worden geacht met den ernst van 
het gepleegde feit ; 

Toepassende de artt. 2 en 10 der. Verordening 

op de WinkelsluHing te Rotterdam en 23 Sr. ; 
Veroordeelt den gerequireerde tot eene geld

boete van vijf gulden ; 
Bepaalt dat deze boete bij niet betaling en 

gebreke van verhaal zal worden vervangen door 
hechtenis van. twee dagen. (N. J.) 

17 J c.niiari 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet art. 72). Nieuwe 
!eermiddelen. Aanschaffing van een instru
mentenkast en van diverse instrumenten 
ten behoeve van de physica, dierkunde en 
aardrijkskunde voor een bijzondere U.L.O. 
school. 

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

het Best,uur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met clen Bijbel 
in de gemeente Veendam, gevestigd te Veendam, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Groningen van 30 Augustus 1928, Letter F, 
3e afde~ling, tot ongegrondverklaring van zijn 
beroep tegen het besluit van den Raad der ge
meente Veendam van 7 Februari 1928, n°. 9a, 

. houdende afwijzende beschikking op zijne 
overeenkomstig artikel 72 der Lager-onderwijs
wet 1920 ingediende aanvrage om de benoodigde 
gelden te ontvangen voor de aanscha,ffing van 
leermiddelen en van een instrumentkast tE'n 
behoeve van de biizondere school voor uitge
breid lager onderwiJs, Torenstraat n°. 3, aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord; advies van. 
2 J anuari 1929, no. 10 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 J anuari 1929, n°. 10454-, Afdeeling Lager
Onderwijs-Financieel; 

Overwegende : dat de Raad der gemeente 
Veendam bij besluit van 7 Februari 1928 af
wijzend heeft beschikt op de aanvrage van het 
Bestuur der Vereeniging tot stichting en in
standhouding van scholen met den Bijbel in 
de gemeente' Veendam om uit de gemeentekas 
de noodige gelden te mogen ontvangen voor het 
aanschaffen van leermiddelen (ten behoeve 
van zij ne school voor uitgebreid lager onderwijs 
te Veendam, Torenstraat 3), namelijk diverse 
instrumenten ten behoeve van de vakken 
physica, dierkunde en aardrijkskunde, alsmede 
een instrumentkast, noodig om met eenig succe 
onderwijs in de genoemde vakken, waarvool' 
leermiddelen in zeer onvoldoende mate aan
wezig zijn, te kunnen geven ; clat het besluit 
van den Raad berust op de overweging, dat de 
aanvrage de normale eischen, aan het geven 
van Lager-Onderwijs te stellen, te boven gaat; 
dat nadat het Schoolbestuur btj Gedeputeerde 
Staten van Groningen in beroep was gekomen , 
dit College bij besluit van 30 Augustus 1928-
het beroep ongegrond heeft verklaard uit over
weging, dat het Schoolbestuur de aanschaffing· 
van de verschillencle zaken met het oog op de 
belangen van het onderwijs wenschelijk acht ; 
dat echter niet is gebleken, dat de belangen_ 
van het onderwijs de dadelijke aanschaffing van 
deze zaken vereischen ; dat van de aanvTage 
in haar geheel daarom moet worden gezegd,. 
dat zij de normale eischen aan het geven van 
lager onderwijs te stellen, te boven gaat; dat 
van dit besluit het s~hoolbestunr bij Ons in 
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beroep is g:ekomen, aanvoerende, dat de voor
raad leermiddelen van zijne school voor uit
gebreid lager onderwijs voor de vakken phvsica, 
dierkunde en aardrijkskunde volstrekt onvol
doende is en noodzakeliik aangevuld moet 
worden, zal het onderwije in die vakken vrucht
dragend kunnen gegeven worden ; dat in ver
band daarmede e~n eenvouclige instrument
kast aangeschaft moet worden ; dat deze uitge
breid lagel' onclorw.ij~·-school opleidt. zoowel 
,oor het zoogenaamde mnlo-diploma als voor 
de MicldelbMr-Technischo school en Jaarom 
niet volstaan kan met den geringen voorraad 
leermiddelen voor genoemcle vakken, welke 
voor een gewone lagere school misschien vol
doende geacht worden ; dat voorts de La..,er
onderwijswet 1920 voorschrijft, dat de lijst 
van aan te schaffen leermiddelen in onclerling 
overleg tusschen Burgemeester en Wethouders 
en het Schoolbestuur wordt vastgesteld, na 
ingewonnen advies van den Inspecteur en met 
mogelijkheid voor beide partij en om de beslis
sing van Onzen Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen in te roepen (art. 77, 
lid 1 en lid 4-6) ; dat bij dit overleg had kunnen 
bljjken, of alle leermiddelen, welke het School
bestuur wenschte, aangeschaft moesten worden; 
dat de aanvrage van het Bestuur voldeed aan 
de in artikel 73 omschreven vereischten ; dat 
hot voor het Schoolbestuur niet mogelijk is 
om deze leermiddelen te bekostigen nit de ver
goeding volgens artikel 101, gezien bet !age 
bedrag dezer vergoeding ; dat i=ers die ver
goecling mede daarom zoo laag is, omdat de 
gemeente voor haar eigen uitgebreid lager 
onderwijs-school een nog vee! grooteren voor
raad leermiddelen voor de genoemde vakken 
heeft overgenomen van de opgeheven gemeente
lijke dagnormaalschool, zonder dat deswege de 
vergoeding aan de schoolbesturen verhoogd 
werd; dat de bewoordingen der wet toelaten, 
dat ook voor leermiddelen, welke dienen tot 
uitbreiding van den bestaanden voorraad, 
gelden uit de gemeentekas worden aangevraagd 
zooals immers ook is beslist bij Ons Beslui• 
van 14 December 1926, no. 12; t 

Overwegende: dat de door het Schoolbestuur 
beoogde a1tnschaffing van instrumenten ten 
behoeve van de vakken physica, dierkuncle 
en a-ardrjjkskunde, bedoeld in ondcrscheidenlijk 
artikel 1, lid 1, onder g en / der Lager-onclerw\js
wet 1920, ter aanvulling van den bestaauden 
onvoldoenden voorraad van zulke leermiddelen, 
alsmede een instrumentkast, op zich zelf niet 
de normale eischen aan bet geven van uitge
breid lager onderwijs te stellen, te boven gaat ; 

dat de vraag, of de raming van kosten te 
hoog is, doordat het Schoolbestuur te veel of 
te kostbare instrumenten wil aanschal'fen, 
ingevolge artikel 77, lid 6, der Lager-onderw\js
wet 1920 aan de be;,lissing van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen kan 
worden onderworpen ; 

dat mitsdien ten onrechte de gevraagde mede
werking door den Raad van Veendam is ge
weigerrl en Gedeputeerde Staten van Gronin
gen het afwijzende raadsbesluit ten onrechte 
hebben gehandhaafd ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verataan : 

met vernietiging van het besluit van den 
Raad der gemeente Veendam van 7 Februari 
1928, n°. 9a, en van het besluit van Gedepu-

teerde Staten vau Groningen van 30 Augustus 
1928, Letter F, 3e afdeeling, te bepalen, dat 
de Gemeenteraad van Veendam alsnog de door 
het appelleerende Bchoolbestuur b\j schrijven 
van 9 November 1927 gevraagde medewerking 
voor het aA,nschaffen van leermiddelen en van 
een instrumentkast ten behoeve van ziine 
school voor uitgebreid lager onderwijs te Veen
da.m, Torenstraat 3, moet verleenen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uit,voering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

H et Loo, den 17en Januari 1929. 
WILHELMINA. 

De .il'Iinister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Wasz in k. (B.) 

19 Januari l929. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging en aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 28 Juli 1924 (Staatsblad n°. 
392), houdende bepalingen omtrent het per
soneel van den Rijksgebouwendienst. S. 10. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 16 Januari 1929 n°. 105, Afdee
ling Rijksgebouwen; 

Overwegende, dat het gewenscht is Ons 
besluit van 28 Juli 1924 (Staatsblad n°. 392) 
nader te wijzigen en aan te vullen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
In Ons besluit van 28 Juli 1924 (Staatsblad 

n°. 392), zooals dit is gewijzigd en aangevuld 
bij Onze besluiten van 31 .Juli 1926 (Staatsblad 
n°. 284) en van 9 Mei 1928 (Staatsblad n°. 147), 
worden de navolgencle nadere wijziging en aan
vullina aangebracht : 

I. In de tweede a linea van artikel 1 en in de 
artikelen 2, 3 en 8 worden de woorden ,,Chef 
van het bureau Onderhoud" vervangen door 
de woorden ,,Directeur van Onderhouds- en 
Uitbreidin17swerken". 

II. In de tweede a linea van artikel 1 worden 
tusschen de woorden ,,hulpopzichters" en 
,,meesterknechts" ingevoegd de woorden .,tee
kenaars (verdeeld in twee klassen)". 

Onze Minister van Financien is belast met de 
uitvoerini van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblaa zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 19den Januari 1929. 
WILHELMINA. 

De 11fini.~ter van Financien, de Geer. 
( Uitgeg. 4 Februari 1929.) 

19 Januari 1929. BESLUIT, houdende afwij
king van de bepalingen van het Koninklijk 
besluit van 21 November 1925 (Staatsb/,ad 
n°. 451) ter uitvoering van de artikelen 15a 
der P ensioenwetten voor de land- en voor 
de zeemacht (Staatsblad 1922, nos. 66 en 
65) en van artikel 10 cler Militaire Wedu
wenwet 1922, voor zooveel betreft het 
niet-vorderen van pensioenpremien van 
militairen van land- en zeemacht van den 
in het j!Ulr 1925 genoten toeslag op de 
bezoldiging. S. 11. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op rle gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Defensie en van Financien 
van 12 Septem'ber 1928, IIIe Afdeeling A en B, ' 
n°. 90 en van 1 October 1928, n°. 30, Afdeeling 
Pensioenen en Eerediensten ; 

Den Raad van State gehoord (advics van 
11 December 1928 n°. 21); 

Gelet op het nader gemeenschappelijk rap
port van Onze voornoemde Ministers van 7 J a
nuari Hl20, UJe Afd. A, no. 106 en van 15 
,Janua.ri 1029 n°. 23, Afd. Pcnsioenen en Eere-
dicnsten; . 

het daar omschreven geval zich hier niet 
voordoet. 

De schatting ex art. 205, 5dc lid l. o.-wet 
client gehandhaafd t e worden, terwijl voor 
de uitbreicling een beroep op de artu. 72 
sqq. l. o.-wet kan worrlen gedaan . 

Wij WILHELMINA, enz. : 
Beschik.kende op het beroep, ingesteld door 

het i:-;emeentebe tuur van Maastricht tegen 
het besuM van Ged. Staten van Limburg van 
19 October 1928, La. 10743/2 A, 2de Afd., 
tot niet-ontvankelijkverk!aring van Burge
meester en Wethouders van Maastricht tegen 
de besli•sing van de commissie van deskundigen, 
bedoeld in art .. 85, l ste lid d_er lager-onderwijs
wet 1920, d.d. 30 Juh 1928, m zake de waarde
bepaling van het _gebouw, bet terrein en de 
schoolmeubelen van de bijzondere school aan 
de Burgemee~ter Ceulenstraat te Sint-Piet r 
uitgaande van het Bestuur van het Zedeliik 
Lichaam ,,Notre Dame de Lorette", te Maas-

Gezien de artikelen 15a der Penoioenwetten 
voor do land- en voor de zeemacht (Staatsblad 
1922, nos 66 en 65), zooals dezo laatstelijk zi.in 
gcwijzirrd bij de wetten van 27 Juni 1()25 
(Staatsblad nos. 277 en 273), en artikel 10 der 
l\1ilitaire Weduwenwct 1922. zooals clcze laat
stclijk is gewijzigcl on aangevu lcl bij de wet van 
27 Juni 1925 (Staatsblad n°. 279), alsmede Ons 
Besluit van 21 ~ovember 1925 ( taatsblad 
n°. 451); 

' tricht · 
Den' Raad van , tate, enz. ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Te bepalen dat, met afwijking van Ons he

s luit van 21 November 1925 (Staatsblad n°. 451), 
van de vrijwillig dienende Europeesche mili
tairen van de land- en van de zeemacht, wier 
pensioensaar!spraken worden beheerscht door 
de Pensioenwetten voor de landmacht en voor 
de zeemacht (Staatsblad 1922, nos. 66 en 65), 

.eene bijdrage als in de artikelcn 15a dier wetten 
bedoeld, niet zal worden gevorderd voor den 
toeslag op de bezoldiging, wclke aan die mili
tairen over het jaar 1925 is toeg kend ter 
voorkoming van achteruitgang van inkomsten 
beneden zeker peil, en dat evenmin op hen 
verhaal zal worden geoefend wegens de door 
het Rijk ingevolge artikel 9 van de Militaire 
Weduwenwet 1922 verschuldigde bijdrage voor 
aan hunne weduwen en weezen toegekendc of 
toe te kennen pensioenen, over bet bedrag van 
den toeshtg hiervorcn nader omschreven. 

Onze Ministers van Defensie en van Finan
c ien zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van ahchrift zal worden gezonden aan den 
Raad van tate. 

\ -Gravenhage, den 19den Januari 192~. 
WILHELMINA. 

De Jl[inister van Defensie, La m b o o 
De Minister van Finaneien, de Geer. 

( Uitgeg. 4 Febr. 1929.) 

21 Januari 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Uitbreiding, met eenige lokalen, van een 
ingebouwde school, destijds overeenkom
stig R,rt. 205, 5de lid L. 0 -wet geschat. -
Nieuwe scha.tting naar de waarde op den dag 
der schatting.) - De wet kent de laatste 
schatting niet . Terecht hebben Ged. Staten 
Burgemeester en Wethouders in bun daar
tegen gericht beroep niet-ontvankelijk 
verklaard. 

De opvatt,ing van Burgemeester en 
vVethouders, volgens welke hier een scha.t
ting als bedoeld in art. 205, lste lid I. o.-wet 
had moeten geschieden, is onjuist, vermits 
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Overwegende, dat drie deskundigen, onder
scheidenlijk benoemd door bet bestuur der 
bijzondere lagere school aan de Burgemeester 
Ceulenstraat te Sint-Pieter (gemeente Maas
tricht.), uitgaande van hct bestuur van bet 
Zedelijk Lichaam ,,Note Dame de Lorette" te 
Maastricht, hot bestum van deze gemeente en 
den Onrlerwijsraad, afdeeling voor bet algemeen 
,ormencl lager onderwijs en bet bewaarschool
onderwijs, op 30 Juli 1928 de schoollokalen en 
de schoolmeubelen van de bijzondere !agere 
school voornoemd, hebben geschat naar de 
waarde op den dag der schatting op I 45,000 ; 
dat, nadat Burgemeester en Wethouders van 
Maastricht va.n rle beslis ing der deskundigen 
bij Ged. Staten van Limburg in beroep waren 
crekomen, dit college Burgemeester en Wethou
ders in hun beroep niet-ontvankelijk heeft ver
klaard, nit over weging, dat naar de meening 
van Burgemeester en Wethouders de schatting, 
ingevolge het bepaalde in art. 205, lste lid der 
lager-onderwijswet 1920, had behooren te 
geschieden naar de waarde op 1 Juli 1914; 
dat bet bier, naar het oordeel van Ged. Stat,en, 
geldt cen school, als bedoeld in art,. 205, 5de 
lid der lager-onderwijswet 1920, welke thans 
met eenige lokalen is uitgebreid en nu uitslui
tend gebezigd wordt voor bet geven van lager 
onderwijs ; clat in zoodanig geval voor de uit
breiding een beroep kan worden gedaan op art. 
72 en volgende der lage1·-onderwijswet 1920, 
terwijl de geschatte waarde der oorspronkelijke 
school rlaarbij overigens gehandhaafd blijft; 
dat, daar de wet, de hestreden schatting niet 
kent en deze derhalve ten onrecbte is geschied, 
bet daartegen ingest,elde beroep niet-ontvanke
lijk moet worden verklaard ; dat van dit besluit 
Burgemeester en Wethouders van Maastricht 
bij Ons in beroep zijn gekomen, aanvoerende, 
dat destijds de genoemde school voor gewoon . 
lager onderwijs met een school voor voorberei
dend onderwijs was gevestigd in Mn gebouw ; 
dat in 1921, ter berekening van de door de 
gemeente Maastricht te betalen jaarlijksche 
vergoeding, een schatting overeenkomstig art. 
205, 5de lid rler lager-onderwijswet 1920_ heeft 
plaats gehad; dat met 1 September 1928 de 
bewaarschool in een nieuw gebouw is onder
gebracht en dat bet bestaande gebouw enkel 

2 
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bestemd is voor het, geven van lager onderwjjs ; 
dat met het oog hierop het schoolbestuur een 
schatting aanvroeg, overeenkomstig art. 205, 
l ste lid der wet, van het gebomv, terrein en 
schoolmeubelen; c:lat h. i. deze schatting over
eenkomstig het bepaRlde in het gemelde lid 
moet geschieden naar de waarde op 1 Juli 1914, 
aangezien het gebouw v66r dien datum ge
bouwd is ; dat zij zich met de zienswijze van 
Ged. Staten niet kunnen vereenigen, aangezien 
in 1921 een schatting van het schoolgebouw 
niet heeft plaats gehad ; dat in J 921 overeen
komstig art. 205, 5de lid der wet een fictieve 
school is l!"eschat, waarom zij zich afvragen, 
welk bezwaar er nu zal zijn, nu het school
gebouw in zijn geheel voor gewoon lager onder
wijs gebruikt word t , om thans een schatting 
tfl doen van het geheele gebouw overeenkomstig 
art. 205, l ste lid der wet; dat de beslissing van 
Ged. Staten verder leidt tot eigenaardige ge
volgen ; dat toch in het onderhavige geval bij 
den nieuwen toestand de speelplaats kleiner 
is geworden, met als gevolg, dat de vergoeding 
verminderd za l moeten worden : dat de ge
meente voor een drietal schoollokalen het bedrag 
der ge cbatte waarde aan het schoolbestuur 
beschikbaar moet stellen ; dsit de vraag rijst, 
wat er gebeuren moet als deze school eventueel 
wordt opgebeven en hoe de gemeente zich da,n 
overeenkomstig art. 83, 5de lid der wet in 
bezit za l moeten stellen van deze lokalen ; dat 
trouwens art. 72 h. i. hier in geen geval toepas
sing kan vinden; dat derhalve h . i. voor het 
betrefiende schoolgebouw thans art. 205, l ste 
lid der lager-onderwij swet 1920 van toepassing 
is, temeer, waar het gebouw op 1 Januari 1921 
in gebruik was bij het gewoon lager onderwijs 
en op dien datum eveneens eigendom was van 
het schoolbestuur ; 

Overwegende, dat van een schatting, als door 
het gemeenetbestuur van Maastricht bedoeld, 
overeenkomstig art. 205, l ste lid der lager
onderwijswet 1920, alleen dan sprake kan zijn, 
indien het rerrein en het gebouw der bijzondere 
lagere school, eigendom van het schoolbest uur, 
op 1 Janua.ri 1921 in gebruik of in aanbouw 
waren ; dat echter het schoolgebouw aan de 
Burgemeest.er Ceulenstraat te Sint-Pieter, voor 
zoover daarin een bewaarschool was gcvestigd, 
op 1 J anuari 1921 niet in gebruik was in den 
zin als in de hiervoren genoemde ,~etsbepaling 
bedoeld, met name niet in gcbruik voor het 
lager onderwijs ; dat Ged. Staten daarom 
terecht hebben geoordeeld, dat de door het 
~emeentebestuur gewensch te schatting van 
net geheele gebouw, met inbegrip dus van de 
lokaliteiten, waarin vroeger voorbereidend 
onderwijs werd gegeven en die eerst thans voor 
het lager onder~js zijn bestemd, geen steun 
vindt in de wet ; dat ten opzichte van de inge
bouwde school voor lager onderwijs 1921 een 
schatting overeenkomstig art. 205, 5de lid der 
lager-onderwijswet 1920 heeft plaats gehad ; 
dat de op grond van deze schatting vastgestelde 
vergoeding naar de bedoeling van den wetgever 
gehandhaafd moet blijven, terwijl, indien er be
hoefte mocht zijn ontstaan aan meer school
ruimte voor het lager onderwijs en het school
bestuur hiervoor lokalen wenscht te best.emmen, 
welke tevoren voor een antler doel werden ge
bezigd, de weg behoort te worden ingeslagen, 
als in art. 72 der lager-onderwijswet 1920 is 1 

aangegeven, waarbij art. 74, 2de lid dezer we 
toepassing zal moeten erlangen ; 

Gezien de genoemde wet ; . 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(Gem.Stem). 

21 Januwi 1929. RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van Arbeid , Handel en Nij
verheid, Afd. Arbeid, aan de Gedeputeerde 
Staten van de onderscbeidene provinc en, 
betrefiende : schutboomen. 

Bij schrijven van 2 Juli 1925, n°. 131 H, 
Afd. Arbeid, gaf mijn Ambtsvoorganger in 
overweging om, a.lvorens op ecne aanvrage 
om vergunning tot oprichting van een schut
boom gunstig te beschikken, aan den Direc
teur der Normaalscbietschool te 's-Gravenhage 
advies te vragen omtrent aan de vergunning t e 
verbinden voorwaarden. Blijkens dat schrijven 
oordeelde mijn Ambtsvoorganger het vragen 
van advies voornamclijk in die gevallen noodig, 
waarin het door hem overgelegde stel voor
waarden voor het verleenen van vergnnning 
tot het oprichten van een schutboom door het, 
bestuur, dat de vergunninu geeft , of niet geheel 
noodig of niet geheel voldoende zou worden 
geacht. 

Bij nadere overweging komt het mij beter 
voor, dat het inwinnen van het advies van den 
Directeur der ormaalschietschool niet be
perkt wordt tot gevallen als vorenbedoeld, doch 
dat di ~ advies steeds gevraagd wordt alvorens 
vergunning tot oprichting van een schutboom 
wordt verleend. Ik verzoek U daarom den 
laatsten volzin van de voo1 laatste alinea van 
het schrijven van mijn Ambtsvoorgan[!;er, 
luidende : ,,Bij twijfel te dien opzichte ware het 
advies der Normaalschietschool in te winnen", 
te lezen al~ volgt : ,,H et verdient daarom aan
beveling steeds, alvorens vergunning t e ver
leenen, het advies der Normaalschiet school in 
te winnen" . 

V oorts ware in het overgelegde schema van 
voorwaarden in plaats van: ,,I n de onveilige 
strook mag zich tijdens het schieten niemand 
bevinden. I n verband hiermede moet tij<lens 
het schieten op of nabij de hoekpunten, enz." 
te lezen : ,,Indien zich iemand in de onveilige 
strook ophoudt, mag niet geschoten worden . 
1:ijdens het schieten moet op of nabij de hoek
punten enz." 

Tenslotte verzoek ik U te willen doen nagaan, 
of ten aamien van de reeds bestaande schut
boomen, waarvoor vergunning is verleend zon
der advies van de Normaalschietschool, de 
noodige eischen in het belan~ van de veiligheid 
bij het gebruik dier inrichtmgen zijn gesteld, 
en t,e bevorderen dat eventueel omtrent bet 
opleggen van nieuwe voorwaarden het advies 
der Normaalschietschool wordt ingewonnen. 

Orn de naleving van de gestelde voorwaarden 
t e verzekeren , dient, uiteraard door de gemeente
besturen op grond van artikel 18 der H inderwet 
voortdurend het noodige toezicht te worden 
uitgeoefend. 

Het ware mij aangenaam, indien U het voren
staande ter kennis wilde brengen van <le ge
meentebesturen in Uw gewest. E en voldoend 
aantal afdrukken van dit schrijven gaat daartoe 
hiernevetl!!. (B.) 
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21 Januari 1929. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 427, 6°; Sv. art. 352). 

Recht tot to!heffing bestond. 
Dit recht brengt uit den aard der zaak 

de bevoegdheid mede om bij weigering van 
betaling althans voor getarifieerde personen 
en voertuigen den weg, waaronder ook is 
te verstaan de weg loopende over een brug, 
af te sluiten, welke bevoegdheid in twee 
K. B. is erkend. 

In art. 427, 6°. Sr. is onder ,,openbaren 
landweg" ook te verstaan een over een 
brug loopende weg. (Andere Kantonr. ). 

De to!heffer, die bij weigering van beta
ling den tolboom doet afsluiten en evenzoo 
de tolgaarder, die op last van den tolge
recbtigde in dat geval den tolboom ge
sloten houdt, belmmert dus we! het verkeer 
op een openbaren landweg, <loch niet 
zonder verlof van het bevoegd gezag, im
mers van het Souverein Gezag, dat het 
tolrecht verleende. (Anders K antonr.). 

Corwl. Proc.-Gen. bovenrlien: Ten on
rePhte heeft- de Kantonr. een auto niet 
gelijkgesteld met de in bet tarief genoemde 
kar of wagen. 

Art. 352 Sv. verbiedt den rechter geens
zins om, indien hij het telastgelegde i;een 
strafbaar feit acbt, nog te overwei:;en of er 
nog andere gronden voor onts1ag van 
rechtsvervolging zij n. 

Op het beroep van den Ambtenaar van het 
0. M. bij het Kantongerecht te Hilversum, re
q uirant van cassatie tegen een vonnis van dat 
Kantongerecht van 12 October 1928, N. J. 
1928, biz. 1570, waarbij G. F. C. K., tolgaar
der, van alle rechtsvervolging is ontslagen. 

• Conclusie van den P rocureur-Generaal. 

Uw Raad herinnert zich, dat sedert eenigen 
tijd een plotseling verzet is opgekomen tegen 
tot dusverre als rechtmatig beschouwde tol
heffingen en dat dit, verzet bet eerst zich 
heeft geopenbaard tegen de tolheffing bij de 
Vechtbrug te Muiden. 

Op verzoek van een betaling weigerenden 
automobilist werd proces-verbaal opgemaakt 
tegen den tolgaarder aldaar, met dit gevolg, 
dat hij zich voor den Kantonrecht er te Hilver
sum te verantwoorden had ter zake : ,,dat hij 
in den namiddag van 14 September 1928, te 
ongeveer 2 ure, te Muiden, zonder verlof van 
het bevoegd gezag, het. vrije verkeer op de 
openbare Vechtbrug, welke de verbinding 
vormt tusschen de openbare wegen, de Naar
derstraat en den Amsterdamschen straatweg, 
heeft belemmerd voor een vanaf de Naarder
straat die brug oprijdenden bestuurder van 
een vierwielic; motorrijtuig, welke weigerde 
den verschultligden to! te betalen, door voor 
hem den aan die zijde van de brug geplaat
sten tolboom gesloten te houden, zoodat deze 
bestuurder niet Tiijelijk de brug kon passee
ren." 

Allereerst was deze van meening, dat eene 
brug geen weg is en dus eene openbare brug 
geen openbare weg. Vervolgens, dat B. en W. 
van Muiden als het gezag moeten worden aan 
gemerkt, dat met de zorg voor bet verkeer 
over gemelde brug is belast en dat dit gezag 

hare versperring ni~t had veroorloofd. Einde-
lijk, dat in verband met. art. 4 van het K. B. 
van 2!l October 1833, S. 59, welke bepaling bij 
K. B. van 5 Mei 1850, S. 23, toepasselijk is 
verklaard op de wegen, geen groote wegen 
zijnde, de hefting in het algemeen rechtmatig 
is, en ten slotte, dat requirant, die den boom 
gesloten hield, handelde ter uitvoering van 
een wettelijk voorschrift , neergelegd in de 
zooeven genoemde artikelen der aangehaalde 
Konin.klijke Besluiten of, indien ~j als tol
gaarder niet mag worden vereenzelvigd met 
den tolheffer, in casu Het Hoogheemraad
schap van den Zeedjjk beoosten Muiden, 
krachtens ambtelijk bevel van het bestuur 
daarvan. 

Op dit laatste bevat het vonnis evenwel 
weder eene restrictie, omdat de brug versperd 
werd gehouden voor een auto, die niet zou 
vallen onder ,, wagen", ,,kar" of ,,cheese", 
waarvoor to! verschuldigd is, waarom <lit mo
derne voertuig niet zou zijn getarifieerd en 
het verkeer daarmede derhalve niet mag wor
den opgehouden of belemmerd. 

Dit was echter geen beletsel hem toch te 
ontslaan van alle rechtsvervolgi11g, waar hij 
schuldig werd bevonden, als gehandeld heb
bende ., te goeder trouw en binnen den kring 
zijner ondergeschiktheid". 

Ik wil reeds bij den aanvang dezer conclusie 
mededeelen, dat mij het heffingsrecht a ls zoo
danig · onaantastbaar lijkt en dat de eenige 
vraag, die mij belang inboezemt, deze is, of 
van een auto to! geheven mag worden dan 
we!, of dit voertuig bij de tarifieering van eer
tijds als zoodanig onbekend, voortitan vrij zal 
zijn, evenals het :rijwiel dat werd door Uw 
arrest van 25 Februari 1889, W. 5687. 

Met vijf, aldus luidende, middelen best.rijdt 
de Ambtenaar van het 0 . M. 's Kantonrech
t ers uitspraak : ,,I. Schending, althans ver
keerde toepassing van art. 427 sub 6 Sr., door 
te besliseen, dat een weg over eene openbare 
brug - naar het gewone spraakgebruik is in 
de dagvaarding gesproken van ,,de openbare 
Vechtbrug" en niet van den openl:-aren weg 
over de Vechtbrug - niet zoude vallen onder 
,,eenigen openbaren landweg" genoemd _in dit 
artikel". 

II. Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 352 Sv. door, na te hebben aange
nomen, dat een weg over eene brug niet valt 
onder art. 427 sub 6 Sr. en dus in het tela;ite 
gelegde geen strafbaar feit aanwezig te ach
ten, in welk geval direct een ontslag van 
rechtsvervolging op grand daarvan had moeten 
zijn uitgesproken, ten slotte op grond van en 
met aanbaling van art. 43 lid 2 Sr. verdachte 
te ontslaan van rechtsvervolging wegens een 
persoonlijken grond voor straffeloosheid, welke 
bij een niet strafbaar verklaard feit niet meer 
ter sprake kan komen. 

III. Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 8 en 9 van het Decret Imperial van 
21 October 1811, door niet van toepassing te 
achten het door die artikelen gehandhaafd 
tolrecht en toltarief op motorrijtuii;en, of
schoon dit tarief als tolplichtig ,,wagens" ver
meldt en motorrijtuigen daaronder vallen". 

I V. Schending, althans verkeerde toepassing 
van het Koninklijk Besluit van 5 Mei 1850, 
S. 23, in verband met art. 4 van het K. B. 
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van 29 October 1833, S. 59, door niet op 
grond daarvan verdachte bevoegd te verklaren 
tot het afsluiten van de brug door middel van 
een tolboom, ofschoon dat art. 4 hem daartoe 
uitdrukkelijk het recht gaf, daar hier betaling 
van to! werd geweigerd, en bovendien lid 2 
van dat artikel voorscbrijft dat, b(i verschil 
van meening over de verschuldigclheid van to!, 
zooals onderwerpelijk. de reiziger moet betalen 
t egen afgifte van quitantie ,,om naderhand 
zijn regt t e doen gelden". 

V. Schending, althans verkeerde toepassing 
van art-. 427 sub 6 Sr., door te treden in een 
uitvoerig onderzoek naar het gezag, dat be
voegd zou zijn den doorgang over de brug te 
belemmeron en B. en \V. van Muiden een 
slotte daartoe bevoegd te verklaren, en boven
dien te verklaren, da,t door hen geen verlof 
was verleend, zulks ofschoon in het op wet
tige wijze in 1811 door den Keizer gehandhaaf
de tolrecht het in dit artikel bedoelcJe verlof 
van h~t bevoegde gezag reeds gelegen moet 
geacht worden t e zijn, daar het recht van be
lemmeren van doorgang inhaerent moet wor
den geacht te zijn aan het tolrecht, zooals de 
Kantonrechter ook zelf overweegt, zoodat deze 
had moete11 besluiten, dat het element ,,zonder 
verlof van het bevoegd gezag" niot was be
wezen en verdacbte dus had bebooren vrij te 
spreken" . 

Met de eerste ~rief ka11 ik mij geheel ver
eenigen en ook biJ mij wil het er niet in, dat 
eene openbare brug geen openbare weg zijn 
zou. Doe! der bepaling van art. 427, sub 6 
Sr. immers_ is, blijken~ het opschrift boven den 
t itel, waarin het geplaatst is, de algeme3ne 
veiligheid te beschermen en van die bescher
ming zou, vooral in ons land, al zear weinig 
1,erecht komen, indien openbare bruggen niet 
mogen geacht wordcn c1 eel nit te makeo van 
de openbaro wegen. 

Bovendien mag ik wijzen op bet door de 
R egeering overgenomen ameodement der Com
missie van Rapporteurs, om in plaats van ,,den 
openbaren weg" , zooal.s de oorspronkelijke re
dactie luidde, te lezen ,,eenigen openbaren 
land- of waterweg". waarin ik een ~treven zie, 
nog beter dan dit reeds geschied was, te doen 
uitkomen, dat onbevoegde versperring van ver
keersroutes niet kan worden geduld. 

Men mag derbalve niet vastbouden aan de 
letterlijke beteekenis van weg, doob men moet 
zich afvragen, welk belang de wetgever door 
het door hem gegeven voorschrift heeft willen 
d ienen. Waar bet antwoord moet luiden de 
verkeersbelangen, behooren bruggen 8-ls dee] 
van den weg te worden aangemerkt en heeft 
weg de beteekenis van route. 

Ik heb er nooit anders over gecJacbt, waar
over ik mij beroepen kan op m(jne aan Uw 
arrest van 15 October 1923, W. 11117, N. J. 
1923 blz. 1305, voorafgaande conclusie betref
fende de Hamsche brug onder Zoelen, waarin 
ik stilzwijgend uitging, evenals Uw Raad in 
z(jn evengenoemd arrest, van de niet voor be
twisting vatbare praemisse, dat eene openbare 
brug, die twee hoofden verbindt, dee! uit 
maakt van den openbaren weg, waarin zij een 
scbakel vormt. 

Voor het tweede midrlel daarentegen gevoel 
ik niets. Het is waar, dat art. 352 8v. voor
schrijft dat, indien een bewezen feit niet straf-

baar wordt bevonden, de verd8.C'hte van alle 
rechtsvervolging behoort te worden ontslagen, 
waaruit volci:t, dat de Kantonrechter, na uit 
gemaakt te hebben, dat d a openbare Vecht
brug geen openbare weg is, terstond daartoc 
had kunnen besluiteT!. Ech1er verbiedt dit 
wetsvoorschrift niet, dat de rechtcr verder 
gaat en onderzoekt en beslist, of Pr soins nog 
andere gronden zijn. waarop gelijke uitkomst 
kan worden verkregen. Hoogstens kan men cl.an 
beweren, dat iets overbodig@ is verricht en dat 
dit meerdere een superfluum is, maa r van 
nietigbeid deswege kan geen sprnke zijn en 
zij wordt in bet als gascbonden, a lthans als 
vcrkeerd toegepast aa11gPhaald wetsvo:n·schrift 
ook niet bedreigd. 

De overige weren ei@cben ee11e kor .e hespre
king der heffingsbepalingen. Uw Raad weet, 
dat Napoleon in het Decreet van 21 October 
1811 het staat9- , gemeentelijk- en pat·ticnlier 
bruggerecht bandba.afde, mits de eigenaren 
binnen zekeren tijd hunne titels bewezen. Aan 
die van bovengenoemd Hoogheemraadschap 
scbijnt niets J;;e ontbreken en zij worden trou
wens ook niet betwist. Bovendien bevindt zich 
in het dossier een advies van den Amster;Jam
scben advocaat Mr. Modderman, bij wiens be
toog ik mij aansluit en waarnaar ik verwijs, 
waarin deze tot de slotsom komt, dat in bet 
a lgemeen de recbtsgeldigheid der htiffing on
aantastbaar is . Gevolg daarvan is, dat wij 
moeten grij pcn naar de Koninklijke Besluiten 
van 29 October 1833, S. 59, geldenda voor de 
groote wegen en naar dat van 5 Mei 1850, 
S. 23, dat eerstgemeld Koninklijk Besluit van 
toepassing verklaart op de wege!', ,,geen 
groote wegen" zijnde, om de bevoegdheden t e 
leeren kennen, waarvan de recbtmatige t ol
hPffer gebruik k11,n Ilf1ken. 

Het is natuurljjk buiten kijf, cJat geen tol
geld mag worden geheven van personen, die 
daarvan vrijgesteld z(jn, nocb van dieren of 
zaken, die niet zijn getarifieerd. In dien gePst 
mocht dan ook de Advocaat-Generaal van 
Maanen in zijn aan Uw arrest van 215 Febru
ari 1889, W. 5687, voorafgaande conclusie 
scbertsend spreken van onbevoegdbeid tot wei
gering van cJoorg11,ng aan een niet getarifieer
den olifant, welke scherts ernst werd in Uwe 
daarop gevolgde bealissing, d ie aan velocipe
des tolvrijdom verzekerde, indien zi,~ niet op 
het toltarief a ls belastbare obj ectep stondeu 
vermeld. 

Langs dezen weg kom ik a ls van zelf tot de 
derde grief. Daarin beklaagt zich baar steller 
over den Kantonrechter, die automobielen on
belastbaar acbt en daarom bun doorgang ten 
onrechte versperd acht. 

Ik gee£ de juistbeid der k lacbt toe. Indien 
toch inderdaacJ zoowel bet Decreet van 1811 
a ls de Ko11inklijke Besluiten van 1833 en 
1850 van toepassing zijn, mag bet Hoogbeem
raadschap van den Zeedijk beoosten Muiden, 
waaraan cJit recbt op 29 November 1810 door 
bet bestuur van de stad Mniden werd over
gedragen van ,,wagens" en ,,karren", hetzij• 
ledig of beladen, eo van ,,yd er mensch· daar 
op sittende" tolgeld vragen. 

Ik verwijs daarvoor naar bet ,,Ext.ract n it 
het Octroy van 18 July 1687". Is nu een auto 
een kar of wagen, dan had bet tolgeld moeten 
worden voldaan, alvorens de brug te passeeren. 
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De Kantonrechter heeft tot de ge!ijkstelling 
:uet kunnen besluiten. Echter, naar ik geloof, 
ten onrechte. Een auto is niet anders dan de 
gemoderniseerde wagen van vroeger. Hij is 
een wagen , die medeg-egaan is met zjjn tijd, 
<loch doe! en bestemming zijn dezolfde geble
ven. Zoo spreekt de Duitscher van ,,Kraft
wagen" er de Nederlandscbe automobilist van 
zijn ,,wagen". Waarom voor een auto all wa
gen geen retributie verschulcligd zou zijn, ver
mag ik niet in te zien. 

Bij het concipieeren der ierde grief schijnt 
eenig misverstand t e zijn gerezen, want juist 
op art. 4 van het K. B. van 29 October 1833, 
S. 59, in verband met, bet K. B. van 5 Mei 
1850, S. 23, grondt het bestreden vonnis des 
tolgaarders recht tot het sluiten der boomen 
en · zijne bevoegdheid tot afsperring. 

Dat <lit recht erkend dient, lijkt mij aan 
geen twijfel onderbevig. Reeds de aanhef van 
a L. 4 van het K. B. van 1 33 spreekt van 
,.tolboomen" en juist bet, be!!rip ,,boomen" 
duidt op een middel tot afsluiting. Daarnaast 
wijs ik op a linea 3 van <lit wetsvoorschrift, 
veroorlovende bet beletten van den doorgang 
bij niet betaling wat, in vorband gebranbt met 
,,tolboomen" vnn deze een der wettelijke wa
penen maakt ter v3rbindering van doorgang. 
Tolrecbt - ik schriif <lit over nit Uw arrest 
van 15 October 1923, W. 11117, r. ,J. 1923 
biz. 136'\ - brengt de bavoegdheid mede om 
bjj weip:erin!! van bPtaling den toegang te 
boletten. 

Indien dit wordt toegegeven en de klagende 
automobilist, die geweigerd beeft het tolgeld 
te voldoen, inderdaad scbuldplichtig waR, 
waartoe dan 1.og onderzocht en bo91i~t, welke 
autoritiet a ls bet bevoegd gezag moet worden 
aangemerkt, dat tot versperring van de Vecht
brug verlof heeft te geven? Het recht daartoe 
immers berust voor dit geval op bet gemelde 
K eizerlijk Decreet en de genoemde Konink
ljjke B'lsluit-en, wier rechtsg~ldigheid niet be
tw-ist wordt, zood11,t de Kantonrechter tot de 
slotsom had moeten komen, dat <lit element 
onbewezen is, wat door den Ambtenaar van 
bet 0. Jlf. in zijne v-ijf<l.e weer wordt be
toogd. 

Ten slotte nog dit. Ik hoop, dat Uw Raad 
zal kunnen komen hetzij, tot eene veroordee
ling, hetz_ij tot eene venv-ijzing ter verkrijging 
eener vr1Jspraak, want slechts door een van 
beiden kan de plotseling opgekomen beweging 
tegen de nog resteerenrle tolheffingen tot rust 
komen. 

Mij schijnt het-, dat. een vrjjgesproken tol
gaarder straks de heffing~n zal m()eten afvra
gen en dat, bij weigering van het.aling door 
automobilisten, voor hen de tolboomeri even
goed gesloten zuUen mogen worden gehouden 
als voor hunne zooveel oudere broeders, cle 
kar- en wagenvoerders 

Ik concludeer dus, dat het beroepen vonnis 
zal worden vernietigd en dat de zaak zal wor
den verwezen naa.r de Arr.-Rechtbank te Am
terdam, ten einrle h=r op de bestaande dag

vaarding opnieuw te berechten en af te doen. 

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

.rhr. Feith ; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij sch riftuur : (zie 
Cone!. Pron.-Gen.) 

0. dat den gereci uireerde bii de inleidencle 
dagvaariling is telastege]egd, dat hij enz. (zie 
Concl. Proc.-Gen.); 

O. dat, - nadat deze telaste!P.gging in het 
bestreden vonnis aldus wa uitgelegd, dat met 
de zinsenede: .,die brug opr(jdende" is te ken
nen gegeven, dat de bestuurder van het mo 
torrijtuig naar de brug reed, <loch in zijn voor
nemen om haar op te rijden door den tolboom 
verhin derd werd, en met de zinsnede : 

,,wclke weigerde den verschuldigden to! te 
betalen", dat de voornoemde bestuurder wei
erde den tol te betalen, die als verschuldigd 
van hem werd gevraagd, d e Kantonrechter 
meergemelde telastleggin!! rloor de in bet von
nis opg•.momen bewijsmiddelen in dier voege 
hewezen heeft verklaard, dat verdachte op 
tijd, plaats en wijze, als bij de dagvaarding 
omschreven, het vrije verkeer op de openbar e 
Vechtbrug heeft bele=erd, zonder dat hij 
daarvoor verlof van B. en W. van Muiden 
had bekomen ; 

0. dat de Kantonrechter vervolgens heeft 
beslist; 

dat <lit College en niet het H oogheemraad
schap van den zeediik beoosten Muiden, aan 
hetwelk de meerbedoelde brug bij conventie
acte van 29 November 1810 in eigendom en 
onderhoud door de Stad Muiden is overge
dragen en welks bestuur aan -verdachtfl schrif
tel(jke vergunning en last gaf om t,e handelen 
geliik hij deed, ten deze als het bij art. 4 27, 
6° Rr. bedoelde gezag is aan te merken : 

dat toch de brug, in de bebouwde kom der 
gemeente liggende, aan de werking van bet 
Provinciaal Reglement, op de wegen in No~rd
Holland, zoowel a ls aan <lie van bet R1Jks
wegenreglement is onttrokken en de eenige 
macht, bevoegd om verlof tot belemmering en 
versperring te geven, dus of genoemd Water
schap o! B. en W. van Muiden is ; 

dat nu weliswaar krachteQS 11,rt. 179h der 
Gemeentewet de zorg voor de instandhouding 
en. bruikbaa,rheid, vrijheid en veiligheid der 
publieke wegen en bruggen slechts bij B. ~!1-
W. berust ,,voor zoover van hen afhangt , 
<loch hiermede blijkens de Memol'ie van Ant
woord alleen is bedoeld : voor zoover die zorg 
niet krachtens het publiek recht aan een ander 
openbaar gezag is opgedragen ; 

dat zulks ten deze niet het geval is, daar het 
Waterschap alleen met de zorg voor het on
derhoud van de brug is bel11,st en het bestuur 
geenszins, met uitsluiting van hct Gemeente
bestuur en de plaatselijke verordeningen, be
voegd is de politie daarover uit te oefenen, 
hetgeen ten overvloede ook uit do artt. 67 van 
het Algemeen Reglement van Bestuur voor de 
Waterschapper in Noord-Holland en 176_ der 
Algemeene Politie-Verordening van Mu1den 
blijkt; 

0. dat het in voege a ls voorze!!d bewezen
verklaarde echter door den Kantonrechter niet 
strafbaar is geoordeeld, wijl ar t . 427, 6° Sr. 
8lechts gewaagt van ,,eenigen openbare? land
of waterweg" en bruggen daaronder niet z1Jn 
te begrijpen ; 

dat de uitdrukkingen ,,brug" en ,,weg" im
mers in verachillende wettelijke bepalingen 
naaRt elkander voorkomen en de wcigever, in-
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dien hii beide wil gelijkstellen, zul.ks, - zoo
als onder andere in het Rijkswegenreglement 
en de nieuwe Motor- en Rijwielwet is vschied, 
- uitdrukkelijk pleegt te rlcen, - terwijl het 
bewezene ook niet bij eenige andere wet of 
wette!..ijke verordening is verboden ; 

0. dat in het vonnis vervolgens wordt na,ge
gaan, of, - indien art. 427, 6° Sr. we! toepas
selijk ware, - de strafbaarheid ingevolge 
eenige zakelijke- of persoonlijke omsta.nd.ig
heid, a.ls bedoelrl in art. 42 of 43, zou zijn 
uitgesloten ; 

0. dat de Kantonrechter dienaangaande 
overwoog; 

da.t het recht van tolheffing wegens het pas
seeren der Vechtbrug - bliJkens ten processe 
ovi>rgelcgde bescheiden bij verscbillendi> oc
trooibrieven, eerst van de Graven, later van 
de Stat3n van Holland aan de Sta:l Muiden 
verleend, - bij de reeds genoemde conventie 
van 29 November 1810 aa,n Dijkgraa.f en 
Hoogheemraden van den Zeedijk beoosten 
Muiden is overgedragen ; dat bij het Keizer
lij k Decreet van 21 October 1811 de bestaande 
tollen in stand werden gehouden, mits zij door 
de aangewezen autoriteiten deugdelijk werden 
bevonden, en zul.ks ten aanzien van den tol 
aan de Vechtbrug bij Arrete varr den Prefect 
van de Zuiderzee van 12 Apri l 1813 i ge
schied; 

dat aan het recht van t-olheffing voorts dat 
om bij niet-ontvangen der verAchuldigde rech
ten de boomen gesloten te laten inhaerent is 
en een tolpachter of tolgaarder derhalve in 
zoodanig geval, zelfs zonder verlof, van het 
bevoegd gezag - in dit gevai het Gemeente
bestuur -, een publieken weg mag versparren, 
waartegen niet afdoet., dat de tolrecbthebbende 
in casu zelf een publiekrechtelijk lichaam is; 

clat die handeling bovendien rechtvaardiging 
vindt in art. 4 van het K. B. van 29 October 
1833 S. 59, bij dat van 5 Mei 1850 S. 23 toe
passelijk verklaard op rle we/?en ,.geen groote 
wegen ziinde", (waaronder ten deze ook water
schapstollen in wegen . voor bruggen zi.in te 
begr(jpen\, en luidende: ,.Niemand zal de be
ta.ling van den to] aan de tolpalen of tolboo
men mogen weigeren. Den gevorderden tol 
niet verscbuldigd achtende, zal de reiziger bij 
de betaling quitantie van den tolpacbter of 
-gaarder kunnen vragen, om naderband zijn 
recht te doen gelden. Bij weigering van beta
ling zal de doorgang worden bel3t" ; 

clat, a l moge op de overtretling van dit voor
schrift, door het vervallen in 1893 der wet 
van 6 Maart 1818 S. 12, geen straf meer zijn 
gesteld, genoemde Koninklijke Besluiten zelf 
niet zij n afgeschaft ; 

dat mitsdien een tolgaarder, die b(j weige
ring van tolbetaling de boomen sluit of ge
slotcn houdt en claardoo. bet verkeer op den 
openbaren weg belemmert, in het algemeen ter 
uitvoering van een wettelijk voorschrift of van 
een bevoegdelijk gegeven ambtel(jk bevel han
delt, ; 

dat deze conclusie niettemin faalt, indien 
voorzegd K. B . het sluiten der boomen niet 
dekt, doordien het recht tot tolheffing ten 
aanzien van een bepaalcl soort voertuigen niet 
bestaat, hetgeen ten deze het geval is ; 

dat toch ingevolge het overgelegd octrooi 
van 23 Januari 1682, geelucideerd bij dat van 

18 Juli 1687, het recht van tolheffing aan de 
Vechtbrug slechts betrekking heeft op passa
giers of voetgangers, wagens, karren of chai
sen en geenszins op in het tarief niet ge
noemcle automobielen; dat bij het opmaken 
van bedoeld tarie.f van zoodanige zichzelf 
voortbewegende machines, evenmin a.ls va,n 
rijwielen, is gedroomd en cleze dus niet onder 
wa,gens of karren mogen worclen hegrepen, 
wa.artegen niet a,fdoet, da,t men eeuwen later 
wel van ,.Kra.ftwa.gen" of ,,wagens" met 
chauffeur ofuewel stoker is gaan spreken ; · 

da,t verdachte zich in bet onderwerpel(jke 
geval derhalve noch op art. 43, l • lid, noch 
op art. 42 Sr. kan beroepen ; 

dat, verdachte echter we! een beroep kan 
doen op art. 43, 2• lid, da,ar hii de tolboomen 
ingevolge zijn inst.ructie iaar in ja1tr uit ook 
voor motorrijtuigen gesfoten hield en bet 
Hoogheemraadschap gedurende dien tijd de 
afsluiting ook op deze vervoermiddelen toe
paste, zoodat verdachte te goeder trouw was 
en bij bet opvolgen van het hem onbevoeg<le
lijk gegeven bevel binnen den kring zijner 
ondergcschiktheid handelde ; 

0. dat de Kantonrechter op deze gronden 
zoowel het feit a.ls den verdachte niet straf
baar heeft verklaard en den gereguireerde met 
toepa sing van de artt. 43, 2• lid, 427, '1° Sr., 
352 en 398 v., te dier zake van alle rechts
vervolging heeft ontsla,gen ; 

0. met betrekking tot de middelen T en V 
en, voorzooveel noodig ambtshalve ; .. 

dat blijkens het hiervoren overwogene b1J 
het bestreden vonnis feitelijk is uitgemaakt, 
dat bij verschillende octrooibrieven - eerst 
van de Graven, later van de Staten van Hol
land - aan de Stad Muiden bet recht is toe
gekend bij het passeeren der bij de dagvaar
ding bedoelde Vecbtbrug door paasagiers of 
voetgangers, wagens, ka,rren of chaisen een 
zekere tol te heffen; dat dit recht van tol
heffing volgens het be~taande tarief bij Kei
zerlijk Decreet van 21 October 1811, in ver
band met een Arrete van den Prefect van het 
Departement van de Zuiclerzee van 12 April 
1813, waarbij de titels voldoende werdi>n be
vonden, is gi>handbaafd en dat de bedoelde 
brug seeds te voren bij ,,conventie-acte" van 
29 November 1810, met de aan die brug ver
bonden lust,en en la.sten door de Stad Muiden 
in eigendom en onderhond aan hf t Hoogheem
raadschap van den Zeedijk beoosten Muiden 
was overgedragen ; .. .. 

dat hieruit ,olgt, dat ten t1Jde, b1J de dag
vaarding vermeld, aan voornoemd Hoogheem
raadschap het recht toekwam wegens het pas
-;eeren der Vechtbrug ePn hij t arief vastge-
0teld tr,Jrecht te heffen; 

dat het recht tot heffinr, van to! op den 
openbaren weg voorts uit den aa~1 de~ zaak 
de bevl)egdheid medebrengt om b\J we1genng 
van beta.ling, althans voor getarifieerde per
sonen en voertuigen, den weg af te sluiten, 
daar voorzegd recht anders nagenoeg waarde
loos zou zijn, en de bevoegdheid om in zoo
danig geval den doorgang te beletten boven
dien bij de Koninkl(ike Besluiten van 29 Octo
ber 1833 R. 59 en 5 Mei 1850 S. 23 mttlruk
kelijk is erkend; 

dat de voorzegde bevo~gdheid mecle moet 
worden aa,ngenomen, indien tolrecht wegens 
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het passeeren van bruggen is toegekend, ver
mits in de voormelde Koninklijke Besluiten 
onder ,,wegen" kenlijk ook zoodanige wegen 
zijn te verstaan, welke over een brug loopen; 

dat evenzoo in art. 427, 6° Sr., aan het be
grip ,,openbare landweg" dezelfde ruime be
teekenis is toe te kennen, daar dit artikel, 
ook blijker>s zijne geschiedenis, het vr(je ge
bruik van al!e openbare verkeersverbindingen 
zoo te land a ls te water beoogt te beschermen 
en hiertegen niet afdoet, dat in andere weoten 
en wettelijke verordeningen, den aanleg en 
het onderhoud van wegen betreffende, de uit 
drukkingen ,,weg" en ,,brug" wel naast el
kander worden gebezigd ; 

dat een tolheffer - als ten deze het Hoog
heemraadschap van den Zeedijk beoosten Mui
den -, die, ter bescherming van een hem 
toekomend recht om wegens bet passeeren van 
een in een openbaren weg gelegen brug een 
bepaald tolgeld te beffen, die brug in geval 
van weigering van beta ling door een t,ollioom 
doet afsluiten, daardoor dus wel het verkeer 
op een openbaren landweg belemmert, <loch hij 
- zulks doende - niet zonder verlof van het 
bevoegd gezag, immers van het Souverein 
Gezag, dat het tolrecht verleende, handelt, ·en 
hetzelfde moet worden af;n9:enomen voor een 
tolgaarder als gerequireerrle, die op last van 
den tolgereohtigde in zoodanig geval den tol
boom gesloten houdt; 
. dat uit een en antler volgt, dat het bestreden 

vonnis, zoo t en aanzien der vraag;, of dA gere
quireerde op eenjgen openbaren landweg in 
den zin van art. 427, 6° Sr. het verkeer heeft 
b9lemmerd, als ten aanzien der vrnag, of hij 
daarbij heeft. gehandeld zonder verlof van het 
bevoegd gezag, niet, voldoende inet redenen is 
onikleed, waardoor, in verband met voorzegd 
art. 427, 6° Sr., voorzegd Keizerlijk Decreet 
van 21 October 1811 en voorzegde Koninklijke 
Besluiten van 29 October 1833 S. 59 en 5 Mei 
1850 S. 23 zijn geschonden de artt. 359, 358, 
350 en 398 S-v., hetgeen ingevolge het laatste 
!id van eerstgemeld artikel niet,igheid teuge
volge heeft ; 

0. dat, waar bet bestreden vonnis reeds op 
dezen grond behoort te worden verni3tigd, een 
onderzoek naar de middelen II, III en IV ach
terwege kan blijven ; 

Vernietigt de bestreden uitspraak ; 
Rechtdoende ingevolge art. 106 R. 0 . : 
Verwijst de zaak naar de Arr. -Rechtbank t e 

Amsterdam, teneinde haar op de bestaande 
dagvaarding opnieuw te berecbten en af te 
doen. __ (N. J.) 

21 Januari 19~9. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot.- en Rijw.regl. art. 7; Wet 
Spoorwegen Beperkte Snelheid art. 8 ; 
Sv. art. 359). 

Art. 18 A. P. V. voor Arnhem regelt het 
bijzondere geval, dat bij het ontmoeten van 
een gtiJstaand tramrijtuig door een bestuur
der het veilig uitstappen van passagiers 
in gevaar wordt gebracht. Art. 7 Mot.
en Rijw.reglement voorziet hierin niet en 
de gegeven regeling verbiedt niet iets, dat 
door het Reglement is toegelaten. Der halve 
is het middel, als zou art. 18 A. P . V. on
verbindend zijn, ongegrond. 

Het H of heeft feitelijk beslist, dat lijn 2 

dl'),r Arnhemsche stadstram een afzonder
lijke spoorweg is, waarop geen antler dan 
locaal personenvervoer p laats heeft_ Dus 
mist het middel, stellende dat niet is 
onderzocht of deze lijn behoorde tot een net, 
waarop wel antler dan locaal vervoer plaats 
heeft, feitelijken grondslag 

Terecht heeft het Hof art. 8, eerste lid, 
der Locaal Spoor- en Tramwegwet, voor
zoover daarin sprake is van .,spoorwegen, 
waarop geen antler vervoer plaats heeft 
dan personenvervoer binnen een gemeente" 
a ldus opgevat , dat daarbij niet in aanmer
king kan komen bij wij ze van hooge uit
zondering voorkomend interlocaal ver
voer, <loch slechts het gewone vervoer. 

Motiveering van de redengeving der 
beslissing, dat art. 18 A. P. V. toepasselijk 
was, is niet noodig; bepaaldelijk word t 
vermelding van den inhoud der bewijsmid
delen door art. 359, tweede lid, Sv. niet 
verlangd. 

Op het beroep van J. H. F., requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen ar
rest van het Gerechtshof te Arnhem van 11 
October 1928, waarbij na verwijzing bij arrest 
van den Hoogen Raad van den 25sten Juni 
1928, N. J . 1928, blz. 1617, in hooger beroep 
is vernietigd het vonnis van het Kantongerecht 
te Arnhem van 11 J anuari 1928 en de requi
rant ter zake van de overtreding ,,het in de 
gemeente Arnhem als bestuurder van een mo
torrijtuig een stilstaanden tramwagen behoo
rende tot een tramweg waarop geen ander 
vervoer plaats heeft dan personenvervoer bin
nen een gemeente, voorbijrij den, anders dan 
op zoodanigen afstand daarvan, dat het uit
stappen van passagiers van het voorbijrijden 
geen belemmering ondervindt", met aanhaling 
der artt. 18 en 66 der V erordening op de 
Straatpolitie in de gemeente Arnhem n°, 1048, 
23 Sr., is veroordeeld tot geldboete van drie 
gulden en vervangende hechtenis van twee 
dagen. (Gepleit door Mr. S. Tromp Meesters, 
advocaat te Arnhem.) 

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

Kranenburg; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: 

I. Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 6 van de Motor- en Rijwielwet, art. 
7 van het Motor- en Rijwielreglement en de 
artt. 18 en 66 der Verordening op de Straat
politie in de gemeente Arnhem N°. 1048, als
mede van art. 1 alinea 2 Sr. ; 

2. Schending, althans verkeerde toepassing 
van de artt. 350, 358, 3.59, 415, 422, 423, 425 
Sv., art. 83 van het Tramwegreglement en 
de artt. 1, 4 en 8 van de Locaalspoor- en 
Tramwegwet, vermits het Gerechtshof niet 
heeft onderzocht, of de gemeente tramlijn in 
de Spijkerlaan te Arnhem, behoorde tot een 
spoor- of tramweg, waarop geen antler ver
voer plaats heeft dan personenvervoer binnen 
eene gemeente, de locale personentram; 

3, Schending, althans verkeerde toepassing 
van de voornoemde artikelen, door te beslis
sen dat de gemeente tramlijn in de Spijker-
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laan te Arnhem, waar de verdachte den stil
staanden motorwagen voorbij reed, behoorde 
tot een spoor- of tramweg, waarop geen ander 
vervoer plaats heeft dan personenvervoer bin
nen een gemeente, hoewel het Hof als vast
staande aanneemt, dat lijn 2 in de Spijkerlaan 
meerbedoeld ook wel eens wordt gebezigd voor 
het verkeer naar Velp; 

4. Schending, althans verkeerde toepassing 
van de voornoemde artikelen, door te beslis
sen: 

a. dat het verkeer naar Velp slechts op extra 
trams bij hooge uitzondering betrekking heeft; 

b. dat lijn 2 als eene afzonderlijke exploi
tatie en we! binnen de gemeente is te beschou
wen, van welk feit uit niets kan blijken; 

6. Schending, althans verkeerde toepassing 
van de voornoemde artikelen in verband met 
de artt. 338, 342, 350, 358 Sv., door recht te 
doen op een verklaring van den getuige 
Schimmel: ,,dat op deze lijn (lijn 2) geen 
ander vervoer plaats heeft dan personenver
voer binnen de gemeente Arnhem en we] heen 
en terug tusschen den Schelmschenweg in die 
gemeente en bovenbedoeld e inde aan de Spij
kerlaan" zijnde dit feit niet vatbaar voor 
rechtstreeksche waarneming; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste van 
requ irant is bewezen verklaard, - met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld - dat 
hij op 26 September 1927 des namiddags om
streeks 4¾, uur te Arnhem met een door hem 
bestuurd vierwielig motorrijtuig op den open
baren weg de Spijkerlaan een aldaar stilstaan
den tramwagen zoo dicht is voorbijgereden, 
dat het uitstappen van passagiers uit dien 
tramwagen van <lit voorbijrijden belemmering 
ondervond; 

0. dat tot toelichting van het eerste middel 
is aangevoerd, dat het in November 1927 in
govoerde Motor- en Rijwielreglement in art. 
7 de wederzijdsche verplichtingen van voet
gangers en bestuurders van motorrijtuigen in 
d ier voege regel t, dat beiden verplicht zij n 
zooveel mogelijk aan elkaar behoorlij ke ruimte 
tot voorbijgaan te laten; 

dat derhal ve voetgangers en bestuurders op 
eene lijn worden gesteld en de een niet boven 
de ander wordt bevoordeeld; 

dat dit voorschrift hetzelfde punt regelt als 
art. 18 der Arnhemsche Verordening, zoodat 
<lit laatste artikel, dat ook met het aange
haalde artikel van het Motor- en Rijwielregle
ment in strijd is, in zijn geheel niet verbin
dend kan zij n; 

0. hieromtrent: 
dat art. 18 der Arnhemsche Verordening 

luidt : 
,,Het is aan bestuurders van rij- en voer

tu igen, motorrijtuigen, rijwielen en handkar
ren verboden, stilstaande tramwagens anders 
dan langzaam voorbij te rijden en anders dan 
op zoodanigen afstand daarvan, dat het in
en uitstappen van passagiers van het voorbij
rijden geen belemmering ondervindt"; 

dat deze bepaling het bijzondere geval re
gel t, dat bij het ontmoeten van een stilstaand 
tramrijtuig door een bestuurder het veilig 
uitstappen van passagiers in gevaar wordt ge
bracht, tot welke regeling de gemeentewet
gever krachtens art. 6 der Motor- en Rijwiel
wet bevoegd is, terwij l art. 7 van het Motor-

' en Rijwielreglement in dit bijwndere geval 
niet voorziet, en de gegeven regel ing niet iets 
verbiedt, dat door het Regl ement is toege
laten; 

dat het middel dus is ongegrond; 
0. dat met het tweede middel blijkens de 

toelichting bedoeld wordt, dat het Hof wel 
onderzocht en bes! iste, dat op lijn 2 der Arn
hemsche stadstram geen ander dan locaal per
sonenvervoer plaats had, maar niet onder
zocht, of deze lijn wellicht behoorde tot een 
net, waarop wel ander dan locaal vervoer 
plaats heeft, waarbij requirant uitgaat van de 
stelling, door hem ,,besmettingstheorie" ge
noemd, dat wanneer van een locaal tramweg
net ook maar eene lijn voor interlocaal ver
keer dient, het geheele net onder de regeling 
der Locaalspoorweg- en tramwegwet valt, zoo
Jang niet het tweede lid van art. 8 dier wet 
is toegepast, en door de Kroon het geheele net 
of gedeelten daarvan met de in alinea 1 be
doelde locale tramwegen is gelijkgesteld; 

0. dat dit middel echter feitelijken grond
slag mist, daar het Hof het verlangde onder
zoek wel heeft ingesteld, en tot de slotsom is 
gekomen ,,dat lijn 2 a ls eene afzonderlijke 
exploitatie, en wel binnen de gemeente is te 
beschouwen", waarmede in dit verband het 
Hof klaarblijkelijk bedoelt, dat deze lijn een 
afzonderlijke spoorweg is, aan welke feitelijke 
beslissing de juistheid in cassatie niet ten 
toetse kan komen; 

0. dat volgens de toelichting het derde mid
del inhoudt de grief dat het Hof feitelijk aan
nemende dat op den onderhavigen stadstram
weg lijn 2 bij hooge uitzondering en met extra 
trams verkeer -van Arnhem naar Velp plaats 
vindt, niettemin heeft bes! ist, dat die spoor
weg behoort tot de in alinea 1 van art. 8 der 
Locaalspoor- en Tramwegwet bedoelde locale 
spoorwegen, hoewel hij daarmede niet over
eenkomstig al inea 2 van dat artikel door de 
Kroon is gel ijkgesteld; 

0. hieromtrent: 
dat het Hof in zijn arrest mede overweegt, 

dat vorenbedoeld verkeer naar Velp ,,op de 
qualificatie van het gewone verkeer van lijn 
2 geen invloed heeft", waaruit blijkt, dat het 
Hof art. 8, eerste lid, der Locaal Spoor- en 
T ramwegwet, voorzoover daarin sprake is van 

spoorwegen, waarop geen ander vervoer 
plaats heeft clan personenvervoer binnen een 
gemeente", aldus opvat, dat daarbij niet in 
aanmerking komt ander vervoer, gelij k bij 
wijze van hooge uitzondering op nagenoeg 
elken localen personentramweg wel eens zal 
voorkomen, doch op spoorwegen met, overi
gens, geen ander gewoon vervoer dan dat van 
personen binnen Mn gemeente; dat die op
vatting is juist en mitsdien het Hof niet met 
zich zelf of met de wet in tegenspraak kwam 
door deze lijn te brengen onder de locale 
spoorwegen bedoeld in het eerste lid, zoodat 
ook dit middel is ongegrond; 

0. dat het vierde middel behelst eene klacht 
over onvoldoende motiveering van 's Hofs be
s! issing, waarbij werd verworpen requirant's 
verweer dat het ten laste gelegde feit niet 
strafbaar zou zijn, nu art. 18 der Verordening 
toepassing mist; 

0. dat het Hof zijne beslissing dat art. 18 
we! toepasselijk en requirant strafbaar is om-
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kleedt met de beide redenen: ,.dat lijn 2 a ls 
eene afzonderl ijke exploitatie, en we! binnen 
de gemeente is te beschouwen en dat het ver 
keer naar Velp lech ts op extra trams bij 
hooge ui tzondering gesch iedt, en dit op de 
qualificatie van lij n 2 geenen invloed heeft"; 

dat motiveering van deze redengeving niet 
nood ig is, en bepaaldel ijk vermelding van dJm 
inhoud cler bewijsmiddelen door bet tweede lid 
van art. 359 Sv. niet word t \,erlangd ; 

dat dus di t middel in zijn beide onderdeelen 
is ongegrond; 

0. dat ten slotte het vijfde middel niet tot 
cassatie kan leiden, omdat de aangehaalde 
verklaring in negatieven vorm inhoudt wat 
de getuige kan hebben waargenomen; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkonistig de Conclusie van 
den Procureur-Gen eraal .] 

( . J.) 

21 Januari 1929. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Arbeidswet 1919, art. 1). 

Art. 1, eerste lid sub d, der Arbeidswet 
zondert enkel uit zoodanige werkzaam
h eden, welke a ls huishoudelijke arbeid 
buiten eenige onderneming in een huis
honding plegen voor te komen . De Rb. 
mocht i. c. aannemen, dat de werkzaam
heden van h et zoontj e van den s lager 
- door haar als het ,.rondbrengen van 
vleesch" b~i de klanten gequalificeerd -
niet a ls huiselijke diensten buiten eenige 
onderneming in een huishouding plegen 
voor te komen. 

Wei blijkt uit de geschiedenis der ge
noemde bepaling, dat naar de bedoeling 
van den wetgever, onder bepaalde omstan
digheden ook het doen van boodschappen 
ten behoeve van een onderneming onder 
die bepaling kan val len, <loch ·bij de uit
!egging der op zich zelf duidelijke bepaling 
mag een daarvan afwijkende bedoeling 
niet in aanmerking komen. 

Op het beroep van J . L. S., requ irant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen 
vonnis van de Arr. -Rechtbank te Zwolle van 
26 October 1928, waarbij hij in hooger beroep, 
met vernietiging van een vonnis van het Kan
tongerecht te Zwolle van 21 Juni 1928, ter 
zake van: ,,arbeid_ strijdig met het bij de 
Arbeidswet 1919 bepaalde doen verrichten, 
terwijl tijdens het plegen van het feit nog geen 
twee jaren zijn verloopen sedert eene vroegere 
veroordeeli ng van den schuld ige, wegens eene 
overtreding in art. 83, l ste lid Arbeidswet 
bedoeld, onherroepelijk is geworden", met toe
passing van de artt. 9, 74 en 83 der Arbeids
wet 1919, benevens de artt. 23 en 91 Sr., is 
veroordeeld tot eene geldboete van drie gulden 
en drie dagen vervangende hechtenis. 

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

Savel berg; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, lui
dende: 

Schending of verkeerde toepassing van art. 

1, l ste lid sub d, 9, 74 en 83 der Arbeidswet 
1919, a lthans van deze artikelen in verband 
met de art. 338, 348, 350, 352, 358 en 452 Sv., 
daar. de Rechtbank ten onrechte het gepleegde 
fe it heeft geoordeeld te zijn een strafbaar feit, 
immers het docn verrichten van arbeid , of
schoon de wetkzaamheden verricht werden 
buiten fabrieken of werkplaatsen, winkels, 
kantoren, apotheken, koffi ehuizen en hotels in 
de onderneming van hem bij wien degene die 
ze verrichtte, inwoonde, en deze werkzaam
heden ook buiten eenige onderneming in een 
huishouding of stalling plegen voor te komen, 
terwijl de R echtbank hierbij ten onrechte den 
eisch stelt, dat deze werkzaamheden om niet 
strafbaar te zijn tot het wezen van een nor
maal huishouden zouden moeten behooren, 
welke eisch in strijd is zoowel met de woorden 
als met de gesch iedenis als met de ratio der 
wet, terwijl bovendien het doen van boodschap
pen inderdaad tot het wezen van een normaal 
huishouden behoort en bij de opvatting der 
R echtbank de uitzondering van art. 1, l ste lid 
sub d geene beteekenis bezit, waar het ver
richten van welke speciale werkzaamheden 
ook in een onderneming nimmer tot het wezen 
van een normaal huishouden kan behooren; 

0. dat bij het bestreden vonnis, met qualifi 
catie en strafoplegging a ls voormeld, a ls be
wezen is aangenomen, overeenkomstig de te
lastlegging, dat de verdachte den 12 Mei 1928, 
des voormiddags circa 10½ uur onder de ge
meente Zwolle in de slagersonderneming, 
waarvan verdachte het hoofd was, arbeid heeft 
doen verrichten door het kind, J . J . L. S ., 
oud 13 jaar, bestaande in het bezorgen van 
vleesch bij de klanten, zulks bij herh aling 
terwijl nog geen twee jaren waren verloopen 
sedert eene door den Kantonrechter te Zwolle 
bij vonnis van 8 Juli 1926 tegen hem uitge
sproken veroordeeling wegens overtreding van 
het bepaalde, in art. 74 der Arbeidswet 1919 
onherroepelijk was geworden; 

0. dat die bewezenverklaring, voorzoover 
ten deze van belang, onder meer steunt op een 
ter terechtzitting afgelegde verklaring van den 
requ irant, inhoudende dat hij op 12 Mei 1928 
zij n zoontje opdracht heeft gegeven vleesch te 
bezorgen bij eenige zijner klanten en dat hij 
dat zoontje meermalen vleesch bij zijn klanten 
laat bezorgen; 

0. dat na de bewezenverklaring bij het be
streden vonnis is overwogen: 

,,dat de raadsman van verdachte nu we] 
heeft betoogd, dat de verrichte werkzaamheden 
geen arbeid zijn in den zin der Arbeidswet 
1919 op grond, dat deze werkzaamheden val
len onder de bepaling van art. 1, lste lid sub 
d der Arbeidswet 1919, welke bepaling ook in 
de vorige Arbeidswetten, 't eerst in die van 
1889 voorkwam en dat uit de geschiedenis der 
Arbeidswetgeving bl ijkt, dat men niet onder 
arbeid heeft willen doen vallen het doen van 
boodschappen; dat, wat het onderhavige kind 
gedaan heeft, niets anders is dan boodschappen 
doen , wat een bezigheid is, die in elke huis
houding pleegt voor te komen; 

dat naar het oordeel der Rechtbank, waar 
de Arbeidswet 1919 in dit opzicht volkomen 
duidelijk is, een beroep op de geschiedenis 
daarvan niet opgaat en bedoeld artikel alleen 
die werkzaamheden uitzondert, die tot het 
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wezen van een normaal huishouden behooren, 
waartoe niet behoort het rondbrengen van 
vleesch; 

dat derhalve het beroep op genoemd art. 1, 
lste lid sub d Arbeidswet 1919 niet opgaat;" 

0. dat tegen deze beslissing is gericht het 
voormelde middel van cassatie; 

0. daaromtrent: 
dat voonnelde beslissing der R echtbank hier

op neerkomt en in dien zin is te verstaan, dat 
de bedoelde bepaling van art. 1 der Arbeids
wet enkel uitzondert zoodanige werkzaamhe
den, welke a ls huiselijke arbeid buiten eenige 
onderneming in een huishouding plegen voor 
te komen; 

dat dit oordeel der Rechtbank juist is te 
achten als, gelijk zij terecht aanneemt, in 
overeenstemming met den duidelijken tekst der 
bepaling ; 

dat de Rechtbank voorts, gelet op hetgeen 
als voonneld bij het onderzoek ter terechtzit
ting was komen vast te staan, zonder schen
ding van gemelde bepaling mocht aannemen, 
dat de bewezenverklaarde werkzaamheden van 
het zoontje - door haar bij de weerlegging 
van requirants verweer als ,,het rondbrengen 
van vleesch" bij de klanten gequalificeerd -
niet als huiselijke diensten buiten eenige on
derneming in een hui houding plegen voor te 
komen ; 

dat nu we! uit de geschiedenis der meerbe
doelde uitzonderingsbepaling l:ilijkt, dat, naar 
de bedoeling van den wetgever, onder bepaal
de omstandigheden ook het doen van bood
schappen ten behoeve eener onderneming on
der die bepaling kan vallen, doch - daargela
ten, of deze omstandigheden ook de ten pro
cesse geblekene zouden omvatten - in elk ge
val bij de uitlegging eener op zich zelf duide
lijke wettelijke bepaling, eene daarvan af
wijkende bedoeling niet in aanmerking mag 
komen· 

0. d~t mitsdien het middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

V erwerpt het beroep. 

(Gewezen overeenkonistig de Conclusie van 
den Procureur-Generaal.) 

(N. J.) 

24 Januari 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gem.wet art. 213). 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een begrootingswijziging 
betreffend : 

a. een subsidie aan de Commissie voor 
cultureele propaganda Olympische spelen, 
zulks nit overweging dat daarbii geen be
Jang der gemeente direct noch indirect is 
betrokken: 

b. een subRidie aan de plaatselijke af
deeling van den Limburgschen Land- en 
Tuinbouwbond voor oprichting van een 
magazijn, daar met die oprichting slechts 
bevordering van de bijzonclere helangen 
van een zeer kleine groep van part,iculieren 
worclt beoogcl, en niet is aangetooncl, clat 
daa:mede ook een gemeentebelang wordt 
ged1end. 

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

den Raad der gemeente Susteren tegen het 

besluit van Ged. Staten van Limburg van 28 
September 1928, n°. 9847/6 L, 6e afd., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbesluit 
dier gemeente van 27 Juni 1928, strekkende 
tot wijziging van de gemeentebegrooting voor 
het dienstjaar 1928; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 19 
December 1928, n°. 1128 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
21 Januari 1928, Afd. B.B.; n°. 12167/1928; 

0. dat de Raad van Susteren in zij ne ver
gadering van 27 J uni 1928 heeft besloten tot 
wijziging van de begrooting der inkomsten en 
uitgaven zijner gemeente voor het dienstjaar 
1928 o. m. door onderafd. I hoofdstuk VIII 
par. 16 volgnummers 145b en 157a u it te 
trekken bedragen, groot f 10 en f 700 onder
scheidenlijk als subsidie aan de corrimissie 
oultureele enz. propaganda Olympische Spelen 
en subsidie aan de Afdeeli ng Susteren van den 
Lfuiburgschen Land- en Tuinbouwbond ; 

dat Ged. Staten van Limburg bij besluit van 
28 September 1928, 6e afd. La. 9847/6 L, aan 
het raadsbesluit hupne goedkeuring hebben 
onthouden, uit overweging, dat naar de mee
ning van hun College met het verleenen van 
het eerstbedoelde subsidie geen gemeentebe
lang gediend wordt; dat, wat het subsidie aan 
de Afdeeling Susteren van den Limburgschen 
Land- en Tuinbouwbond betreft, blijkens beko
men inlichtingen dit subsidie wordt verleend 
in de kosten van den bouw van een magazijn 
ter berging van voederartikelen, kunstmest
stoffen enz.; dat men uit den aard der zaak 
met de oprichting van dat magazijn slechts 
beoogt de materieele belangen der bij die ver
eeniging aangesloten leden te bevorderen; dat 
de bedoelde vereeniging slechts een beperkte 
groep van de bevolking der gemeente Susteren 
omvat, zoodat naar de meening van dit Col
lege de vereeniging zelve dergelijke kosten 
waarmede geen algemeene belangen gediend 
zijn, moet dragen; dat derhalve het verleenen 
eener bijdrage in die kosten uit de gemeente
kas niet toelaatbaar is te achten; dat met het 
oog op het bovenstaande tegen de beide voren
omschreven uitgaven bezwaar bestaat; 

dat Yan het besluit van Ged. Staten de 
Raad van Susteren bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat z. i. met de toege
kende subsidie van f 10 aan de Commissie 
voor cultureele propaganda Olympische spelen 
inderdaad gemeentebelangen gediend zijn; dat 
met de oprichting van het magazijn, waarvoor 
aan de afdeeling Susteren van den Limburg
rchen land- en tuinbouwbond f 700 subsidie 
werd toegekend, niet slechts beoogd wordt de 
materieele belangen der bij genoemde ver
eeniging aangesloten laden te bevorderen, 
doch daarmede ook algemeene belangen ge
diend worden; 

0. ten aanzien van den post subsidie aan de 
Commissie voor cultureele propaganda Olym
pische Spelen, dat bij daze u itgaaf geen be
Jang van de gemeente Susteren direct noch 
indirect is betrokken; 

dat, wat den post subsidie aan de afdeeling 
Susteren van den Limburgschen Land- en 
Tuinbouwbond betreft, blijkens de stukken met 
de oprichting van het bovengemelde magazijn 
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lechts bevordering van de bijzondere belangen 
van een zeer kleine groep van particulieren 
wordt beoogd, terwijl door de aan de Afdee
ling van den Raad van State voor de geschi l
len van bestuur toegezonden nadere memorie 
van belanghebbenden niet is aangetoond, dat 
met die oprichting mede een gemeentebelang 
wordt gediend; 

· dat Ged. Staten mi tsdien terecht aan de on
<lerwerpel ij ke begrootingswijziging hunne goed
keuring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevondeu en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

'25 Januari 1929. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 17 September 
1921 (Staatsblad n° . 1066) tot vaststelling 
van eene regeling, houdende premiebeta
ling over meer clan een termij n, waarover 
loon in geld wordt uitbetaald, zooals dat 
besluit is gewijz igd bij Koninklijk besluit 
van 20 Mei 1922 (Staatsblad n°. 371). S. 12. 

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

Arbeid, H a ndel en Nijverheid van 15 Novem• 
her 1928, n°. 2636, afdeeling Arbeidersverze· 
kering; 

Gezien artikel 408, eerste lid, der Invalidi 
teitswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
-den 8 J anuari 1929, n°. 37; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voo,·
noemden Minister van 22 Januari 1929, n° . 
161, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 17 September 

1921, Staatsblad n°. 1066, gewij zigd bij dat 
van 20 {ei 1922, Staatsblad n°. 371, en te 
bepalen als volgt: 

Art. I. De laatste volzin van het derde I id 
van artikel 3 van Ons vorengenoemd gewij
zigd bes! uit van 17 September 1921 , Staats
blad n°. 1066, wordt als volgt gelezen: ,,De 
van deze waarborgsom gekweekte rente komt 
ten voordeele van het Invalidite itsfonds, ui t 
welk fonds aan den werkgever over de waar
borgsom ,:ien rente van 2 percent 's jaars wordt 
vergoed .. 

Art. II. In het eerste lid van artikel 3a van 
Ons vorengenoemd gewijzigd bes! uit van 17 
September 1921, Staatsblad n°. 1066, verval
len de woorden ,, ; en zich tevens tegenover 
de Rijksverzeker ingsbank schriftelijk heeft ver
bonden tot de betaling der bij artikel 3b be
cloelde rente". 

Aan het lot van het vierde lid van dat arti
kel wordt in plaats van: ,, lid der vereeniging 
te zijn" ge lezen: ,,bij de vereeniging aange
sloten te zij n". 

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

5 'Van de in het eerste lid bedoelde ver
pli~hting tot het storten eener waarborgsom 
is eveneens ontheven de werkgever, voor w,cn 
zich ten behoeve van de Rijksverzekeringsbank 
en de Raden van Arbeid schrifte lijk borg 

heeft gesteld voor de nakoming der in het 
eerste lid bedoelde verplichting tot betaling 
van premie de inste!Hng, welke het risico 
draagt van de wettelij ke verzekering van de 
arbeiders in dienst van den werkgever tegen 
geldelij ke gevolgen van ongevallen en te wier 
aanzien door Onzen voornoemden M1111ster 1s 
verklaard dat zij voldoende draagkracht bezit. 
De laats~ volzin van het tweede l id is van 
toepassing. H et vierde lid is van toepassing 
met <lien verstande, dat in plaats van ,,ver
eeniging" wordt gelezen ,, instelling".". 

Art. III. Artikel 3b van Ons vorengenoemd 
gewijzigd besluit van 17 September 1921 , 
Staatsblad n°. 1066, vervalt. 

Art. IV. H et tweede en het derde lid van 
artikel 3c van Ons vorengenoemd besluit van 
17 September 1921, Staatsblad n°. 1066, ver
vallen. 

Art. V. Aan het slot van het derde lid van 
artikel 4 van Ons vorengenoemd gewijzigd 
besluit van 17 September 1921, Staatsblad n°. 
1066, wordt de punt vervangen door een kom
ma en het navolgende toegevoegd: ,,of we! 
dat een instelling als bedoeld in het vij fde li d 
van artikel 3a zich ten behoeve van de Rijks
,·erzekeringsbank en de Raden van Arbeid 
schriftelijk heeft borg gesteld voor de nako
ming door den werkgever van de in het eerste 
lid van laatstgenoemd art,kel bedoelde ver
plichting tot betaling van premie." . 

Art. VI. De punt, geplaatst aan het slot 
van artikel 6 van Ons vorengenoemd gewijzigd 
besluit van 17 September 1921, Staatsblad n°. 
1066, wordt vervangen door een punt-komma. 

Toegevoegd worden de woorden : . 
6. indien de werkgever met bmncn een 

m~and, nadat de borgtocht van de instellin!!', 
bedoeld in het vijfde lid, van artikel 3a, 1s 
geeindigd, overeenkom~tig de bepal i_ng van 
het eerste lid I van art,kel 3 zekerhe,d heeft 
gesteld.". . 

Art. VII. D't besluit treedt in werkmg met 
ingang van de . tweeden dag na dien . der da!!'
teekening van het Staatsblad, waann het ,s 
geplaatst. . 

Onze Mjnis~r van Arbe1d! Ha~del en ij-
verheid is belast met de Ui tvoermg van dit 
besluit dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en wa rvan afschrift zal worden ge
zonden aan clei;i Raad van State. 
. 's-Gravenha~ den 25sten Januari 1929. 

' WILHELMINA. 
n e Minister v , Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J' . R. SI t em a k er de Bruin e. 
(Uitgeg. 12 F eb r. 1929.) 

25 Januari 1929. BESLUIT tot aanvulling 
van het Koninklijk Besluit van 30 Augus
tus 1923 (Staatsblad n°. 424) tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur a ls bedoeld in artikel 25 onder b 
der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922, 
zooals dat besluit is gewijzigd bij Ko
ninklijk Besluit van 20 April 1926 (Staats
blad n°. 73) . S. 13. 

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

Arbeid , Handel en ijverheid van 24 October 
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1928, n°. 2451, Afdeeling Arbeidersverzeke
•ring; 

Gezien artikel 25, ~nder b, der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922; 

Den Raad van State gehoord (advies van 27 
ovember 1928, n°. 35 ) : 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 14 Januari 1929, n°. 
77, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit van 30 Augustus 1923 (Staats

blad n°. 424), gewijzigd bij dat van 20 April 
1926 (Staatsblad n°. 73), aan te vullen en te 
bepalen als volgt: 

Art. I. In artikel 4 van Ons vorengenoemd 
gewijzigd besluit van 30 Augu tus 1923 (Staats
blad n°. 424) wordt v66r ,.bedraagt" inge
voegd: ,.en der aan die rente verbonden ad
m inistratiekosten en kosten van medische en 
technische controle". 

Art. II. In artikel 6, eerste lid, van voren
genoemd gewijzigd besluit wordt in plaats van 
,.niet meer bedraagt" gelezen: ,,te zamen niet 
meer bedragen" en in plaats van: ,,bedoeld 
in artikel 42" ,,bedoeld in artikel 42, en der 
aan die rente verbonden administratiekosten". 

Art. III. In artikel 7, derde lid, van Ons 
vorengenoemd gewijzigd besluit wordt in den 
eersten zin na ,,betrekkingen" ingevoegd ,.en 
van de aan die renten verbonden administra
tiekosten". 

Art. IV. In artikel 8, eerste lid, van Ons 
vorengenoemd gewijzigd besluit wordt achter 
,.overledene" ingevoegd ,,en der aan die ren
ten verbonden administratiekosten". 

In het tweede en het derde lid van dat arti
kel wordt v66r ,,berekend" ingevoegd ,.en .der 
aan die renten verbonden adm inistratiekos
ten," . 

Art. V. In artikel 9 wordt achter .,over
ledene" ingevoegd ,.en der aan die renten ver
bonden adm i nistratiekosten". 

Art. VI. De bijlagen I , II, IV en V van 
Ons vorengenoemd gewijzigd besluit warden 
vervangen door de gelijk genummerde bijlagen 

-van <li t besluit. 
Art. VII. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van den tweeden <lag na <li en _ der da!!'
teekening van het Staatsblad, waarm het 1s 
geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij 
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal warden ge
plaatst en waarvan a fschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 25sten J anuari 1929. 
WILHELMI A. 

De Minister van A rbeid, H andel en Nijv erheid, 
J . R. S I o t em a k e r d e B r u i n e. 

(Uitgeg. 14 Febr. 1929.) 

Ziie Tabel I biz. 29. 

TABEL II. 

Sterfte- en trouwkansen van betrekklng·eu, 
bedoel!l In artlkel 42, sub a, der Land- en 

"O ,,; 

l~ ~ 
" "O"O 

" " ..:l ot 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

•rulnbou wongevalleuwet 1922. 

I ' ;:,:, ~1 6 . 

I ~ ~ 6 ~ u.i r~ ~, ..., .; ..., ., 
~ t ::; -::1 ::I ::I ..... ::I 

'- d O d :B "O "g '- d o d 
~.!( '--"I 25 ..si 8-"I 
r.t:J E-t H !!; I r.t:J 

I 
I 

60 o.0182 I 0.002 0.0034 0.1053 
0.0035 0.1102 61 0.0200 . 0.002 
0.0036 0.1128 62 0.0221 I 0.002 
0.0036 0.1129 63 0.0243 0.001 
0.0037 0.1101 64 0.0268 0.001 
0.0038 01049 65 0.0295 0.000 
0.0039 0·0993 66 0.0322 -
0.0041 0·0937 67 0.0349 -
0.0042 0·0881 68 0.0377 -
0.0044 0·0825 69 0.0408 -
0.0045 0·0768 70 0.0445 -
0.0047 0-0711 71 0.0489 -
0.0048 0-0656 72 0.0536 -
0.0050 0.0604 73 0.0589 -
0.0052 0.0554 74 0.0648 -
0.0053 0.0507 75 0.0712 -
0.0054 0.0461 76 0.0782 -
0.0056 0.0419 77 0.0857 -
0.0058 0.0382 78 0.0937 -
0.0059 0.0352 79 0. 1024 -
0.0061 0.0328 80 0.1118 I -

I 0.0064 j 0.0310 81 0. 1219 -
0.0066 0.0203 82 0.1326 -
0.0069 0.0275 83 0.1440 -
0.0072 0.0251 84 0.1562 -

I 0.0075 0.0224 85 0. 1694 -
0.0078 0.0195 86 0.1839 -
0.0083 0.0166 87 0.1996 -I 0.0087 0.0141 88 0.2164 -
0.0094 0 0120 89 0.2339 -
0.0102 0.0102 90 0.2522 -
0.0108 0.0087 91 0.267 -I 0.0114 0.0075 92 0.277 -
0.0120 0.0064 93 0.289 -
0.0126 0.0055 94 0.308 -
0.0133 0.0049 95 0.339 -
0.0141 0.0045 96 0.390 -
0.0149 0.0042 97 0.465 -
0.0159 0.0038 98 0.568 -
0.0170 0.0034 99 0. 714 -

100 1.000 -

9 
5 
0 
6 
0 
4 

. Behoort bij K oninklijk Besluit van 25 J anuari 
1929 (Staatsbl.ad n°. 13). . Mij bekend, 
De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

,T. R. SLOTEMAKER DE BRUiNE. 
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TABEL V. 

SterfteJmnsen van betrekk.Jngen, bedoeld 
blj artlkel 42, sub e en g, der Land- en 
'.l'ulnbouwon gevallenwet, en van weduw
naar s, voor wle g·een renten, als bedoeld In 

artlkel 42 dler wet, zljn vastgesteld. 

'"O Sterftekans. '"O Sterftekans. 
=~ =~ .., 

Man- I 
.., 

'!) Vrou- '!) Man- I Vrou-
" " H nen. wen. H nen. wen. 

18 0.0033 62 0.0227 0.0194 
19 0.0038 63 0.0252 0.0220 
20 0.0038 64 0.0282 0.0251 
21 0.0038 65 0.0317 0.0285 
22 0.0038 66 0.0354 0.0321 
23 0.0039 67 0.0392 0.0359 
24 0.0039 68 0.0431 0.0398 
25 0.0039 69 0:0468 0.0437 
26 <l.0038 70 0.0506 0.0478 
27 0.0038 71 0.0549 0.0522 
28 0.0038 72 0.0600 0.0572 
29 0.0038 73 0.0661 0.0630 
30 0.0038 0.0038 74 0.0731 0.0694 
31 0.0038 0.0038 75 0.0809 0.0764 
32 0.0039 0.0039 76 0.0893 0.0840 
33 0.0039 0.0039 77 0.0983 0.0921 
34 0.0041 0.0042 78 0.1077 0.1008 
35 0.0041 0.0043 79 0.1174 0.1100 
36 0.0041 0.0043 80 0.1276 0.1198 
37 0.0041 0.0044 81 0.1386 0.1302 
38 0.0043 0.0046 82 0.1506 0.1412 
39 0.0045 0.0047 83 0.1640 0.1527 
40 0.0047 0.0048 84 0.1789 0.1646 
41 0.0048 0.0049 85 0.1949 0.1770 
42 0.0050 0.0049 86 0.2113 0.1903 
43 0.0054 0.0051 87 0.2275 0.2049 
44 0.0058 0.0051 88 0.2423 0.2213 
45 0,0061 0.0055 89 0.2551 0.2385 
46 0.0064 0.0057 90 0.2674 " 0.2560 
47 0.0068 0.0058 91 0.282 0.275 
48 0.0073 0.0061 92 0.301 0.294 
49 0.0078 0.0065 93 0.323 0.315 
50 0.0083 0.0069 94 0.346 0.337 
51 0.0087 0.0073 95 0.37 0.36 
52 0.0092 0.0077 96 0.40 0.38 
53 0.0101 0.0081 97 0.42 0.42 
54 0.0113 0.0087 98 0.45 0.45 
55 0.0126 0.0093 99 0.49 0.49 
56 0.0140 0.0102 100 0.6 0.6 • 
57 0.0154 0.0112 101 0.7 0.7 
58 0.0168 0.0125 102 0.8 0.8 
59 0.0181 0.0139 103 0.9 0.9 
60 0.0193 0.0154 104 1.- 1.-
61 0.0208 0.0173 

Besluit van 25 Behoort bij Koninklijk 
anuari 1929 (Staatsblad n°. J 

D 

13). 
Mij bekend, 

e Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLCTEMAKER DE BRUiNE. 

TABEL IV. 

Sterftekansen van betrekk.Jngen, bedoeld 
blj artlkel 42, sub c, 11 en f, der Land- en 

Tulnbouwongevallenwet 1922. 

'"O '"O 
:~ :::;') 

ii Sterltekans. 
..., Sterftekans . '!) 

" " H H 

0 0.09220 9 0.00212 
1 0.02780 10 0.00203 
2 0.01114 11 0.00197 
3 0.00695 12 0.00200 
4 0.00504 13 0.00217 
5 0.00398 14 0.00249 
6 0.00323 15 0.00288 
7 0.00269 16 0.00320 
8 0.00233 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 25 
Januari 1929 (Staatsblad n°. 13). 

Mij bekend, 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRuiNE. 

25 Januai 1929. BESCHIKKTNG van den 
Minister van Waterstaat tot uitvoering van 
de Luchtvaartwet. 

De Minister ,an W aterst.aat ; 
Gelet op de Luchtvaartwet,, op de R egeling 

van het Rijkstoezicht op de Luchtvaart (R.T.L.) 
en op de K oninkl\jke be,;luiten van 29 Decem
ber 1928 (Staatsbladen nos. 533 en 534) ; 

Overwegende, dat ingevolge de inwerking
treding va,n genoemde wet en regeling verschil
lende ministerieele beschikkingen, houdende 
voorloopige voorschriften in zake de lucht
vaart, hare beteekenis verliezen; dat het noodig 
is nader uitvoering te geven aan de bepalingen 
der Luchtvaartwet, voor zoover die aan de 
Minister voornoemd is opgedragen, en aan de 
bepalingen der R egeling van het Rijkstoezicht 
op de Luchtvaart ; 

H eeft goedgevonden : 
A. met ingang van 1 Februari 1929 in te trek

ken de volgende ministerieele beschikkingen 
en regeling : 

1. De beschikking van 28 Mei 1924, n°. 341, 
afdeeling Waterstaat A, betreffende de uit
reiking van bewijzen van inschrijving, bewijzen 
van luchtwaardigheid en bewijzen van deugde
lijkheid voor burgervliegtuigen en betreffende 
de uitreiking van bewijzen van deugdelijkheid 
voor motoren, bestemd om te worden gebruikt 
in zoodanige vliegtuigen, zooals die beschikking 
later is gewijzigd. 

2. De b\i beschikking van 15 October 1927, 
La. B., afdeeling Waterstaat A. , vastgestelde 
Regeling met. betrekking tot de uitreiking van 
bewijzen van geschiktheid a.ls lid der bemanning 
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van burgerlijke vliegtuigen, zooals die regeling 
later is 0 ew1jzigd. 

3. Ue beschikking van 2 October 1923, n°. 341 
afdeeling Wat erstaat A, betreffende onderzoek 
naar de oorzaken van vliegongevallen met bur
gervliegtuigen. 

B. Het Yolgende t e bepalen : 

Luchtvaartuigregister. 
1. H et luchtvaartuigregister, genoemd in 

art. 12 der Luchtvaartwet, wordt gehouden 
door het hoofd van het Bureau Luchtvaart 
(H .B.L.}. 

Toezicht op geschiktheid en luclttwaardigheid ; 
uitgifte, enz. van bewijzen. 

2. H et H.B.L. is belast met : 
a. het algemeen toezicht op de geschiktheid 

van luchtvaartpersoneel en op de luchtwaardig
heid van luchtvaartmaterieel, waarin begrepen 
is h,et, uitgeven, schorsen en int rekken van de 
in de Luchtvaar twet genoemde bew\jzen van 
geschikt heid en van luchtwaardigheid, van de 
bewijzen van deugdelijkheid van viiegtuigen 
en mot oren, van de bewijzen van inschrijving 
en van de bew\jzen van bevoegdheid van pa rt i
culieren met hetrekking t ot het t oezicht op 
luchtvaartmaterieel, een en antler als bedoeld 
in de R .T.L., a lsmede het veriengen van den 
termijn van geldigheicl van die bewijzen; 
T oezicht op luchtvaartterreinen en ondernemingen. 

b. het toezicht in zake de inricht ing en nit
rusting van luchtvaar tt erreinen, dienstbaar 
aan het a iaemeene luchtverkeer of aan de 
burgerlijke h1chtvaart, en het toezicht in zake 
de nakoming van voorwaarden door onder
nemingen, aan welke concessi:i of vergunning, 
a ls bedoeld in artikel 11 der Luchtvaartwet, 
is ver leend ; 

Onderzoek naar de oorzaken van ongevallen. 
c. het nemen van maatregelen in verband 

met het onderzoek naar de oorzaken van onge
vallen met lucht.vaartuigen ; 
Toezich' op radiostations en den berichtendienst. 

d. den berichtendienst ten behoeve van de 
luchtvaart, <lit laatste, als bedoeld in de bii de 
ministerieele beschikking van 23 Februari 
1925, n°. 341, afdeeling Wat erstaat A, vast
gestelde Regeling van den berichtendienst ten 
behoeve van h et burgerlijk luchtverkeer, zooals 
die regeling lat er is gew\jzigcl ; het t oezicht 
op de ir.richt ing en het gebruik van par t icnliere 
radiost ations · ten behoeve van de luchtvaart; 

Berichten aan luclttvarend,,,,n. 
e. het uitgeven naar de aanw\jzingen van den 

Minister, voornoemd, van berichten aan lucht
varenden ; het H.B.L. is bevoegd die herichten 
kosteloos t.oe t e zenden aan de belanghebbenden 
in binnen- en buitenland, die daarvoor naar 
zijn oordeel in aanmerking komen, en verder 
tegen den vastgestelden prijs aan hen, die zulks 
verzoeken. 

Opdracht aan H.B.L. en directeur R .S.L. 
3. H etgeen ingevolge de R.T.L . moet worden 

verricht door het Departoment van Waterstaat, 
clan wel door of vanwege den Minister , voor
noemd, zal geschieden door het H .B.L., met 
uitzondering voor wat betreft de artt. 105 en 
113, waarvan de uitvooring wordt voorbehou-

den aan den Minister, voornoemd, en de ar tt. 
127 A.a., onder 6, A.b .• en B .b en 13fl, waarvan 
de uit voering wordt opgedragen aan den 
directeur van d.-n RijksstudiedienRt voor de 
Luchtvaar t . 

I nzend·ing bescheiden. 
4. Aanvragen, kennisgevingen en andere 

bescheiden, welke ingevolge de R.T.L. moeten 
worden gericht t ot of ingezonden aan het Depar 
t ement van Waterstaat, kunnen rechtstreeks 
worden gericht, tot of ingezonden aan het 
H .B.L. 

K euring en periodieke kw,·ing. 
5. De keuring en de periodieke kenring, be

doeld in de R.T.L. , zal geschieden door den chef 
van den Vliegmedischen Dienst der Luchtvaart
afdeeling, aan wien de uitnoodiging daartoe zal 
worden gericht door bet H.B.L. 

26 J anuari 1929. BESLUIT, houdende va~t
stelling van de instruct ie voor den Radio
raad. S. 14. 

Wij WILHELl\llN A, enz. ; 
Op de vonrdracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 19 Januari 1929, n°. 3a , afdee
ling Kabinet en Secretarie (Kabinet); en met 
betrekking t ot bet bepaalde in het tweede lid 
van artikel 17 mede op voordracht van Onzen 
Minister van li'inancion van 23 J anuari 1929, 
no. 157, afd. Gen Thesaurie ; 

Gelet op art ikel 3quater der Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 (8taat.sblad n°. 7) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
vast t e stellen de navolgende instructie voor 

den Radio-raad. 
Art . 1. De R adio-raad bestaat nit. t en 

minste negen ledeu, den voorzitter inbegrepen, 
benevens een secretaris. 

2. De voorzitter, de leden en de secr!ltaris 
van den R adio-raad worden t elkens voor vier 
jaren benoemd. Zij t reden t egelijk af op den 
3l sten December van ieder vierde zittingsjaar ; 
voor de eerste maal op 31 December 1933. 
De aft redenden zijn terstond herbenoembaar. 

3. 1. Zoo spoedig mogelijk na hunne be
noeming leggen de ledon en de secreta ris een 
eed (belofte, verklaring) af in handen van 
Onzen Minister van Waterstaat . 

2. H et formulier van den eed (belofte
verklaring) wordt door Onzen Minister van 
Waterstaat vastgesteld. 

4. De in art ikel 3ter en 311tatcr van de 
Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Staatsblad 
n°. 7) bedoelde adviezen en voorlichting worden 
schriftelijk ingezonden. 

5. 1. De R adio-raad t reedt rechtst reeks 
in briefwisseling met Onzen Miniqter van Wa
terstaat en met den Direct eur-Generaal der 
P osterijen en Telegrafie. 

2. De R adio-raad kan zich voor het verkrij 
gen van inlicht ingen ook met andere personen 
of l ichamen in verbinding stellen. 

6. Zoo dikwijls de Radio-raad Onzen 
llfinister van Waterstaat desgevraagd of uit 
eigen beweging van advies of voorlicht ing dient 
en in verband daarmede schriftelijk het gevoelen 
van rlerden heeft ingewonnen, worden de 
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mededcelingen van die dcrdeu bij bet brricbt 
aan Onzen Mini~ter overgelegd. 

7. Ieder lid is bevoegd een afzondcrlijke 
nota aan een advie of aan een rapport van 
voor lich ting toe te voeaen. 

8. 1. De Radio-raad vergadert zoo dikwijl 
de voorzitter bet noodig oordeelt of bet door 
ten minste drie leden schriftelijk, met opgaaf 
van redenen, wordt gevraagd. 

2. De vergaderingen wordcn gehouden te 
's-Gravenhage, tenzij de voorzitter bet noodig 
acht die elders te doen houden. 

9. De lladio-raad kan geen besluiten nemen 
wanneer niet ten minste de helft der leden 
tegenwoordig is. 

10. 1. De leiding van de vergaderingen 
berust bij den voorzitter. 

2. De Radio-raad wijst uit zijn midden een 
plaatsvervangend voorzitter aan. 

11. De leden onthouden zich van stemmiug 
over aangelegenheden, welke hen, bun echtge
nooten of bun bloed- of aanverwanten tot den 
derden graad ingesloten, per oonJ-ijk aangaan. 

12. 1. Alie van den Radio-raad uitgaando 
stukken worden door den voorzitter en den 
secretaris onderteekend. 

2. De Radio-raad kan de afdoening van 
spoedeischende zaken van gering belang aan 
den voorzitter overlaten. 

3. De voorzitter kan over spoedeischende 
zaken schriftelijk bet inzicht van de leden 
vragen. 

13. Het ja.arverslag over de werkzaambeden 
van den Radio-raad wordt v66r Juli van bet 
volgend jaar aan Ons uitgebracht. 

14. Onverminderd bet bepaalde in artikel 5, 
tweede lid, wordt zonder toestemming van 
Onzen Mini ter van W aterstaat aan de door 
den Radio-raad behandelde zaken geen open
baarheid gegeven. 

15. 1. De secretaris geniet een door On 
te bepalen bezoldiging. 

2. Hij heeft zijn vaste woonplaat~ te 
's-Gravenhage, tenzij Onze l\finister van Wa
terstaat hem een andere woonplaats veroor
looft. 

3. Bij ontstentenis van den secretaris wordt 
deze vervangen door een der leden, aan te wijzen 
door den voorzitt-er, tenzij Onze Minister van 
Waterstaat, daartoe door den voorzitter aan
gezocht, op andere wijze in zijne vervanging 
voorziet. 

t P. 1. De Radio-raad stfllt een instructie 
voor den SC('retaris en een .Reglement van 
·Orde vast. 

2. Deze, alsmede de daarin aan te brengen 
,vijzigingen, behoeven de goedkeuring van 
Onzen Minister van Waterstaat alvorens in 
working te treden. 

17. 1. De leden van den Radio-raad ge
n ieten geen bezoldiging. 

2. Zij ontvangen, voor zoover zij niet be
.hooren tot de bezoldigde burgcrlijke en mili
taire landsdienaren, een vacatiegeld tot een 
bedrag van 15 gulden voor elken dag, waarop 
zij een vergadering hebben bijgewoond van den 
Radio-raad of van eene commissie uit zijn 
midden of waarop zij ingevolge opdracht van 
,den Radio-raad werkzaam.heden hebben ver
richt. 

18. De leden en de secretaris genieten ver
goeding voor reis- en verblijfkosten overeen-

komstig de bepalin~en van het ,, Reisbesluit 
1916'" wegens door hen ten behoeve van cien 
Radio-raad gemaakte reizen. 

Onze Minister van Watersta.at is belast met 
de uitvoering va.n dit be luit, hetwelk in bet 
Staatsbkvl zal worden geplaatst. 

's-Gravenbaae, den 26,ten Januari 1929. 
W[LHELMrnA. 

De .lliniBter van H'ater8Uiat, H. v. d. Veg t e. 
De ,JJiniBter van Pinanrien. d c Gee r. 

( lfil(IP(t. 4 h'ehr. 1!)29.) 

28 Januari 1929. BE 'LUI'I', tot nadere 
wijzi~i.ng van de bcpalingen betreffende 
den G-eneeskundigen Raad van het Depar
tement van Koloniiin. S. 15. 

Wti WILHELMINA, enz. : 
Op de voordracbt van Onzen Minister van 

Kolonien van 23 Januari 1929, Commissariaat 
voor Indische Zaken, Afd. (), n°. 48; 

Gezien de bepalingen betreffende den Ge
neeskundigen Raad van liet Departemcnt van 
Kolonii'n, vustgesteld bij Ons besluit va.n 19 
Mei 1917 (Staatsblad n°. 404) en laatstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit van 17 December 1927 
(8taatsblad n°. 398) : 

Hebben goedgevonden en vorstaan : 
te bepalen: 
A. In hot e"'rste lid van artikel 11 van 

bovengenoemde bepalingen wordt tussehen de 
woorden .,verblijfkosten" en ,,voor den t,ijd" 
ingelascht: .,over den d u,ir van de reis en". 

B. Dit besluit wordt geaeht in werking te 
zijn getred•m op 1 Januari 1927. 

Onze Minister van Kolonim is belast '!let de 
uitvoering van dit l,eslnit, dat in bet Staals
blad za.l worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 28s ten Jannari 1929. 
WILHELMINA. 

De lllin. mn Kolc-ni7n, K on in g s b erg er. 
( Uitgeg. 14 Febr. 1929.) 

29 Janual'i 1929. BESL UIT, tot vervroeging 
in 1929 ,an den wettelijken tijd, bedoeld 
in artikel 1 der wet van 23 J u Ii 100 
(Staatsblad n°. 236). S. 16. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordraeht va.n Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw, van 
25 Januari 1929, n°. 562, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

Gezien de wet van 23 Maart 1918 (Staatsblad 
n°. 165), gew~zigd bjj de wet van 22 Maart 
1922 (Staatsbl,u/. n°. 130); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat in 1929 de vervroeging met 

een uur van den wetteJ-ijken tijd, bedoeld in 
artikel 1 der wet van 23 J uli 1908 (Staatsblad 
no. 236) zal aanvangen den vijftienden Mei en 
zal eindigen den zesden October. 

Onze l\fini tor van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw i belast met de uitvoering va.n dit 
bes luit, dat in bet Stootsblad en in de Ne.der
land.sche taatscourant zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 29sten Januari 1929. 
WILHE LMINA. 

De .Mini~k.r van Binnenlandsche Zakr,n 
en Landbouw, 
J. B. K an. 
( Uitgeg. 11 Fehr. 19:?!J. i 
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29 Januari 1929. BESLUIT, tot verlenging 
van de schorsing van een besluit van den 
Raad der gemeent'c Rid.derkerk d.d. 25 
Juni 1928, waarbij aan 'I:. de Jong aldaar 
een bouwvergunTJing is verleend. S. 17. 

V erlengd tot l Mei 1929. 

29 J anuq.ri Hl29. BESLUIT, tot wijziging 
van bet Koninklijk hesluit, van 10 Februari 
1922, Staatsb/,ad n°. 58, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
a ls bedoeld in artikel 64, onder 2°, der 
Ongevallenwet 1921, zooals dat besluit is 
gewij zigd bij Konin.klijk besluit van 18 
Maa.rt 1924, Staatsb/,ad n°. 12.5. S. 18. 

Wij WILHELMINA, cnz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 12 November 
1928, n°. 2601, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 64, onder 2°., der Ongevallen-
wet 1921; 

Den Raad van Rtate gehoord (advies van den 
8 Januari 1929, n°. 36) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 Jannari 1929, n°. 160, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden e1J. varstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 10 Febrnari 1922, 

Staatsblad n°. 58, gewij1.igd bij Ons besluit van 
18 Maart 1924-, S taatsblad n°. 125 en te bepalen 
a ls volgt: 

Art. 1. Aan het eerste lid van a.rtikel 3 
van Ons vorengenoemd besluit wordt een 
nieuwe zin~nede toegevoegd, luidende a ls 
volgt : ,,Door het teeken iRx + 8 ,8 wordt voor
gesteld de koopsom van een wekelijks betaa lbare 
rente, als bedoeld in artikel 16 der Ongevallen
wet 1921, welke rente v66r s jaren op een 
x-jarig hoofd anders dan voorloopig werd 
vastgeP. teld. " . 

Het tweede lid van dat artikel wordt a ls 
volgt gelezen : ,.De berekening ,an de groot
heid iR:, + 8,8 vindt plaats op grond van de 
bij dL beslnit gevoegde tabel I. ". 

2. In artikel 5, vierde lid, van Ons voren
genoemd besluit vervallen de woorden: ,,bij 
een rentevoet, van 5 pet.". 

3. In de formule, voorkomende in a.rtikel 9, 
derde lid, van Ons vorengenoemd besluit, 

5t 5t worden de breuken 
100 

en 
200 

vervangcn door 

it it 
de hreuken lOO en 200" 

In dat lid wordt na: ,,B2 de som van a.l!e 
rentebedragen betaald of versehuldigd over het 
ti.idsverloop t", ingevoegd een zinsnede, luiden
de : ,,i den door Onzen Minister vastgestelden 
rentevoet, voor de berekening der in artikel 
58, 3de lid, bedoelde eontante waarden," . 

4. In artikel 12 van Ons vorengenoemd 
besluft worden de woorden ,,5 pet. per jaar" 
vervangen door de woorden ,.den door Onzen 
Minister vastgestelden rentevoet". 

5. De tabel I, II, TV en V, behoorende bij 
Ons vorengenoemcl bes luit, worden vervangen 
door de aan dit besluit geheehte tabellen. 

Onze Minister van Arbeid, Hand el en Nijver
heid is belast met de llitvoering van dit besluit, 

1929. 

hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afsehrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 29sten Januari 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van A,·beid, Handel en Nijverheid, 
J. R . SI o t e m a k er de Bruin e. 

(Uitgeg. 12 Feb?-. 1929.) 
Zie Tabel I biz. 34. 

TABEL II. 

Sterfte- en trouwkanseu van betrekk.1ng·en, 
be<loel<l In artlkel 21, sub a, <ler Ongeval-

Ienwet 1921. 

..., .; 6 . I ii:.; 
..., .s I 6 . fi . 

~~ ~ 
:.:;, !l: ..., "' .t:t~ ..., "' ::, ., ..... .:: ::, .:: ..... .i E:; """"" ... "' 

I 
0"' gi""as I ... "' (I/ M 8~ i~ " " ...,~ E-1~ 

,.::i ~ rn ,.::i !l: I rn 
I 

20 I 0.0034- 0.1053 60 0.0182 0.0029 
21 0.0035 0.1102 61 0.0200 0.0025 
22 0.0036 0.1128 62 0.0221 0.0020 
23 0.0036 0.1129 63 0.0243 0.0016 
24 0.0037 0.1101 64 0.0268 0.0010 
25 0.0038 01049 65 0.0295 0.0004 
26 0.0039 0·0993 66 0.0322 -
27 0.0041 0·0937 67 0.0349 -
28 0.0042 0·0881 68 0.0377 -
29 0.0044 0·0825 69 0.0408 -
30 0.0045 0·0768 70 0.0445 -
31 0.0047 0-0711 71 0.0489 -
32 0.0048 0-0656 72 0.0536 -
33 0.0050 0-0604 73 0.0589 -
34- 0.0052 0.0554 74 0.0648 -
35 0.0053 0.0507 75 0.0712 -
36 0.0054 0.0461 76 0.0782 -
37 0.0056 0.0419 77 0.0857 -
38 0.0058 0.0382 78 0.0937 -
39 0.01)59 0.0352 79 0.1024 -
40 0.0061 0.0328 80 0.1118 -
41 0.0064 0.0310 81 0.1219 -
4-2 0.0066 0.0293 82 0.1326 -
43 0.0069 0.0275 83 0.14-4-0 -
44- 0.0072 0.0251 84 0.1562 -
45 0.0075 00224 85 0.1694 -
46 0.0078 0.0195 86 0.1839 -
47 0.0083 0.0166 87 0.1996 -
48 0.0087 0.014-1 88 0.2164 -
49 0.0094 0.0120 89 0.2339 -
50 0.0102 0.0102 90 0.2522 -
51 0.0108 0.0087 91 0.267 -
52 0.0114 0.0075 92 0.277 -
53 0.0120 0.0064- 93 0.289 -
54 0.0126 0.0055 94 0.308 -
55 0.0133 0.004-9 95 0.339 -
56 0.0141 0.0045 96 0.390 -
57 0.0149 0.0042 97 0.465 -
58 0.0159 0.0038 98 0.568 -
59 0.0170 0.0034 99 0.714- -

100 1.000 -

Behoort bij Koninklijk Besluit van 29 Januari 
1929 (Staatsblad n°. 18). Mij bekend, 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

,J. R. SLOTEMAKER DE BRUiNE. 

3 



1929 21:i JAN UAR I (S.18) 34 

TABEL I. 
Verhouding waarin een rentebedrag Ioopende op (x + s)-jarige hoofden , aan wie voor s jaren rent.en als bedoeld 
art. 16 der Ongevallenwet 1922 anders da n voorloopig werden toegekend, gemiddeld na een jaar zal zijn afgenom 

tengevolge van overlijden en van herziening ingevolge artikel 72 dier wet. 

to O.ltilll 
21 O.ll!ll(I 
22 0.9909 
Z3 0.9008 
IU Cl.9008 

2a 0.{l9(13 
2~ 0.99(1.) 
27 0.!<890 
28 0.989:!" 
Z9 0Jl80J 

an o.0889 
31 0.988b 
Si o.~ 
3.1 0.9880 
3' 0.9880 

3.":, 0.9881 
3':i 0.988'.? 
~i 0.9683 
·" 0.9681 
:;e, 0.9877 

4" 0.98il 
41 0.9a!U 
~~ 0.9858 
48 0.9&,4 
•U 0.~ 

"' 0..9&,4 4U 0.91:!M 
4; o.~ 
.s o.~ 
49 0.9650 

r,0 0r6t3 
C.l 0.9b36 
O::! O.~-: 
r..'J O.~ 
Q-1 00811:, 

W 0.9812 
f,6 0.l)f(Q 
07 0.OSO'l 
ris 0.9i89 
rt.'! 0.9':"5i 

60 U973!1 
61 0.970; 
6~ 0.9677 
1,'j 0.9662 
M O.~ 

W U.96::4 
6) (1.9(;)] 
Hi (l.~Y.., 
Ii 0.lf.>~i> 
W O.KIIO 

i O O.H'.,;:. 
'II t)_{j{'.:,t 

72 0.9412 
73 Q.9.W7 
74 0.9311 

7.') O.!f.!:,7 
i6 0.9100 
n o.9121 
78 0.QC,46 
79 O~i 

:: •g:~ I 82 C'l.b".,H 
83 U.Mt"1 
~ 0.t('<l(J 

Bri 0.8100 
e6 0.8000 
87 C.70C() 
88 O.i750 
89 0.7630 

90 0.7460 
91 0.,220 
m o.1oso 
00 O.re?Q 
o. o.~u 

96 0.62€0 
f!6 0.!,910 
ii tJ.5{,10 
r,s o.~10 
99 o.,~ 

100 

o.orcx, 
0.0600 
0.000-2 
09600 
o.ooa; 

g~ 
0.96&) 
0.00....<l'.? 
0.9&:i'.? 

0.0681 
0.9681 0-o.oc,s.:, 
O,(lt,:.,(1 

OOOPI 
0.9/1::,S 
0.0700 o-0.96l)6 ·-0.9688 
0.96BC 
O.OOS'i 
0.969(• 

0.0094 ·-0.96(16 

"·""'-' 00088 

o·.9681 
(Hl675 
0.96i0 
(t.9t\6i 
0.""'6 

0.96&J 

"'''" 0.96u2 
0.!ll'i:~ 
o.r«l!I 

0.9.".82 

'"""' 0.9'"39 
0.0029 
o.m:.~ 

O.OC,23 
0.Nlll 
'J.,H!r.! 
0.9-f63 
O.Wl?I 

().')1 39 
0.Lo'!7i 
u.rmo 
O.hl/19 
tJ.bt,1/l 

0.600/i 
0.7'00 
O.i760 .,.., 
0:74(1(1 

0.7230 
o.;oso 
O.EB::?O 
0.%40 
0.6'.Y',O 

0.69J(J 
0.&110 
O.WlfJ 
0.4.3u0 

0.Mi-fl 
0.11641 : 
0.96";?3 I 
O!aoo; l 

~=: I ··-0."'8,I 
0,9.:,83 

l~~ I 

0.0079 
0.{()78 
O~I 
0.%82 
0.9{,S7 

0.9b8'2 
0.9&.t 
0"81 
0.£0:,lr2 
OllOOO 

"'"" "'''" •oooo ..... 
0,9',9'2 

0."89 
OPMi 
0.%89 
0.9:rln 
0.%'.!'i 

0.9601 
0.91Yr! 
O.lltlC'.! 
O.H\»!J 
Oro:Ji 

0.-
0.~ 
0000.:· 
o.~ 
O.UOOJ l 

g-~ I 
Z:t:; I 
01~:>-lb 
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Mij bekend, De .Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, J . R. Slot em a k c r de B r u 1 n 
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·!'ABEL Y. 

Stedtekansen van betrekklngen, bedoehl 
bij artlkel 21, sub e en g·, der Ongevallen
wet 1921, en van weduwnaars, voor wie 
geen renten, als bedoeld In artlkel 21 der 

Ongevallenwet 1921, zijn vastgesteld. 

"O Sterftekans. '1:i ! Sterftekans. 
:p :p I 
-+a -+a I 'W Man- \ Vrou- 'W Man- I Vrou-
" " I ...:i nen. wen. ...:i nen. wen. 

18 10.0033 62 I 0.0227 0.0194 
19 0.0038 63 0.0252 0.0220 
20 I 0.0038 64 0.0282 0.0251 
21 0.0038 65 0.0317 0.0285 
22 0.0038 66 0.0354 0.0321 
23 I 00039 67 0.0392 0.0359 
O• I 0.0039 68 0.0431 0.0398 _,. 
25 0.0039 69 0.0468 0.0437 
26 0.0038 70 0.0506 0.0478 
27 0.0038 71 0.0549 0.0522 
28 0.0038 72 0.0600 0.0572 
29 0.0038 73 0.0661 0.0630 
30 0.0038 0.0038 74 0.0731 0.0694 
31 0.0038 0.0038 75 0.0809 0.0764 
32 0.0039 0.0039 76 0.0893 0.0840 
33 0.0039 0.0039 77 0.0983 0.0921 
34 0.0041 0.0042 78 0.1077 0.1008 
35 0.0041 0.0043 79 0.1174 0.1100 
36 0.0041 0.0043 80 0.1276 0.1198 
37 0.0041 0.0044 81 0.1386 0.1302 
38 0.0043 0.0046 82 0.1506 0.1412 
39 0.0045 0.0047 83 0.1640 0.1527 
40 0.0047 10.0048 84 0.1789 0.1646 
41 I 0.0048 0.0049 85 0.1949 0.1770 
42 0.0050 0.0049 86 0.2113 0.1903 
43 0.0054 0.0051 87 0.2275 0.2049 
44 0.0058 0.0051 88 0.2423 0.2213 
45 0.0061 0.0055 89 0.2551 0.2385 
46 0.0064 0.0057 90 0.2674 0.2560 
47 0.0068 0.0058 91 0.282 0.275 
48 0.0073 0.0061 92 0.301 0.294 
49 0.0078 0.0065 93 0.323 0.315 
50 0.0083 0.0069 94 0.346 0.337 
51 0.0087 0.0073 95 0. 37 0.36 
52 0.0092 0.0077 96 0.40 0.38 
53 0.0101 0.0081 97 0.42 0.42 
54 0.0113 0.0087 98 0.45 0.45 
55 0.0126 0.0093 99 0.49 0.49 
56 0.0140 0.0102 100 0.6 0.6 
57 0.0154 0.0112 101 0.7 0.7 
58 0.0168 0.0125 102 0.8 0.8 
59 0.0181 0.0139 103 0.9 0.9 
60 0.0193 0.0154 104 1.- 1.-
61 0.0208 0.0173 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 29 
Januari 1929 (Staatsblad n°. 18). 

Mij bekend, 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

,T. R. SLCTEMAKER DE BRU!NE. 

I 

TABEL IY. 
Sterftekansen van betrekkingen, bedoeld 
bij artlkel 21 sub c, d en f der Ong·evallen-

wet 1921. 

"O I "O 
:p :Q 

~ Sterftekans. ~ Sterftekans. 
" " ! " " ...:i ...:i 

0 I 0.09220 9 I 0.00212 
I I 1 0.02780 10 0.00203 

2 0.01114 11 I 0.00197 
3 0.00695 12 I 0.00200 
4 0.00504 13 0.00217 
5 0.00398 14 0.00249 
6 0.00323 15 0.00288 
7 0.00269 16 0.00320 
8 0.00233 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 29 
Januari 1929 (Staatsblad n°. 1)8. 

· Mij bekend, 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRU!NE. 

29 J anuari 19_29 ... BESLU:IT, tot wijziging van 
het KonmkliJk beslmt van 2 April 1927 
(Staatsblad n°. 76), tot va. tstelling van een 
algemeenen maatregel van bPstuur a ls 
bedoeld in artikel 64 onder 60 der Onge
vallenwet 1921. S .. 19. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Niiverheid van 12 November 
1928, n°. 2601, Afdee'ling Arbeidersverzekerincr; 

Gezien artikel 64, onder 6°., der Ongevalle~-
wet 1921; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
8sten Januari 1929, n°. 36); 

Gelet op het nader rapport van Onzen· voor
noemden Minister van 23 J anuari 1929, no. 160, 
Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebhen goedgevonden en verstaan : 
te wjjzigen Ons besluit van 2 April 1927 

(Stciatsblad n°. 76) en te bepalen als volgt: 
Eenig artikel. 

In artikel 3 van Ons vorengenoemd besluit 
warden de woorden .,ad v\if procent 's jaars" 
vervangen door de woorden : ,, tegen een door 
Onzen Minister vastgestelden rentevoet". 

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

's-Gravenhage, den 29sten Januari 1929. 
. WILHELl\HN A. 

De Jliinister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
,J. R. S I o t e m a k e r d e B r u I n e. 

( Uitgeg. 12 Fe.br. 1929.) 
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30 Janua,·i 1929. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het Bij zonder Reglement op den 
loodsdienst in het 3de district, vastgesteld 
bij Koninklijk Besluit van 23 Maart 1925 
(Staatsblad n°. 106) en laatstel ij k gewij
zigd bij Koninklijk Besluit van 3 October 
1928 (Staatsblad n°. 389). S. 20. 

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

Defensie van 4 December 1928, IXde Afdee
ling, n°. 91; 

Gezien de wet van 20 Augustus 1859 (Staats
blad n°. 93), gewijzigd bij de wet van 6 April 
1875 (Staatsblad n° . 62); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den Ssten Januari 1929, n° . 34); 

Gezien het nader raport van Onzen Minister 
van Defensie van 25 Januari 1929, IXde Afd., 
n°. 83; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van den eersten April 1929: 
1 °. krachtens artikel 2 der wet van 20 

Augustus 1859 (Staatsblad n°. 93) voor zoover 
betreft het bij Ons besluit van 23 Maart 1925 
(Staatsblad n°. 106) vastgestelde en laatstelijk 
bij Ons besluit van 3 October 1928 (Staatsblad 
n°. 389) gewijzigde Bijzonder Reglement op 
den loodsdienst in het 3de district te bepalen, 
dat de loodsstandplaats Zaandam als zoodanig 
wordt opgeheven; 

2°. de hierna genoemde artikelen van het 
sub 1 °. genoemde reglement te wijzigen als 
volgt: 

van artikel 1 vervalt de standplaats ,,Zaan
dam,'' · 

de ~anhef van artikel 4 wordt gelezen: ,,De 
binnenloodsen van I Jmuiden, Amsterdam en 
van den eventueel te Zaandam gedetacheerden 
post zijn bestemd tot het loodsen van sche
pen:"; 

in 2°. van artikel 9 wordt het woord ,,Zaan
dam" vervangen door de woorden ,, van den 
eventueel te Zaandam gedetacheerden post,". 

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

's-Gravenhage, den 30sten Januari 1929. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van Defensie, L a m b o o y . 
(Uitgeg. 12 Febr. 1929.) 

30 Januari 1929. RONDSCHRIJVEN van 
den· Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw aan de burgemeesters der 
onderscheidene gemeenten betreffende pas
poorten, enz. 

Zooals U bekend is, trachten in den laat,sten 
tijd zigeuners in grooten getale van uit het 
buitenland ons land binnen te dringen. Groote 
waakzaa.mbeid is derhalve geboden om te voor
komen dat het aantal van die zeer ongewenschte 
vreemdelingen hier te lande toeneemt. Een en 
antler heeft bereids de voile aandacht van de 
daarbij betrokken Nederlandsche autoriteiten. 

Volgens mededeeling van den Minister van 
Justitie is bij het onderzoek naar de identiteit 
en de papieren van reeds hier te lande aange
troffen zigeuners ( of personen, die daarvoor 
worden aangezien), gebleken, dat eenigen 

hunner in het bezit waren van door burgemees
ters afgegeven bewijzen van Nederlanderschap 
of andere (indentiteits)papieren, terwijl een 
nader onderzoek uitwees, dat de afgifte op 
onvoldoende gronden st eunde. De afgifte had 
b. v. plaats gehad op beweringen van de daarbij 
betrokken personen of op vertoon van stukken, 
waaruit alleen kan blijken, dat zij hier te lande 
waren geboren of in den loop der jaren reeds 
in Nederland hadden vertoefd; een oud bui
landsch- of binnenlandsch paspoort ; een r eis
en verblijfpas ; een verklaring van een burge
meester, dat de in hun bezit geweest zijnde 
identiteitspapieren door brapd verloren waren 
gegaan (deze oorzaak wordt dikwerf door de 
zigeuners opgegeven). Ook de juistheid van 
de door hen ter gemeentesecretarie verstrekt 
wordende gegevens nopens samenstelling van 
hun gezin en daarin p laats gehad hebbende ge
boorten, enz. valt niet voetstoot8 aan te nemen. 

Door en vanwege den Minis.er van J ustitie 
zij n bereids maatregelen getroffen om ons land 
van de ongewenschf,e vreemdelingen zooveel 
mogeljjk vrij te houden. Hierbij is echter ook 
de voile en krachtige medewerking van de bur
gemeesters vereischt en wel o. a . in dien zin, dat 
zij bewijzen van Nederlanderschap en andere 
identiteitsbewijzen slechts afgeven, als vol
komen vaststaat, dat de betrokkenen Neder
lander zijn. Hieromtrent kan , zoo noodig, 
door den burgemeester vooraf overleg worden 
gepleegd met den administrateur voor de grens
bewaking en den vreemdelingendienst, kolonel 
F . A. C. van der lllinne te 's-Gravenhage, 
Binnenhof 4. Bij gebleken niet voldoend ge
gronde afgifte van dergelijke stukken, zal wor
den overwogen, of er termen bestaan tot toe
passing van art. 19 van bet vreemdelingenregle
ment. Alsdan wordt aan de zigeuners als ver
b lijfplaats aangewezen de gemeente, welker 
burgemeester het desbetreff<>nd bewijs of stuk 
ten onrechte mocht hebben afgegeven. 

Ten slotte verzoek ik U in elk voorkomend 
geval van aanwezigheid in Uwe gemeente van 
zigeuners onverwijld rechtstrceks aan genoem
den administrateur mededeeling t e doen, met 
opgave van de plaats waar de vreemdelingen 
zich bevinden en nauwkeurige opgave van de 
papieren die zij bezitten. (Gem.-Stem .) 

30 Januari 1929. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. (Plaatselijke belasting op 
de wegen in de gemeente Bedum, Art. 242c 
der Gemeentewet). 

De stelling, dat een gemeente, die een 
belasting wil heffen als bedoeld in art. 242c 
der Gemeentewet, in d ie belasti ng zou 
moeten betrekken de eigendommen, welke 
op de wijze als in dit artikel is omschreven 
in verhouding staan tot a lle openbare 
!and- en waterwegen bij de gemeente in 
onderhoud, vindt geen steun in de wet. 

De gemeente Bedum is clan ook vol
komen gerechtigd slechts de eigendommen 
belendende aan twee door haar onderhou
den wegen in de wegenbelasting te betrek
ken en die, welke aan andere door de ge
meente onderhouden wegen belenden, niet 
belastbaa.r te doen zijn. 

Ofschoon art. 242c der Gemeentewet 
dit niet zoo duidelijk te kennen geeft als 
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dit voor de belastingen bedoeld in de artt. 
242d en 242e dier wet geschiedt, kan een 
gemeente geen wegenbelasting heffen van 
onroerende goederen, die niet binnen haar 
grondgebied zijn gelegen. Waar de wet
gever den gemeenteraad daartoe niet 
duidelijk de bevoegdheid geeft moet wor
den aangenomen, dat het plaatselijk 
karakter eener gemeenteverordening zich 
tegen zulk P.en hefting verzet. Ook om het 
zakelijk karakter eener wegenbelasting 
kan bezwaarlijk worden aangenomen, dat 
zij geheven kan worden van eigendommen 
buiten het gemeentelijk territoir. 

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

B. tegen de uitspraak van den Raad van Beroep 
voor de Directe Belastin~en te Groningen van 
21 April 1928 betreffencte baar aanslag in de 
wegenbelasting der gemeente Bedum, belas
tingj aar 1926/27 ; 

Gehoord de raadslieden van partijen; 
Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Besier, namens den Pro
cureur-Generaal, daartoe strekkende, dat met 
verwerping van het beroep voor het overige, 
de bestreden uitspraak zal worden vernietigd, 
voor zo veel het beroep van belanghebbende 
is verworpen in zooverre als dit betrof den a11,n
slag tot een bedrag van f 39.02 ter zake van 
..... H.A. gelegen onder de gemeente iYliddel
stum en voor zooveel daarbij de aanslag is 
vastgesteld op f 66.34 en dat de aanslag a lsnog 
vastgesteld zal worden op f 27.32; 

0. dat de onderhavige aanslag berust op de 
Verordening op de hefting van een wegenbelas
ting in de gemeente Bedum voor het onderhoud 
van de Ter Laanster en Beijnmerweg, van welke 
verordening luiden : 

Art. 1. In de gemeente wordt onder den 
naam van wegenbelasting een belasting geheven: 

a. wegens gebouwde eigendommen en daar
bij behoorende erven, die belenden aan den 
Ter Laanster en Beijnmerweg of binnen den 
afstand van honderd meter van die wegen ge
leg en zijn: 

b. wegens ongebouwde eigendommen, die 
aan genoemde wegen belenden of op deze wegen 
uitgang hebben; en 

Art. 2. De belasting is verschuldigd door hem 
of haar, die krachtens recht van bezit of eenig 
antler zakelijk recht het genot hebben van 
eigendommen, bedoeld in art. 1. 

Als genothebbende wordt aangemerkt enz .... ; 
dat belanghebbende - na vruchteloos bij den 

Raad der gemeente Bedum bezwaar te hebben 
gemaakt tegen den oorspronkelijk aan A. 
voornoemd ten bedrage van f 95.92 opgelegden 
aanslag - zich heeft gewend tot den Raad van 
Beroep, aanvoerende, dat de Verordening 
verbindende kracht mist, omdat de daarbij 
geregelde belasting niet is een zoodanige, als 
een gemeente volgens de Gemeentewet, en we! 
met name volgens art. 242c dier wet, kan heffen, 
latende dit artikel immers niet toe het heffen 
eencr belasting tot onderhoud van bepaalde 
wegen in de gemeente, doch slechts voor alle 
wegen bij de gemeente in onderhoud - verder 
dat haar eigendommen over een uitgestrekt
heid van . .. . H.A. we! aan den Ter Laanster
wcg, echter niet tevens te Bedum, <loch in de 

gemeente Middelstum, zijn gelegen en zij des
wege tot een bedrag van f 39.02 te hoog is 
belast, -- en eindelijk, dat zij ten onrechte is 
belast met f 29.58 voor eigendommen, welke 
geen uit,weg hebben naar, noch belenden aan den 
Ter Laansterweg ; 

dat de Raad van Beroep bij de bestreden uit
spraak, zich met dit laatste bezwaar heeft 
vercenigd en uit <li en hoofde den aanslag heeft 
teruggebracht tot f 66.34 ; 

0. dat de Raad de beide andere bezwaren 
heeft verworpen, in hoofdzaak op grond, dat 
de algemeene bewoordingen van art. 242c 
zoowel toelaten eene belasting voor het onder
houd van alle bij de gemeente in onderhoud 
zijnde wegen alsook voor bepaalde in de 
Verordening aan te duiden wegen, welke naar 
't oordeel van den gemeenteraad in aanmerking 
komen om te worden onderhouden op de wijze 
bij dat artikel bepaald ; dat ook de bedoeling; 
waarmede deze bepaling in de Gemeentewet 
is opgenomen heen wijst naar deze ruimP uit
legging ; dat in elk geval de aanslag, zooal hij is 
opgelegd, daardoor niet verliest het criterium 
eener billijke bijdrage in het onderhoud, zoodat 
hij aan de vereischten van wet en verordening 
voldoet, en op grond dat de bepalingen der 
Gemeentewet de gemeente niet binden aan 
eigendommen, binnen de belastingheffende ge
meente; 

0. dat- hiertegen als middel van cassatie 
wordt ingebracht : 

Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 240, 240b en 242c der Gemeentewet en 
van art. l der meergenoemde Verordening, 
immers de Raad van Beroep ten onrechte op 
de weergegeven gronden al dus heeft geoordeeld, 
daar de aangehaalde artikelen en in het. bij
zonder art. 242c der Gemeentewet zeer zeker 
niet toelaten, dat door het gemeentebestuur 
willekeurig wegens an,n twee der bij de gemeente 
in onderhond zijnde wegen gelegen eigendom
men eene dergelijke belasting kan worden ge
vorderd, terwijl de aan andere, insgelijks bij 
de gemeente in onderhoud zijnde wegen gelegen 
eigendommen onbelast blijven, en het ook niet 
aan een gemeente vrijstaat bij verordening of 
anderszins panden te belasten buiten de ge
meente gelegen : 

0. dat ·aan het eerste onderdeel van het mid
del ten grondslag ligt de stelling, dat een ge
mt"ente, die een belasting wil heffen als bedoeld 
in art. 242c der Gemeentewet, gehouden is 
daarin te betrekken de eigendommen, welke, 
op de wijze a ls in het artikel omschreven, 
in verhouding staan tot alle openbare land- en 
waterwegen, bij haar in onderhoud ; 

dat deze stelling in de wet geen s~eun vindt, 
ook niet in het artikel zelf, hetwelk ~preekt 
van eigendommen enz., die belenden aan open
bare land- of waterwegen, en niet van die, 
belendend enz. aan de openbare land- of water
wegen; 

dat uit deze redactie mag worden afge leid 
dat het aan eene gemeente vrijstaat om zich , 
gelijk bij de verordening ten deze is geschied, 
te beperken, al is de beperking niet uitdrukkelijk 
onder woorden gebracht, zooals in de artt. 
242b en 242d der Gemeentewet ; 

dat de opvatting, door belanghebbende voor
gestaan, ook tot strijd zou kunnen voeren met 
de strekking van art. 242c, dat de belastin g 
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wordt geheven om te geraken tot eene billijke 
bijdrage in de ten laste der gemeente komende 
kosten; 

dat mitsdien dit onderdeel van het middel 
niet tot cassatie kan leiden; 

0. dat op de vraag, of het een gemeente 
geoorloofd is om de werking eener wegenbelas
ting uit te strekken buiten haar grondgebied, 
in voege als de Raad van beroep toelaatbaar 
achtte, art. 242c der Gemeentewet geen recht
streeksch antwoord geeft ; 

dat, bij gebreke daarvan, de vraag ontken
nend behoort te worden beantwoord, zoowel 
omdat het plaatselijk karakter van gemeente
lijke verordeningen veeleer beperking tot het 
gebied der gemeente medebrengt, hetgeen dan 
ook in onderscheidene bepalingen der Gemeen
tewet te voorschijn treedt, als me•. het oog op 
het zakelijke eener wegenbelasting, van welke 
a ls drukkende op bepaalne eigendommen, be
zwaarlijk kan worden aangenomen dat zij ook 
~eheven zou kunnen worden van eigendommen 
buiten het gemeentel\jk groud!lebied, wanneer 
de wet daartoe niet duidelijk de bevoegdheid 
geeft; 

dat dan ook ten aanzien der za.kelijke belas
tingen, bedoeld bij de artt. 242d en 242e de 
wetgever den plaatselijken aard daarvan heeft 
uitgedrukt, en, al moge zull,s in art. 242c niet 
z66 duidelijk zijn geschierl., daaruit toch niet 
mag worden afgeleid, dat hier de gemeenteraad 
een ruimere bevoegdheid zou toekomen ; 

0. dat mitsdien het tweede onderdeel van 
het middel, voor zooveel het klaaqt over ~chen
ding van de aangehaalde artikelen der Gemeen
tewet, gegrond is en onbesproken kan !Jlijven 
of de Verordening zelve, waarvan hier sprake 
is, zich binnen de wettelijke grens houdt: 

Vernietigt de bestreden uitspraak en den 
daar bij vastgeste Iden aansla !!; : 

Stelt den aanslag vast op f 27.32. (B.) 

30 Janu--iri 1929. BBSCHIKKTNG van den 
Hoogen Raad. (Zakelijke b,:ilasting op het 
bedrijf i n de gemeente Zaandam). 

De stelling dat, wanneer in eene inrich
ting welke - in haar geheel genomen -
met het oogmerk tot winst wordt geex
ploiteerd niet a lle werkzaamhecl.en met dat 
oogmerk geschieden, voor den aanslag in 
de zakel\jke Bedrijfabelasting slechts met 
een overeenkomsti_g dee! der arbeiders 
rekening mag worden gehou<len, vindt 
geen steun in art. 242e der Gemeentewet. 

Terecht is dus de Staat der Nederlanden 
voor het staatsbedrijf der Artillerie-inrich
tingen H embrug-Zaandam in de plaatse
lijke bedrijfsbelasting van Zaandam aange
slagen naar het gemiddeld in dat bedrijf 
werkzaam zijnde arbeiders. 

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

Minister van Oorlog, in deze vertegenwoordi
gende den Staat der Nederlanden, en voor 
zooveel noodig A. wonende t e X., hoofdadmi
nistrR,teur bij het Staatsbedrijf der ArtillNie
inrichtingen Hembrug-Zaandam, tegen de uit,
spraak van den Raad van Beroep voor de Di
recte Belastingen TI t e Amsterdam d.d. 16 Mei 
1928, betreffende den aan dat staatsbedrijf 
opgelegden aanslag in de Zakelijke Belasting 

op het Bedrijf der gemeente Zaandam, belasting
jaar 1925; 

Gehoord de toelichting van de raa.ds lieden 
vna partijen; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de srhriltelijke conclusie van den 

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

0. <lat het geschil, hetwelk partijen verdeeld 
houdt, hierop neerkomt, dat, volgens belang
hebbenden - aangenomen, dat het staats
bedr(if der Artillerie- inrichtingen een be<lrijf 
uitoefent in den zin van art. 242e der Gemeente
wet - de aans lag niet had mogen zijn opgelegd 
naar het geheel aantal arbciders, hetwelk in 
de Arlillerie-inrichtingen voor zeker loon werk
zaam was, doch - waar slechts een dee! der 
werkzaamheden ,an zoodanigen aard was dat 
zij aan de inricht,ing het karakter van bedrijf 
in den zin der wet gaven - slechts over een 
dee! der arbeiders en wel naa,r de verbouding 
van de bedoelde werkzaamheden tot het geheel 
der werkzaamheden ; 

0. dat de Raad die beweiing in str\jd heeft 
geacht zoowel met R,rt. 242e voornoemd a ls 
met de betreffende verordening, welke l!een 
anderen maatstaf voor de heffing als belasting 
aangeven dan het gemiddeld aantal in het be
drijf werkzaam zijnde arbeiders, die minder 
dan een bepaalcl. loon verdienen ; 

0. <lat t egen deze beslissing als middel van 
cassatie is aangevoerd : 

Schending of verkeerde toepa sing van de 
artt. 240c en 242e der Gemeentewet,' art. 1 van 
de wet van 31 October 1912, S. 330, art. 16 
en art. 27 van de wet van 19 December 1914, 
S. 564 en de artt. l, 2 en 8 van de Verordening 
op de heffing van Zakel\jke Belastingen op het 
Bedrijf door den Raad der gemeente Zaandam 
op 18 April/23 September 1921 vastgesteld, 
goedgekeurd bij K. B. van 13 · Februari 1922, 
s. 20, 

doordat de Raad van Beroep eene inrichting, 
wellie een voor een zeer klein onderdeel belast
baar karakter draagt in haar geheel in de 
Zakelijke Bedrijfsbelasting betrekt, 

ten onrechte, daar de inrichting voor cen 
onderdeel een belastbaar karakter dragend, 
voor het overige geen bedrijf in den zin de wet 
uitoefent en voor dat overige derhalve niet 
door de belasting kan worden getroffen, terwij l 
toch het bedrijf en niet de inrichting object 
van belastingheffing is en de door den Raad 
bedoelde maatstaf van het aantal arbeiders dit 
beginse I on verlet laat ; 

0. dat dit middel niet tot cassatie kan leiden; 
<lat belanghebbende in het middel w/.1 stelt, 

dat de inrichting slechts voor een onderdeel een 
belastbaar karakter draagt, maar ten processe 
zelfs niet heeft beweerd, dat het bedoelde staats
bedr\jf gesplitst is in een aant~l afgescheiden 
onderdeelen, wellie afzonderhJk bestaan en 
waarvan sommige we!, andere niet op zoodanige 
wijze worden geexploiteerd dat zij a. ls een bedrijf 
in den zin der wet zijn aan te merken ; 

cl.at de stelling van belanghebbende dan ook 
hierop neerkomt, dat, indien in een inrichting, 
wellie - in haar geheel genomen - met het 
oogmerk tot winst wordt gedreven, niet a lle 
werkzaamheden met dat oogmerk geschieden, 
vo_or den aanslag in de Zakelijke Bedrijfsbelas-
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ting slechts met. ·cen overeenkomstig dee! der 
arbeiders mag rckening worden gehouden; 

dat die st ellin1; echter in genoemd ar t. 242e 
geen steun vindt, daar dit artikel, zooals de 
Raad t erecht van oordeel was, voorschrijft, dat 
de belasting wordt geheven naar het gemiddeld 
aantal arbeiders, werkzaam in een bedrijf, 
dat wi l zeggen, in eene inricht ing welke, in 
haar gcheel genomen, met het oogmerk om 
winst t e behalen , word t geexploiteerd; 

Vcrwerpt bet beroep. (B.) 

31 .Tanuari 1929. KONINKLJ.TK BESLUIT. 
(Wet houdend algemeene r egelen Water
staatsbestuur Art. 46. Art. 19.) 

Van een besluit, Yan Ged. Statev, hou
dend schriftclijke waarschuwing a ls be
doeM in art. 46, dat Ged. Staten voorne
mens zijn gebruik te maken van de hun 
bij art. 44 verleende bevoegdheid, staat 
geen beroep op de Kroon open. 

Art. 19b, beroep op de Kroon toekennend 
van krach;,ens r eglementen van water
schappen genomen besluiten van Ged. 
Staten, welke bij provinciale verordening 
of reglement van een waterqchap, daarvoor 
vatbaar worden verklaard, heeft daarmede 
allecn op het oog provinciale verordenin
gen of reglementen van waterschappen die 
na het in werking treden der wet van 9 Nov. 
1917, S. 633 tot stand zijn gekomen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkenrle op het beroep, ingesteld door 

het gemoentebestuur van Vries tegen het be
sluit van Geel. Staten van Drenthe van 5 Sep
tember 1928, n°. 60, in zake opruiming van 
een duiker in den straatweg Vries-Zuidlaren; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 9 
J anuari 1929, n°. 36; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
W aterstaat van 28 Januari 1929, n°. 383, A fd. 
\Vat. A .; 

0 . dat Geel. Staten van Drenthe bij voor
noemd besluit, u it overweging, dat het ge
meentebestuur van Vries, in strij d met art. 
23d van het reglement op de waterleidingen 
in de proYincie Drenthe, een duiker heeft ge
legd in den straatweg van Vries naar Zuid
laren tegen het perceel kadastraal bekend 
sectie G n°. 1435, der gemeente Vries, hebben 
besloten het gemeentebestuur van Vries schrif
telijk te waarschuwen, dat het College voor
nemens is gebruik te maken van de bevoegd
heid toegekend bij art. 44 der Waterstaatswet 
1900, om op kosten der gemeente Vries op de 
boven aangedui cle plaats den vorigen toestand 
te doen hers tell en en dat met de werkzaam
heden een aanvang zal worden gemaakt na 
1 October 1928, tenzij voor <lien tijd door het 
gemeentebestuur van Vr ies in hetgeen ten u it
voer moet worden gebracht zal zijn voorzien; 

dat van cl it besluit het gemeentebestum van 
Vries bij Ons in beroep is gekomen, in hoofd
zaak aanvoerende, dat Ged. Staten het leggen 
van den duiker hebben beschouwd als het 
aanleggan van een nieuwe waterleid ing, a ls 
bedoeld in art. 23, lid 1, letter d van het 
reglement op de waterleidingen in de provin
cie Drenthe; dat het gemeentebestuur di t 

standpunt nie t deelt, zoodat het onderhavige 
besluit van Ged. Staten tevens moet worden 
beschouwd te zij n eene besliss ing, als bedoel cl 
in art. 3 van gemeld reglement, terwijl , wan
neer dit wegens het niet in acht nemen van 
den vorm niet het geval kan worden geacht, 
aan het bes luit van 5 September 1928, n°. 60, 
een zoodanige besliss ing had behooren vooraf 
te gaau en in wel k geval reeds ui t <l ien hoofde 
het bes luit van Ged. Staten onwettig moet 
worden geacht; dat het leggen van eon du i
kcr door of in een openbaren weg - en me·er 
heeft in het gegeven geval niet pl aats gevon
dcn - is eene handeling, waarvoor niet krach
tens het reglement op de waterleid ingen, maar 
krachtens het reglement op de wegen en voet
paden toestemming noodig is van het toezich t 
hebbend bestuur (art. 21, letter r) en dat het 
toezicht hebbend bestuur in d it geval is het 
College van Bnrgemeester en Wethouders; 
dat, afgescheiden van het vorenstaande, het 
hier bedoelde besluit van Ged. Staten in strijd 
is met de wet, omdat Burgemeester en ,vet
houders zijn belast met het toezicht op de wa
terleidingen, voor zoover deze niet vallen bin
nen het grondgebied van water- en veenschap
pen, hetgeen hier niet het geval is, zoodat, 
gesteld dat hicr iets is gemaakt in strijd met 
het rnglement op de waterleidingen, krachtens 
art. 29 van dit reglement alleen Burgemeester 
en Wethouders als toezicht hebbend bostuur 
bevoegd zijn om tot wegneming ovor te gaan, 
daarbij tevens gebruik makende van de be
voegdheid, bedoeld in art. 44a der Water
staatswet 1900 ; dat derhal ve Ged. Staten ten 
onrechte hun optreden in deze aangelegenheid 
baseeren op art. 44 van de ,v aterstaatswot 
1900, waar een antler orgaan bij het reglo
ment op de waterleidingen is belast met hct 
toezicht op en de handhaving van de naleving 
der provinciale voorschriften omtrent watcr
leidingen; 

0. dat het bestreden besl uit van Ged. Sta
ten moet worden opgevat al s eene schriftelijke 
waarschuwing, als bedoeld in art. 46 cler Wa
terstaatswet 1900, dat Ged. Staten voornemens 
zijn gebruik te maken van de hun bij art. 44 
dezer wet verleende bevoegdheid; 

dat geene wettelijke bepaling van zoodanig 
besl uit beroep bij 011s openste lt; 

dat, al zou het besluit van Ged. Staten te
vens moeten worden beschouwd te zijn een be
slissing, bedoel d in art. 3 van het reglement 
op de waterleidi ngen in de provincie• Drenthe, 
welk artikel bepaalt, dat in geval van twijfel 
of gesch il , of een waterweg behoort tot de in 
dit reglement bedoelde waterle id ingen, Geel. 
Staten bcsl issen behoudens hooger beroep op 
den Koning, dan nog geen beroep op Ons 
openstaat; 

dat immers art. 19B der gewijzigde wet van 
10 Nov. 1900, S . 176, beroep op Ons toeken
nende va n krachtens reglementen van water
schappen genomen besluiten van Ged. Staten, 
welke bij provinciale verordoning of reglement 
van een waterschap daarvoor vatbaar worden 
verklaarcl - daarmede alleen op het oog heeft 
provincia le verordeningen of reglementen var• 
waterschappen, d ie - anders cl an het onder
havige reglemont - na het in werking treden 
der wet van 9 November 1917, S. 633, tot 
stllnd zij n gekomen; 
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dat deze opvatting niet alleen in de woorden 
van B van art. 19 der wet van 9 November 
1917, S. 633, stem, vindt, maar evenzeer in de 
geschiedenis der bepaling; 

dat toch in het ontwerp van dit wetsvoor
schrift aanvankelijk sprake was van besluiten 
van Ged. Staten, welke ,,na het in werking 
treden van deze wet" daarvoor vatbaar zouden 
worden verklaard, maar de onderstreepte woor
den vervolgens ,,als inderdaad overbodig" zijn 
geschrapt ; 

0. eindel ij k, ten aanzien van de overigens 
nog beweerde onwettigheid van het bestreden 
besluit, dat bij de beslissing omtrent het on
derhavige beroepschrift dienaangaande geene 
bes! issing kan worden genomen; 

Gezien de Waterstaatswet 1900 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het gemeentebestuur van Vries niet-ontvan
kel ijk te verklaren in zijn beroep. 

Onze Minister van Waterstaat is belast, enz. 
(A. B.) 

2 Febructri 1929. BE LUIT, houdende voor
schriften tot uitvoering van de Dienst
plichtwet. S. 21. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Defensie van 1 Februari 1929, VIIde afdeeling, 
no. 201 H; 

Overwegende, dat de wet van 21 Juli Hl28 
(Staatsblad n°. 255) tot wijziging van de Dienst
plichtwet een herziening noodig maakt van de 
voorschriften, vastgestelo bij Ons besluit van 
10 Maart 1922 (Staatsbuzd n°. llO), gewijzigd 
bij Onze besluiten van 17 Februari 1923 
(Staatsblad n°. 42) en 27 Juli 1923 (Staatshlad 
n°. 380); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 

Verklaring uitdrukkingen. 

Art. 1. 1. In dit besluit wordt - voor 
zoover het tegendeel niet blijkt - verstaan : 

a. onder ,,wet" de Dienstplichtwet; 
b. onder ,,minister" Onze Minister van 

Defensie; 
c. onder ,,districtscommandant" de com

mandant van het indeelingsdistrict ; 
d. onder ,,inschrijvin(jsregister" het inschrij

vingsregister, bedoeld in art. 9, eerste lid, der 
wet· 

e. ' onder ,,alphabetisch regi~ter" het a lphabe
t isch register, bedoeld in art. 9, vierde lid, der 
wet ; 

f. onder ,,register van dienstplichtige.n" het 
register, bedoeld in art. 65 van <lit besluit; 

g. onder ,,sctmengevoegde geme.:nten" gemeen
ten, die ten aanzien van <le loting tot een groep 
zijn samengevoegd. 

2. Wa.ar in <lit besluit uitdrukkingen voor
komen, als in het eerste lid, onder b-j, of in 
het tweede, derde, vierde of vijfde lid van 
art. 1 der wet zijn bedoeld, worden deze - voor 
zoover het tegendeel niet blijkt - verstaan in 
den zin, zooals deze in dat artikel is omschreven. 

3. In <lit besluit wordt - voor zoover het 
tegendeel niet blijkt 

a. onder ,,gewoon dienstplichtige" tevens 
verstaan hij, die ingevolge een. wettelijke bepa
ling als gewoon dienstplichtige wordt be
schouwd ; 

b. onder ,,lntitengewoon dienstrilichtige" te
vens verstaan hij, die ingevolge een wettelijke 
bepaling a ls buitengewoon dienstplichtige wordt 
beschouwd. 

Kennisgevingen. 
2. 1. Voor zoover door Ons of door den 

minister niet anders is bepaA.ld, geldt omtrent 
de openbare en de persoonlijke kennisgevingen, 
die met betrekking tot de uitvoering der wet 
door Ons of door den minister noodig worden 
geacht, het bepaalde in de volgende leden. 

2. De kennisgevingen geschieden schrifte
~jk door don burgemeester van de gemeente, 
voor welke de persoon, wien het geldt, voor den 
dienstplicht is ingeschreven ; indien het een 
grootverlofganger betreft, door den burge
meester van de gemeente, waar hij in het 
register van dienstplichtigen staat ingeschreven. 

3. Het stuk, houdende een openbare ken
nisgeving, wordt aangeplak t op de plaat of de 
plaatsen, die daarvoor bij gemeentelijke ver
ordening is of zijn aangewezen, of die, zoo zulk 
een aanwijzing niet bestaat, daarvoor in de 
gemeente gebruikelijk is of zijn. 

4. Het stuk, houdende een persoonlijke 
kenni geving, wordt door de zorg van den 
burgemeester uitgereikt aan den persoon, aan 
wien zij gericht is, of bezorgd aan de wooing, 
hetzij van dezen persoon, hetzij van zijn wet
tigen vertegenwoordiger, dan we! per post 
toegezonden. Geldt het een te vervullen ver
plichting, dan geschiedt toezending aao hen, 
die buitenslands wonen, bij aangeteekenden 
brief. Zijn het adres van den persoon, aan wien 
een persoonlijke kennisgeving betreffende een 
te vervullen verplichting zou moeten ge
schieden, en dat van zijn wettigen vertegen
woordiger den burgemeester niet bekend, dan 
geschiedt, ter vervanging van de persoonlijke, 
een openbare kennisgeving, indien deze niet 
reeds beeft plaats gehad. 

5. Indien de kennisgeving betrekking heeft 
op een te vervullen verplichting of een te ver
richten handeling, geschieden de in het derde 
lid bedoelde aanplakking en de in het vierde lid 
bedoelde ui t reiking, bezorging of toezending 
ten minste 10 dagen v66r den tijd, waarop de 
verplichting moet worden vervuld of de hande
ling zal plaats hebben. 

6. Het staat den burgemeester vrij om 
kennisgevingen, behalve op de voorgeschreven 
wijze, bovendien te doen op zoodA.nige andere 
wijze, als hem wenschelijk voorkomt. 

Registers, opgaven enz. 
3. De minister bepaalt, voor zooveel noodig, 

den vorm der in de wet of <lit besluit bedoelde 
re~isters, opgaven en andere stukken en de 
wiJze, waarop de registers worden aangehouden. 

Verrichtingen namens burgemeester. 
4. In gemeenten met meer dan 10,000 

zielen kan onder verantwoordelijkheid van den 
burgemeester door een daartoe door hem aan
gewezen gemeente-ambtenaar geschieden : 

a. het doen van kennisgevingen, a ls in art. 2 
bedoeld; 
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b. het aanvragen van stukken, die volgen s 
dit beslnit door den burgemeester moeten 
worden aangevraagd ; 

c. het opmaken en onderteekenen van 
stukken, die volgens dit beslnit door den 
burgemeester moeten · worden opgemaa.kt ; 

d. het voor echt verklaren van ha.ndteeke
ningen onder stukken, die ingevolge dit besluit 
worden opgemaa.kt. 
Onderzoek ad.ministra.tie. 

5. Door of va.nwege den Commissa.ris der 
Koningin wordt elk jaa.r aa.n eenige gemeente
secreta.rieen een onderzoek ingesteld omtrent 
de wijze, waa.rop de a.dministratie betreffende 
den dienstplicht wordt gevoerd, tevens ter 
beoordeeling van de doelmatigheid van de 
desbetreffende voorschriften. Leidt het onder
zoek tot de meening, dat wijziging van een of 
antler voorschrift wenschelijk is, dan deelt de 
commissa.ris dit mede a.an den minister. 

HOOFDSTUK II. 
lnschrljving. 

Inschrijvingsautoriteit. 
6. 1. De inschrijving voor den dienstplicht 

geschiedt door den burgemeester van de in 
art. 8 bedoelde gemeente. Voor zoover de 
Commissari8 der Koningin aanleiding vindt, 
ten aanzien van de inschrijving een beslissing 
te nemen, handelt de burgemeester overeen
komstig deze beslissing. 
Voorbereiding inschrjjving. 

2. De burgemeester neemt maatregelen, 
opdat hij zooveel mogelijk tijdig bekend is met 
de namen van degenen, die moeten worden 
ingeschreven. Ten aanzien van de in zijn ge
meente wonende personen, omtrent wie hij 
vermoedt, dat zij in een andere gemeente 
moeten worden ingeschreven, verstrekt hij de 
daarvoor noodige gegevens, zoov13eJ mogel(jk, 
aan den burgemeester van laatstbedoelde ge
meente. Doen er zich omstandigheden voor, 
waardoor de kans ontstaat, dat een persoon, 
die in de gemeente moet worden ingeschreven, 
ook in een andere gemeente ter inscihrijving zou 
worden aangegeven, dan geeft de burgemeester 
van eerstberloelde gemeente, zoo noodig, van 
zijn voornemen tot inschrijving kennis aa.n dien 
v1tn laatstbedoelde gemeente. 
Herinnering aan inschrijving. 

7. 1. Jaarlijks, in December, doet de 
burgemcester van elke gemeente een openbare 
kennisgeving, waarbij wordt herinnerd aan de 
verplichting tot het doen van aangifte ter 
inschrijving voor den dienstplicht en waarbij 
een of meer dagen - zooveel mogelijk in de 
eerste helft van Januari - worden opgegeven, 
die meer in het bijzonder voor de inschrijving 
worden bestemd. 

2. De kennisgeving, in het eerste lid bedoeld, 
geeft den inhoud weer van de artt. 6, 7 en 8 
en -- voor zoover op de inschrijving betrekking 
hebbende - van art. 48 der wet, alsmede 
van de artt. 8, 10, eerste lid, en 15, eerste lid, 
van dit besluit. 

3. Daarbij wordt tevens bekendgemaakt: 
a. dat hij, die vrijstelling wenscht wegens 

broederdienst of wegens het bekleeden van een 
geestelijk of een godsdienstig-menschlievend 

ambt of opleiding tot zoodanig ambt, daa.rtoe' 
voor zoover mogelijk, aanvraag behoort te doen 
bij de aa.ngifte ter inschrij ving ; 

b. dat bij die aangifte tevens gelegenheid 
bestaat om, indien de in te schrijven persoon 
vermoedelijk een andere reden van vrijstelling 
zal kunnen doen gelden . ook hiervan opgaaf te 
doen. 

4. Voorts zendt de burgemeester - zooveel 
mogelijk, eveneens in December - aan ieder, 
die vermoedelijk in Ja.nuari van het volgenile 
jaar in zijn gemeente zal moeten worden inge
schreven, een persoonlijke kennisgeving, waarin: 

a. aan de verplichting tot aangifte wordt 
herinnerd; 

b. de in het eerste lid bedoelde, voor den 
in te schrijven persoon geldende dag van 
inschrijving wordt vermeld; 

c. de voornaamste bepalingen omtrent het 
recht op vrijstelling - meer in het bijzonder die 
betreffende broederdienst en geestelijk ambt, 
enz. - worden weergegeven. 

5. Bij onbekendheid van adres, al8 in a.rt. 2, 
vierde lid, laatsten volzin, bedoeld, behoeft de 
in het vorig lid bedoelde persoonlijke kennis
geving niet door een openbare te worden ver
vangen. 

Gemeente van inschrijving. 
8. 1. De inschrijving voor den dienstplicht 

geschiedt: 
a. indien de wettige vertegenwoordiger in 

Nederland woonplaats heeft, in de gemeente, 
waarin deze woonplaats is gelegen; 

b. indien de in te schrijven persoon in Neder
land woonplaats heeft, in de gemeente, waarin 
deze woonplaats is gelegen, tenzij hij een wetti
gen vertegenwoordiger heeft, die in een andere 
gemeente in Nederland woonplaats heeft; 

c. indien noch de in te srhrijven persoon, 
noe:n zijn wettige vertegenwoordiger in Neder
land woonplaats heeft : 

te Amsterdam, als de in te schrijven persoon 
of zijn wettige vertegenwoordiger woonplaats 
heeft in Duitschland ; 

te Rotterdam, als de in te schrijven persoon 
of zijn wettige v,irtegenwoordiger woonplaats 
heeft in Belgie ; 

een en antler, indien de woonplaats is gelegen 
in een plaa.ts, welke niet meer dan 15 K.M. van 
de Nederlandsche grens is gelegen. 

2. Indien de in te schrijven persoon en zijn 
wettige vertegenwoordiger beiden woonplaats 
hebben binnen het in het eerste lid onder c 
bedoelde gehied, dorh een van hen in Duitsch
land en de antler in Belgiii, geschiedt de in
schrijving te Amsterdam of te Rotterdam, 
naar gelan~ de in teschrijven persoon in Duitsch
la.nd of in Belgie woonplaats heeft. 

3. Voor de toepa~sing van het eerste en 
van het tweede lid wordt in aanmerking geno
men de woonplaats o:p 1 Januari van het ja.ar, 
waarin de in te schriJven persoon 19 jaar oud 
wordt, of, geldt het inschrijving op grond van 
art. 7 der wet, de woonplaats op den dag, 
waarop het in dat artikel bepaalde op den 
in te schrijv-en persoon van toepassing is ge
worden. 

Handelwijze bij aangifte .• 
6. 1. De inschrijving heeft terstond bij de 

aangifte plM,ts, tenzjj er reden bestaat tot 
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twiifel, of de aangifte terecht geschiedt, in 
welk geval zoo spoedig mogel.iik wordt getracht 
hieromtrent zekerheid te verkrijgen. 

2. Aan den persoon, die zichzelf of een antler 
ter inschrijving aangeeft, wordt terstond een 
bewijs van inschrijving afgegeven. Wordt niet 
of niet dadelijk tot inschrijving overgegaan. dan 
ontvangt de aangever een bewijs van aangifte, 
waarin is vermeld om welke reden de inschrii
ving niet of niet dadel.ijk heeft plaats gehad. 
Indien het laatste geval zich voordoet, l!eschiedt, 
zoodra omtrent de inschrijving is beslist, aan 
den aangevcr toezending van een bewijs van 
inscbrijving of mededeelin,g van de beslissing 
tot niet-inschrijving. 

3. Maakt de ingeschrevene zjjn beroep van 
de buitenlandsche zeevaart of van de zeevis
scherjj buitenslands, dan wordt bjj de inschrii· 
ving tevens uitgereikt of toegezonden een ken
nisgeving, waarbij belanghebbende wordt be
kendgemaakt met hetgeen te zijnen aanzien 
is bepaald in art. 37, tweede en derde lid, en 
in art. 40, eerste lid. 

Inschrijving zonder aangifte. 
10. l. Zonder aangifte wordt voor den 

dicnstplicht ingeschreven : 
a. hij, die is opgenomen in een krankzin

nigen-, idioten-, doofstommen- of blinden
gesticht, een rijksopvoedingsgesticht, een tucht
school, eengevangenis of eenr[jkswerkinrichting; 

b. hij, die ingevolge art. 39 van het Wetboek 
van Strafrecht ter beschikking van de Regee
ring is gesteld en niet in een rijksopvoedings-
gesticht is opgenomen ; · 

c. hij, die als vrijwilliger behoort tot de 
landmacht - uitgezonderd den vrijwilligen 
landstorm -, tot de zeemacht of tot <le over
zeesche weermacht ; 

d. hij, wiens inschrijving wordt vervroegd 
krachtens een toestemming, als bedoeld in 
art. 15. 

2. Voor de inschrijving van de in het vorig 
lid onder a-c bedoelde personen worden de 
noodige opgaven gedaan : 

voor zooveel de onder a bedoelde personen 
betreft, door de bestuurders van het gesticht 
of de inrichting.; · 

voor zooveel de onder IJ bedoelde personen 
betreft, door of vanwege den Minister van 
Justitie; 

voor zooveel de onder c bcdoelde personen 
betreft, door of vanwege den minister, onder 
wiens departement zij ressorteeren. 

3. De in hct tweede lid bedoelde opgaven 
worden v66r 5 Januari van het jaar, waarin de 
inschrijving moet geschieden, gezonden aan den 
Commissar.is der Koningin in de provincie, 
binnen welke de inschrijving vermoedel~ik moet 
plaats hebben. Gelds het personen, als becloelcl 
in art. 7 der wet, clan geschiedt cleze toezending 
binnen 5 cl:i,gen na den dag, waarop het in dat 
art ikel bepaalde op hen van toepassing is ge
worrlen. 

4. Binnen 5 dagen ua den termijn van 
inzending zenclt de Commissaris der Koningin 
de opgavcn aan den burgcmeester van de 
gemeente, waar de inschrijving vermoedelijk 
moet geschieden 

5. De burgemeester zendt, zoovecl mogelijk, 
binnen 5 dagen na ontvangst v'Ln de opgaven 
een bewijs van inschrijving om \rent elken in 

de opgaven begrepen persoon aan den Cornmis
saris der Konin in. Meent bij niet tot inschrij
ving te moeten overgaan, clan zendt hij bi:rnen 
denzelfden tijd de opgaaf terug met mededee
ling van de redenen. 

6. De Commissaris der Koningin zendt de 
bewijzen ten spoedigste aan hem, van wien hij 
de opgaven ontving, of deelt dezen de redenen 
mede, waarom niet tot inschrijving is overge
gaan. 

I nschrij vingsregister. 
11. l. Elk jaar, op 10 Februari, voormicl

dags !l nur, wordt een inschrijvingsregister 
geopend, dat het volgend jaar op 10 F ebruari, 
op hetz<>lfde uur, wordt gesloten. Valt 10 
Februari op een Zondag, dan hebben opening 
en sluiting plaats op 11 Febraari, op hetzelfde 
uur. 

2 Het register dient voor de lichting van 
het jaar, volgen<le op dat, waarin de sluiting 
plaats becft. 

3. In bet register worden ingeschreven : 
!I. zii, wier aangifte of opgaaf ter inschrijving 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen ge
schiedt tusschen de opening en de luiting; 

b. zii, t e wier aanzien tusschen de opening 
en de sluiting blijkt, dat zij ten onrechte niet 
reeds in het openstaande register, noch in dat 
van een vroegere lichting z(Jn ingescbreven ; 

c. zjj, wier iru chrijving na de sluiting van 
het register daarin moet plaats bebben krach
tens een beslissing van den Commissaris der 
Koningin. 

4. Elke persoon wordt zooveel mogelijk 
ingeschreven onder den geslacbtsnaam en de 
voornamen, zooalR deze volgens de geboorte
akte, met inachtneming van kantmeldingen, 
luiclden op 1 Juni van het jaar, voorafgaande 
a~in dat der inschrjjving, of: 

geldt bet inschrijving op grond van art . 7 
der wet, op den dag, waarop __ het in dat artikel 
bepaalde op den in te schnJven persoon van 
toepassing is geworden : 

geldt het inschrijving op grond van art. 15 
van clit besluit, op 1 Juni van bet jaar der 
inscbri.iving. 

5. De burgemeester gaas, zooveel mogelijk, 
na, of ieder, wiens inschrijving in zijn gemeeute 
moet geschieden, binnen den bepaalden tijd is 
ingescbreven. Voor zoover hem blijkt , dat 
dit niet bet geval is, gaat hij ambtsbalve tot 
inscbrijving over, zooveel mogelijk binnen_ 10 
dagen na afloop van den voor de aangdte 
bepaalden tijd. 

amenstelling a lphabetisch register. 
12. 1. Het rangschikken van de namen der 

ingeschrevenen in het alphabetisch register ge
schiedt naar de regelen, in de volgende leclen 
vervat. 

2. De ingeschrevenen worclen in het alpha
betiscb regi ter vermeld in lexicographische 
volgorde van hun geslachtsnamen en, ~ij 
gelijkheid van cleze, van hun voornamen. Z1Jn 
ook de voornamen gelijk, clan geschiedt de 
vermeldin~ in volgorde van de geboortedatums 
en, bij gel.ijkheicl ook van deze, in de volgorde, 
waarin de iugesobreveneu zijn vermeM in hot 
in chriivingsregister. 

3. De ingeschrevenen worden vermeld on
der de letter, waarmecle de geslachtsnaam be-
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gint. Hierbij blijven echt 3r buiten aarunerking 
de hieronder genoemde woorden en letters , 
indien deze niet met een antler dee! van den 
geslachtsnaam tot een woord z\jn verbonden, 
noch den geheelen geslachtsnaam vormen: 

a, aan, aan de, aan den, ao.n dcr , aan het, aan t, 
af, al, am, au/, ai~f d~"!'-• auf_1er, mi/_ter, aus __ m; 

bin, boven 1,, b?J, b?J de, b?J den, b1J het, h?J t ; 
d, da, dal, dalla, da.•, de, de die le. de l, de la, 

de las, ile van der, deca, degli, dei, del, della, 
den, rler, rles, di , do, don, dos, du; 

el; 
het; 
im, in, in de, in den, in der, in het , in t ; 
l, la, las, le, les, lo. los ; 
of, onder, onder de, onder den, onder het, 

onder t, op, op de, op den, op gen, op het, op t, 
JP ten, over, over de , over den, over hct, 01,er t; 

8 . 

t, te, tev, ter, thoe, thor, to, toe, tot ; 
,,it, uit de, uit den, uit liet, 11.it t, uit te de, uit 

ten, 11.n ter, uijt, uijt de, uijt rlen, uijt te de. uiit ten; 
van, van de, van den, van der, van het, van t, 

vnn ter, ver, vom, von, von dem, von der, voor, 
voor de, 'l'Oor den, vor, cnr dcr ; 

zv , zum, 7ur. 
4. Met de in het dPrde licl bedoelde, afzon

derlijk en aan het begin van den ge~_lachtsnaam 
staande woorden en letters wordt b11 het onder
ling rangschikken van de onder eenzelfde letter 
te verm e!den namen rekening gehouden in <lien 
zin, dat bij overigens gel(ike geslachtsnamen 
het eerst worden vcrmeld die, waarbij bedoelde 
woorden en letters niet, en daarna die, waarbij 
zij wl>] voorkomen, de laatste in de volgorde, 
waarin zij in het derde lid vermeld zijn. 

5. \Vanneer een naam of het eerste woord 
van een naam gelijk is aan de eerste letters ,an 
een anderen naam, wordt de kortste naam of 
de naam, waarvan het eerste woord het kortst 
is, het eerst, vermeld. Dit geldt ten aanzien 
zoowel van voornamen als van geslachtsnamen. 
Wo·orden en letters, a ls in hct derde lid bcdoeld , 
blijven hierbij buiten aanmerking. 

6. In alle gevallen, waarin in een woor<l de 
i onmiddellijk op de i volgt, worden deze twee 
letters te zamen, evenals de y, beschouwd als 
de voorlaatste Jetter ,an het a lphabet. 

7. Ten aanzien van ingeschrevenen, wier 
namen n"i t uit een eigenlijken geslachtsnaam 
en een of meer voornamen bestaan, wordt dat 
dee! van den naam, dat het meest met een 
geslachtsnaam overeenkomt, als geslachtsnaam 
en het overige dee! a ls voornaam of voornamen 
beschouwd. ~ 

8. 'l'en aanzien van inljeschrevenen, wier 
geheele naam uit slechts een wom·d bestaat, 
wordt dit woord al~ geslachtsnaam beschouwd. 

9. Voor rle toepassing vap de regelen, in dit 
11,rtikel voorkomende, maakt het geen verschi l, 
of in een naam hoofd - of kleine letters zijn ge
gezigd. Evenmin maakt het verschil, of eenig 
teeken boven, ondn of naa st een letter ge
plaatst is. Tndien eenig toeken tusschen woorden 
of lett ers is geplaatst, worden die woorden of 
letters geacht aizonderl(ik te staan. 

10. Adellijke tit.els, hetzij Nederlandsche of 
buitenlanrlsche, hebben geen invloed bij het 
rangscbikken van de namen. 

l l. "Elke ingeschrernnc wordo in het alpha
bet.isch registn vermeld onder den '.!ns_l~chts
naam en de voornamen, onder welke hJ m het 
inschrijvfogsregister is vcrmeld. 

Verzenden a lphabetisch register enz. 
n . l. De burgemee,ter maakt het a lpha

betisch -regi ster in ·tweevoud op. Hii zendt Mn 
exemplaar van het register v66r 20 Februari 
aan den Commissaris dcr Koningin. Met goed
vinden van den commissaris kan van dezen 
termijn worden afgeweken. 

2. Voor zooveel samengevoegde gemeenten 
betreft, voegt de burgemeester h\j bet register 
omtrent, elken ingeschrevene een lmart, voor
zien van de gcgevens, door den minister ,ast te 
stellen. 

3. De Commissaris der Koningin stelt cen 
onderzoek in omtrent den inhoud van het r e
gister, brengt, voor zooveel noo~ig, verbE:te
rino-en aan en ver!Jl eldt t en aanzien van met
sa~engevoegde gemeenten bij den naam van 
elken ingeschrevene bet hem toekomende 
lotingsnummer. 

4. De Commissari~ der Koningin z•m<lt het 
ontvangen exemplaar van __ het a lphabetiscb 
regt~ter zoo spoedig mogeliJk aan den burge
meestPr terng, vergezt"ld van ee11 opgaaf van de 
verhetcdngen, welke mochtcn ZlJn aangebracht. 

" · De burgemeester breP.gt de vcrbeterin
gen, welke het t erugontvangen exemplaar van 
het a l phabetisch register heeft ondcrgaan,_ ook 
in het antler" aan, neemt tevens de lo tmgs
numme; s, indien deze zijn ingevuld, daarin 
over en zendt bPide exemplarcn van b~t register 
7.00 spr,edig mogelijk aan den voorziiter van 
den keuringsraad, vergezeld van een wttrek_sel 
uit het alphabetisch register van de _vorige 
lichting betreffende elken perJ>Oon, die het 
vorig jaar tijdelijk ongPs<1hikt is verklaitrd, voor 
zco,Pr dne niet inmiddels gescl.Jikt of voorgoed 
ongeschikt verk laard, van den rlienst uitgeslo
t,en of o erleclen is. 

6. De ('ommissaris der Koningin voegt de 
ill het nvcede lid bedoelde kaarten, voor elke 
groer, van gemeenten afzonderlijk,. in a lphabe
tischo volgor<le van de namen der mgeschreve
nen bijeen naar de in art. 12 gestelde regelen. 
Indien in twee of meer samengevoegde gemeen
t.en perRonen zijn in?eschrP,en me~.- gelijke 
geslachts- en voornamen en met geh.1 ken ge
boort<>datum, worden de op hen betrekking 
hebbende kaarten galegd in de door den minister 
te bepalen volgorde v11,n de gnmeentenamen. 
De commissaris vermcld t vervolgens in het aid us 
samengestelde gemeenschappelijk alphabetisch 
r egister bij den naam van elken ingeschrevene 
bet hem toekomende lotingsnummcr. Hij zf'ndt 
v66r 1 .]uni een afscbrift ·van dit regist~r aan 
den burgemeester van elk <ler samengevoegrle 
2emeenten. D3ze neemt de lotingsnummers 
betreffende de ino-eschrevenen zjjner gemeento 
over in het al ph:'i°:betisch register. 
Alphabetisch en inschrijvingsregister. 

14. 1. Nadat de bnrgemeester, na aflo~p 
van de zitting van den keuringsraad voor z1Jn 
gemeente, een exemplaar van het alpbabetisch 
register van den voorzitter heeft terugontvan
gen, legt hij dit, met het inschrijvingsregiste!, 
uiterliik 5 J"uni, ter inzage overeenkomst1g 
art. 9, vierde lid, der wet. Te voren doet de 
burgemcester open bare kennisgoving van den 
tijd, gedurende welken en van de p1.aats, waar 
de reaisters ter inzage liggen. Daarbij maakt 
hij te;ens bekend, binnen welken tijd en op 
welke wijze bezwaar tegen de registers kan 
worden ingebracht. 
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2. Voor zooveel sanu,ngevoegde gemeenten 
betreft, wordt ook het afachrift van het gemeen
schappelijk alpha betisch register ter inzage 
gelegd . 

3. Van elke uitspraak, ingevolge ar t . 9, 
vierde lid, der wet gedaan, geeft de Commissaris 
der Koningin kennis aan den burgemees ter. 
Deze brengt de uitspraak ten spoedigste ter 
kennis van den persoon, die het bezwaar heeft 
ingebracht, en , zoo de,:e niet is de per oon, 
wien de uitspraak geldt , of zijn wettige ver 
t egenwoordiger, tevens van een van dezen. 

4. Afvoering van het inschrij vingsregist er 
er, zoo noodig, mede van het a lpha betisch 
register heeft slechts pla-ats, indien het bestaan 
van een der gevallen, bedoeld in art. 9, zesde 
lid, der wet, aan den burgemeesuer of aan den 
Comrnissaris der Koningin is gebleken v66r 
den afloop van den termij n, binnen welken de 
regi~ters t er inzage liggen. Afvoering van een 
ingeschrevene, nadat het inschrijvingsregister 
i0 gesloten, geschiedt slechts met macht iging 
van den Commissaris der Koningjn. Wordt 
zoodanige machtiging verleend in den tijd, dat 
het a lphabetisch register onder berusting van 
den voor1.itter van den keuringsraad is, da n 
geeft de burgemeester daarvan kennis aan 
dezen voorzitter, die a lsdan voor de afvoering 
zorgt. Van afvoering om een der redenen, ver
meld in art. 9, zesde lid, onder b-f, der wet, 
doet de burgemeester mededeeling a.an den 
afgevoerde of aan zijn wettigen vertegenwoor
diger. 

Vervroegde inschrijving. 
15. 1. H ij , die eerder wenscht te worden 

ingeschreven dan naar zijn leeftijd zou moeten 
geschieden, vraagt daartoe met opgaaf van 
redenen toestemrning bij een verzoekschrift, 
dat hij a.an den minister zendt v66r 1 Mei van 
het j aar, waaril! hij 17 j aar oud word t. Hij 
legt. daarbij over een bewijs van instemming van 
zijn wettigen vertegenwoordiger. Indien de 
minister in de opgegeven redenen aanleiding 
zou vinden het verzoek toe te staan, stelt hij den 
belanghebbende in de gelegenheid een onder
zoek te ondergaan ter zake van li chamelijke 
geschikth.,id, voor zoover niet b\i het verzoek
schrift verklaringen zijn overgelegd, waarui i; de 
geschiktheid voldoende blij kt. 

2. De minister beslist op het verzoek, dat 
echter niet wordt toegestaan, indier de uitslag 
van het onderzoek grond oplevert om te ver
wachten, dat tegen het vervroegd vervullen van 
de eerste oefenin_g bezwaar bestaat. Van de 
beslisdng wordt , beha lve aan den verzoeker, 
kennis gegeven aan den burgemeester en aan 
den Commissaris der Koningin. 

3. I ndien het verzoek wordt toegestaan, 
gaat de burgemeester van de in a rt. 8 bedoelde 
gemeente terstond tot de inschrijving over. 
Voor de toepassing van art. 8 wordt in dit geval 
in aanmerking genomen de woonplaats, d ie 
de in te schrij ven persoon of zijn wetti~e verte
genwoordiger had op 1 J uni van het iaar der 
inschrij ving. 

H OOF DSTUK III. 
Loting. 

Samenstelling lotingscommissie. 
16. 1. De commissie, in art. 10, tweede 

lid , der wet bedoeld , is samengesteld uit drie 
leden. 

2. Aan de commissie worden toegevoegd een 
secretaris en een adjunct -secretaris. 

3. De benoeming van de leden en van een 
plaatsvervanger voor ieder hunner, de aanwij
zing van een der leden tot voorzitter en de 
benoeming van den secret aris en den adjunct• 
secretaris geschieden door den minister. 

Tijd en plaats der loting. 
17. 1. De toting wordt in den r egel ge

houden in Juni, telkens voor de lichting, waar
voor de algemeP.ne inschrij ving p laats heeft 
in het eerstvolgende jaar. 

2. De minister bepaalt den tijd. waaro_p en 
de p laats, waar de loting zal plaat s hebben. 

3. Van dezP.n t ijd en deze plaats geschiedt, 
ten minste 10 dagen v66r den dag der loting, 
bekendmaking in de Ne,derlandsche S taatscou
rant. 

Samenvoeging gemeenten. 

18. 1. De minister bepaalt , welke gemeen
ten ten aanzien van de loting tot een groep 
worden samengevoegd. 

2. Hij neemt daar bij in acht, dat in het 
a lgemeen tot groepen worden samengevoegd 
gemeenten, waar het getal ingescbrevenen per 
lichting in den regel minder dan 200 bedraagt, 
en dat elke groep slechts gemcenten omvat,dif' 
in eenzclfde provincie gelegen zijn. 

Voorbereiding van de loting. 
. 19. 1. De secreoaris van de lotingscom

missie zorgt, dat lotingsbilj etten in gereedheid 
worden gehracht to. een getal, overeenkomende 
met het getal der personen, vermeld in het 
alphabetisch register der gemeente Ameterdam 
van de door den Mini ter aan t e wijzen lichting. 
Dit regieter staat de burgemeester op verzoek 
van den minister t ijdelijk aan de commis~ie af. 

2. De lotingsbiljetten moeten onderschei
denlijk genummerd zijn overeenkomstig de 
volgnummers, onder welke de onderscheidene 
narnen in het in bet eerste lid bedoeld register 
vermeld zijn. Elk biljet vermeldt het nummer 
in duidelijke c\jfers. De bilj etten moeten gelijk 
van kleur en van afmeting zijn. 

3. De commissie overtuigt zich, dat de 
biljetten aan de in het eerste en het tweede lid 
gesoelde vereischten voldoen. Onder toezicht 
van de commissie word en de bilj etten vervolgens, 
elk afzonderlijk, opgerold en op eenvormige 
wijze in een ring bevestigd z66, dat het nummer 
niet waarneembaar is. Na nogmaals door de 
commissie te ziin geteld , worden de bilj etten in 
een lotingsbus gedaan. Deze wordt daarna 
door de commissie verzegeld met twee ver
schillende stempels. De kast of het vertrek, 
waarin de bus tot den dag der loting wordt 
bewaard, wordt door den voorzitter af_gesloten. 
Deze neemt den sleutel, a lsmede de gebruikte 
stempels, in bewarinu. 

4. Van de hande1iugen , in het derde lid 
bedoeld, wordt een proces-verbaal opgemaakt, 
dat door den voorzi tter, de beide andere leden, 
den secretaris en den adjtwct-secretaris ,vordt 
onderteekend . 

Wijze van loting. 
20. 1. De lotingsbus wordt zoodanig in 

het lotingsloka,al geplaatst, dat zij voor de 
aanwezigen duidelijk zichtbaar is. 

2. Bij den aan,ang ,an de loti nf.s wordt het 
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in art. 19, vierde lid, bedoeld proces-verbaal 
duidelijk aan de aanwezigen voorgelezen. 
Daarna geeft de voorzitter hun de gelegenheid 
er zich 'van te overtuigen, dat de bus goed 
geslo.en is en de zegels gaaf aijn. 

3. Nadat de biljet,en ter dege zijn dooreen
gemengd, wordt de bus door den voorzio1,er 
ontzegeld en geopend. Deze neemt er een biljet 
uit, opent het, leAst duidelijk op, welk nummer 
daarop vermeld staat, parafeert het en laat het 
vervolgens aan de aanwezigen zien. 

4. De voorzitter en de beide andere leden 
gaan voorts na, welke naam en welke geboorte
datum (het geboortejaar hieronder niet begre
pen) in het in art. 19, eerste lid, bedoeld alpha
betisch register achter het getrokken nummer 
vermeld staan. Dezen naam (geslachtsnaam 
en voornamen) en dezen geboortedatum leest 
de voorzitter eveneens duideljjk op. Voorts 
geeft hij den aanwezigen gelegenheid, het 
regist,er in te zien. 

5. Terstond nadat een en antler heeft plaats 
gehad, wordt de hue wederom verzegeld op de 
in art. 19, derde lid, bedoelde wijze en van het 
geheele verloop van de loting een proces-verbaal 
opgemaakt, dat wordt onderteekend, zooals 
is bepaald in art. 19, vierde lid. 

6. De voorzitter zendt beide processen
verbaal met het getrokken biljet aan den mi
nister en stelt .tevens de bus te zijner beschik
king. 

1:- De minister bevordert, dat de processen
verbaal volledig in de Nederlandsche S taatscou
rant worden vermeld 

Toekenning lotingsnummers. 
21. 1. In elke gemeente of groep van 

gemeenten, als in art. 18 bedoeld, waar voor 
de lichting, voor welke is geloot, iemand 
wordt ingeschreven met denzelfclen geslachts
naam, dezelfde voornam en en · denzelfden 
geboortedatum, als in art. 20, vierde lid, be
rloeld, wordt aan dezen persoon het lotingsnum
mer een toegekend. Worden twee of meer per
sonen onder deze namen en dezen geboorteda
·tum ingeschreven, dan verkrijgt diegene hunner, 
die het laatst in het alphabetisch register der 
gemeente of groep van gemeenten wordt ver
meld, lotingsnummer een. Heeft geen der 
ingeschrevenen Im de namen en den geboorte-_ 
datum, hierv66r bedoeld, dan wordt lotings
nummer een toegekend aan den ingeschrevene, 
die in het alphabetisch register onmiddellijk 
zou hebben gevolgd op dengene, die onder de 
bedoelde namen en bedoelden geboortedatum 
zou z\jn ingeschreven, indien er we! zulk een 
ingeschrevene zou zijn geweest. 

2. Aan de overige ingeschrevenen worden 
de lotingsnummers 2, 3, enz. toegekend in de 
volgorde, waarin zij in het alphabetisch register 
vermeld zijn, te beginnen bii den ingeschrevene, 
wiens naam onmiddellijk volgt op dien van hem, 
aan wien lotingsnummer een werd toegekend. 
Hierbij wordt de naam, die het eerst in dit 
register voorkomt, geacht te volgen op den 
naam, die het laatst daarin voorkomt. 

3. Wordt iemand ingeschreven, nadat de 
lotingsnummers zijn ingevuld, dan verkrijgt 
deze hetzelfde nummer als degene, die onmid
dellijk v66r hem vermeld staat, met bijvoeging 
evenwel van de letter a of van de aan de beurt 
zijnde letter. Zou hij echter nummf'r een moeten 

hebben, dan wordt dit numm'clr hem toegekend 
en verkrijgt degene, die dit nummer reeds had, 
nummer een-a. Wordt iemand van het register 
afgevoerd, nadat de lotingsnummers zijn inge
vuld, clan ondergaan deze nummers geen ver
andering. 

4. De penmon, aan wien in een gemeente of 
groep van gemeenten lotingsnummer een ten 
dee] valt, komt voor die gemeente of voor die 
groep van gemeenten het eerst in aanmerking 
om tot gewoon dienstplichtige te worden be
stemd. 

HOOFDSTUK IV. 
Vrfj-•telling. 

Wijze van aanvragen vrijstelling. 
22. 1. Het aanvragen van vrijstelling van 

den dienstplicht geschiedt in den regel monde
ling bij den burgemeester van de gemeente, 
voor welke de belanghlclbbende voor den 
dienstplicht is ingeschreven, of we! door de 
noodige bewijsstukken bij dezen burgemeester 
in te leveren, een en antler overeenkomstig de 
bep1tlingen van de volgende artikelen en be
houdens de afwijkingen, bjj die bepalingen toe
gelaten. 

2. Van elke aanvraag om vrijstelling geaft 
de burgemeester terstond een bewijs af aan 
dengene, die de aanvraag beeft gedaan. 

3. De aanvraag wordt buiten behandeling 
of buiten verdere behandeling gelaten : 

a. indien blijkt, dat de ingeschrevene reeds 
voorgoed ongeschikt bevonden of uitgesloten is ; 

b. indien het geldt een aanvraag om vrij 
stelling wegens broederdienst, kostwinnerschap · 
of persoonlijke onmisbaarheid voor een inge
schrevene, die reeds voorgoed vrijgesteld of tot 
buitengewoon dienstp!ichtige bestemd is. 

Broederdienst. (Aanvragen.) 
23. 1. Door of vanwege den ingeschrevene, 

die vrijstelling verlangt wegens broederdienst, 
wordt, behoudens het bepaalde in het vierde 
lid, bij den burgemeester aanvraag gedaan tot 
het opmaken van een verklaring betreffende 
broederdienst. Uit deze verklaring moet zooveel 
mogelijk blijken : 

a. dat de ingeschrevene een broeder is van 
iemand, die tot gewoon dienstplichtige bestemd 
is of we!, volgens een bij de verklaring gevoegd 
stuk, dient of gediend heeft bjj de landmacht, 
bij de zeemacht of bij de overzeesche weer
macht; 

b. dat, indien de ingeschrevene ook zelf 
tot ~ewoon dieostplichtige bestemd is of gediend 
heett, geen broeder op grond van deze bestem
IPing of op grond van zijn dienst is vrijgesteld. 

2. De aanvraag geschiedt bij of binnen 10 
dagen na de inschrijving voor den dienst,plicht. 
Ontstaat het recht op vrijstelling eerst later, 
dan geschiedt de aanvraag binnen een maand 
nadat dit, recht is ontstaan. 

3. De verklaring, bedoeld in het eerste lid, 
wordt in den regel opgemaakt door den burge
meest'clr der gemeente, voor welke de belang
hebbcnde voor den dienstplicht is ingeschreven. 
Zij kan echter ook door een llnderen burge
meester worden opgemllakt. Geschiedt dit 
laatste, dan zendt de hurgemeester, die de 
verklaring opmaakte, deze ten spoedigste aan 
dien va.n eerstbedoelde gemeente. 

4. Ten behoeve van hem, die of wiens 
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wet t igc vertegenwoordiger in het buitenland 
woonplaats heefo, kan de verklaring of een 
verklaring, die zooveel mogelijk met eerstbe
doelde overeenkomt, worden afgegeven door de 
burgerlijke ])laat selijke overheid of door een 
Nederlandschen diplomat,ieken of consulairen 
ambtenaar. 

5. In het geval, in het vorig lid bed oeld : 
a. ka n de verklaring worrlen gesteld in de 

Duitscbe, de Fra nsche of de E ngelsche taal ; 
b. moet de hand teekening van d overheid 

voor echt worden verklaard door een Neder
landschen diolomn.tieken of consnlairen amb-
t enaar. · 

6. De verklaring, opgemankt door de in 
bet vierde lid bedoeldr. overheid of door een 
diplomatieken ot consulairen ambtenaar, wordt 
door of vanwege den belanghebbende v66r of 
binnen 10 dagen na de inschrijving gezornlen 
aan den burgemeester der gemeente, voor welke 
t,ij voor d en dienstplicht moet worden inie• 
schreven of is ingeschrevcn. Daarbij worcten 
teven~ !!evoegd - , oor zoove9J het niet reeds 
uit de verkh ring bl.ijkt - de opgaven, die de 
hurgemeester noodig heeft om de toe het ver
kr ijgen van de vrijsteliing verder verciscbte 
bewijsstu.vJrnn te kunnen aanvragcn. 

7. De burgemeester, die een verklaring, a l~ 
in het eerste lid bedoeld, opmaakt of overeen
kom. tig het zesde lid ontvangt, voegt daarbij, 
voor zoover noodig, een op zijn aanvraag door 
de daarbij betrokken auLoritdt af te geven 
bewijs betreffende den dienst van een broeder 
van den ingeschrevene. Is de hroeder tot 
gewoon dienstplichtige bestemd a.ls inge chre
vene in een andere gemeente en was hij op 
1 Januari van het jaar, WMrin de belanghcb
bende voor den dienst,plicht werd ingeschreven, 
nog niet ingelijfd, dan vraagt de bnrgemeeshir 
bij dicn van laatstbedoelde gemeente een bew1Js 
van -deze bestemming aa,-i, hetwelk dan bij de 
verklaring wordt gevoegd. Indien rePds aan 
een broeder van den ingeschrevene vrijdelling 
wegen broederdienst is verleend, kan het ten 
belioeve van d ie vrijstelling overgelegd bewijs 
opnieuw worden gebezigd, tenzij nit dit bewijs 
~lechts blijkt, dat de daarin genoemde persoon 
tot gewoon dienstplichtige bcstemrl is of tot de 
land- of rie zeemacht behoort. 

Broederdienst. (Bijzondere bepa-
lingen. ) 

24. 1. Ten aanzien van vrijstelling wegens 
hroedcrd ienst geldt het bepaalde in de vol-
gende lerien. . 

2. Orn tc worden vrijgestekl op grond van 
een der gevallen , vermeld in art. 13, tweede lid , 
onder a en b, der wet, moet het geval hebben 
best a11,n op 1 .J a nnari van het jaar, waa,rin de 
belanghcbbende voor den dienqtplicbt werd 
ingeschrenn. Orn te worden vrijgesteld op 
grond van een der gevallen, vermeld in art. 13, 
tweede lid, onder c, d en e, der wet, moet het 
geva l hebben bestaan vofn: l -Tub van het jaar, 
waarin de belanghebbende voor den dienstplicht 
werd in~eschreven of, ind iPn hij tot gewoon 
dienstplicb tige bestcmd is, voordat hij de eerste 
oefening heeft aangevangen. 

3. Voor d e to~passing van art. 13, tweede 
lid , c, d er wet- blij ven b .iiten aanmerking de 
t ijdvakken van !anger dan vier clagen, door 
een dienstplicbtige of een vr(jwilliger gedurende 

den werkelijken dienst met verlof doorgebrach t . 
4. Voor de toepassing va n art. 13, t weed e 

lid, b, de,· wet blij ft d ienst a ls vrij wi llign· bij 
den vrijwilligen landstorm bui ten aanmerking. 

6. Voor de toepassing va n a i t,. 13, tweede 
lid, c, der wet komt dienst a ls vrijwilliger bij 
d en rrijwilligen la ndsLorm slechts in aanmer 
king, indien d~ vrijwilliger heeft voldaan aan 
de eischen van voorgeoefendh eid, hedoeld in 
art. 1, eerste li d , _1 , der wet, en een verbintenis 
hePft aangegaan, waarbij hij op zich hceft ge
nomen, gelijke verplichtingen te zullen vervul
lcn, ah op gewone dienstplicht igev ru~ten. H ij 
wordt in dit geval geacht, v66r d"ln dag, waarop 
hij aan bedoelde ei·rhen bleek te voldoen, 
!anger dan 31) dagen in werkelijken dien~t te 
zijn irewee t. 

6. Zij, <iie RU landstormplichtige of a ls 
vrijwirnger rnn dPn landstorm dee! hebben 
uitgcmaakt van een der hieronder vtrmelde 
groepen, moeten woden gearht, zoolang zij tot 
een dezer groepen behoorden, dienst te hebben 
vervuld van zoodanigen aard, dat dezc a ls 
broederdienst buiten aanmerking blijft : 

a. de bemanning van in mifitairen diensL 
gestelde lootls- en particulicre vaartuigen ; 

b. personen, werkzaam bij den aanmaak 
van munitie; 

c. pefooncn, werkzaam bij de arcilleric
_inrichtingen ; 

d. personen, werkzaam bij het· rijl<smagazijn 
van genee~middelen ; 

e. personen, werkzaam bij de centralc 
magazijnen vn,n militaire klee<ling en 1:t.itru~tiL..:; 

f. personen, werkzaam bij de militaire 
verplegingsinri~htingen: 

r; . leden van commissien voor de verpleging 
en de verzQrging van leger en bevolking in 
linit'n en stellingen ; 

//. leden van de aanschaffingscomrn.issie van 
voorrarien verplegini;!sbehoeften voor het leger. 

Kostwinner chap. Pers. onmis-
baarheid. 

25. 1. Door of vanwege den ingcschrcvene, 
die vrijstellin" verlangt wegens kostwinnerschap 
of wegens p~rsoonlijke orunisbaiirheid, wordt 
bij den buro-emtoester aanvraag gedaan tot het 
opmaken v;n een staat van inlichtingen. Deze 
staat vermeldt de omstandigheden, die voor 
de beoordeeling van het recht op vrijstelling 
van belang kunnen zijn. 

2 De aanvraau geschiedt omstreeks drie 
m~nden v66r het tijdstip, waarop de inge
schrevene zal worrlen ingelijfd. Ten aanzien 
van hen, wier inlijving moet plaats hebben 
binnen drie maandPn na ontvangst van de 
kennisgeving bctreffende den t ij d van opkomat, 
geschiedt de aanvraag burnen 14 dagen na ont
vangst van die kennisgeving. Ontstaat de reden 
van vrijstelling Perst na den hier aa_n!Zegeven 
Wd, dan geschiedt de aam--raag bmnen 14 
d~gen nadat de reden van vrijst~l~~ is __ on~
staa n. Ten aanzien van hem , die tiJdehJk 1s 
vrijgesteld en opnienw vrijstelling verlangt, 
geochiedt de aanvraag cl aar toe binnen den door 
den minister te bepalen t ijd. 

3. De staat van inlichtingen word s in den 
regel opgemaakt door den burgemeest er der 
gemeente, voor welke de belanghe~bende voor 
den dienstplicht is ingeschreven. H1J kan echter 
ook door een anderen b urgemeester wor1en 



47 2 F E BE.UARI (S.21) 1929 

upgemaakt. Geschierlt dit laatste, clan zendt de 
burgem ester, die den sta.at van inlicht,ingen 
opmaakte, hem ten spoed.igstt> nan dien van 
eerstbedoelde gcmeente. 

4. De burgemeester, die den ~ta.nt van in
li<'htingen opmaakt, onderV!'aagt dengPne, die 
de aannaag tot het opmaken daarvan doet, 
ten a1inzien van hetgeP.n in den staat moet wor
deu opgegoven- en stfllt voorts een onderzoek 
in om zooveel mogelijk zekerheid omtrent do 
te verntrPkken opgaven te verkrijgea. 

5. fodieu het bezwaren oplevert, den staat 
rnn inlichtingcn hie~ te lando te rloeu opmaken, 
kan a.an den bnrgemeester worden o-.;-ergelegd 
hetzii cen gel~jksoortig, hetzij een antler in het 
buHenland opgeamakt stuk, waaruit met 
.;enr,egzamc zekerheid de omstand.igheden bl.ij 
ken, wt>tker beki,ndheid vo<'r de beoordeeling 
van het rccht op vri_istelling noodig is. 

Ocest-elijkcn ell7.. 
26. 1. Bij de beslissing op aanvragen om 

vrij•telling wegens het bekleeden van een 
geestehJk of een godsdienstig-menschlievend 
ambt of opleiding tot zoodanig ambt, wordt in 
c.cht gcnomen de inhoud vn.n de b\J dit besluit 
behoor~nde t11,bellen I en II. De vrijstelling kan 
ook worden verleencl, indien d ingeschrevene 
niet behoort tot de personen, in !rnlom 2 of 3 
van tnbel I of in kolom 2 van tabel II vermeld, 
maar niett.omin verkeert in een geval, dat mc>t 
een d<-r daar omschreven gevaller. kan wordcn 
gel\jkgestc!d . 

2. Door of vanwege d~n ingeschrevene, die 
nijstelling ,erlangt om de in het vorig lid 
bedoelde reden, wore-It bij den burgemeest.er 
ingeleverd cen verklarinf! , waaruit blijkt, dat 
rle ir.gesr· hrevenc> vorkcert in eep cler gevallen, 
in tabel 1 of in tabd If omschreven, of in em 
claarmede overePnkomend geval. 

3. l Je inleve~ing geschiedt bi.J of binnen 10 
dagen na de inschrjjving voor den dienstplicht. 
Ontstan,t het r <>~ht op ,rijstt>lling eerst later, 
dan gescoi,·dt dc> inlevering binnl'n een maand, 
nadat dit recht is ontAtaan Ten aanzien van 
hem, cliP tijd'lliJk is vrijge,teld en opnieuw 
nijstellin!!; verlangt, geschiedt do inlevering 
binnen dc·,t door den minister te hepalen "ijd. 

-1. \' oor zooveel betreft hen, cl.i3 no~ in 
opleid;ng zijn of zich in een kloosterinrichting 
bevinr!en, mag de vorklaring, bohoudens door 
den minister -tof' te laten uitzonderingen, bij 
do inlcvering niet oudC'r zijn dan 14 da~en. 

3. De verklaring moet birn:en het rijl, zijn 
afgcg-even, voor zoover uit de tabel niet van 
het tegencleC'l blijkt. Ook in andcre gevallcn 
kan de minister met verklaringen, die in het 
buitenland zijn afgegeven, genoegen nemeu. 
Voor zoover de minister ni t anders bc>paalt, 
moet de handteekening van dengeen, die de 
,er!,Jarin!!; heeft afgegeven, voor echt- zijn ver
klMrd door den burgemeester, rloor een Neder
lands<'hen diplomatiekcn of consulairen amb
tenaar of, inclien de afgifte in Nederln.ndsch
Indie heeft plaats gehad, door het hoofd van 
her plantselijk hest rnr. 

6. lndien blijkt, dat iemand, rlie voorgoed 
of tijdcLijk i~ n[jgeste ld om de in het eerste lid 
genoemde reden, heeft opgehouden te verkce
ren in cen geval, a ls daar bedoeld, wordt hier
van kennis gl'geven aan den minister, t,enzii hij 
inrnidd?!s uit den dienst mocht zijr. J;itslagen. 

Afwijking termijnen. 
27. De aut-oriteit, die over het verlPenen 

van de vrijstelling moet beslisscn, kan met 
afwijking van den terrnijn, ges teld in art. 23. 
25 of 26, genoegen nemen, indien blijkt, dat 
het niet in acht nemen vA.n den termijn niet aan 
opzet, noch aan onverschilligheid valt t oe t e 
schrijven. 

Verzending stukkcn door burgc
meester. 

28. l. De burrremeester zendt de stnkken 
betreffende vrijsteYling wegens broederdienst 
aan d1on Commissaris der Koningin: 

a. voor zoovcel betreft de aanvragen, ge
daan in Januari, v66r 1 Februari of, indien <lit 
in bijzonden, gevallen niPt mr-geliik i8, zoo spoe
dig m-,gelijk daarna ; 

b. voor zooveel betreft dC' later gedane 
aanvracren, zoo spoedig mogelijk. 

2. De Commissaris der Koningin k!tn voor 
het i11zenden van stukken betreffende vrijsoel
iing weirens broederdienst voor bepaalde ge
meenten een audere regeling treffen. 

3. De burgerneester zendt de stnkken be
treffende vr\istelling wegens kostwinnerschap 
of nersoonliike onmisbaarheicJ aan den minister, 
~oo spol'dig mogelijk nadat de aanvraag is 
gedaan. 

4. De burgemeester 1.cndt de stukken 
betreffende vr\istelling van geestel\jkPn enz. 
aan dPn minister overeenkomstig het bepaalde 
in het, Perste lid onder ri en b. 

Verdragen. 
29. De autoriteit , aan wie bl\jkt of die 

vermoedt, dat een tot gewoon of tot buitcnge
woon dien.stplichtii,:e bestemd of s,ls zoodanig 
ingelijfd pcrsoon behoort tot. een Staat, wPlks 
ondndanen hachtens een met dien Staat 
gesloten verdrag in Xederland niet tot krjgs
dienst gehouden zijn, geeft hiervan terstond 
kenni3 aa.n den minister, zoo mogel\jk met 
overleggin_g ,an Pen stuk, waaruit de nationali
tcit van dezPn pcrsoon blijkt. 

Uitspraken . 
30. 1. Omtrent elke aangevraagde vr\j 

stelling wordt zoo spoedig mogelijk uitspmak 
geda.an. 

2. Van f-lke nitspraak wordt medcdeeling 
gedaan aan d n burgemeester v,i,n de gemeente, 
voor welke de bel1inghebbende voor den d ienst
plirht inireschreven is. De burgemeestcr brengt 
de uitspi·aak tn kennis van den iageschrevene 
of van <liens wettigen vertegenwoordiger -
voor zoover dit niet is gcschied door de autori
teit, die de nitspraak deed - 1>n brengt haar 
tevens ter algerneene kenni8. Het laatste ge
schiedt bij openbare kennisgeving of door de 
uitspraak voor den tijd vA.n l O dagen ter ge
meente-,ecretariP voor een ieder ter inza.ge te 
leggen, in welk geval hiervan openbare kenn.i.s
geving pluats heeft. In de persoonlijke en in de 
openbare kennis'(eving wordt de inhoud van 
art. ll'l, cerste en twi'ecle lid, der wet weergege
ven. 

.l. De burgemeester zendt het in art. 18, 
twecde lid, der w1>t bedoelde verzoPkschrift 
aan On door tusschenkomst van den minister. 
fodien het verzoekschrift, betrekking heeft op 
vrijstelling wegens broederdienst, geschiecJt de 
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doorzending door tusschenkom t g,chtereen
volgens van den Commissaris der Koningin en 
den minister. Genoemde commissaris voegt dan 
bij het verzoekschrift een afschrift van de gedane 
uitspra,ak, de voor de aanvraag om vrijstelling 
overgclegde stukken en de inlichtingen, die 
hlj noodig acht. 

-!. De minister zenrlt de overeenkomst.ig 
het vorig lid ontvaugen stukken aan den Raad 
van State, afdeeling voor de geschlllen van 
bestuur. Deze zendt de stukken met bijvoeging 
van haar advies aan den miniater terug, die 
daarna een en antler, vergezeld van zijn voorstel, 
arin Ons doorzi>nrlt. 

Valschheid en:,. 
31. De autoriteit, rlie vermoedt, dat iemand 

ten onrechte van rle1, dienstplieht is , -rijgesteld 
als gevolg van een der in art. 19 der wet bedoelde 
feiten, brengt dit met .nededeeling van de 
gronden, waarop bet vermoedeo bernst,, terstond 
ter kennis van den minister. 

HOOFDS'l:UK V. 

Ongesrhikthei<l. 
Keuring. 

32. 1. Ongeschikt voor den dienst worden 
geacbt :. 

a. ZIJ, die kleiner zijn ::Jan 1.55 M. ; 
b. zij, bij wie ziekten of gebreken bestaan, 

als vermeld in een door Ons vast te stellen 
keuringsreglement. 

2. Zij, aie bij de eerste maal, dat omtrent 
bun geschiktheid uitspraak moet worden 
gedaan, verkeeren in een der in het eerste lid 
bedoeld5 gevallen, worden geacht slechts 
tijdelijk ongeschikt te zijn, indien onderschei
denlijk: 

a. de lengte meer dan 1.50 M. bedraagt ; 
b. de ziekte of bet gebrek waarschijnlijk 

binnen een jaar zal hebben opgehonden te 
bestaan. 

3. In alle andere gevallen worden de in bet 
eerste lid bedoelde personen geacht voorgoed 
ongeschikt te zijn. 

Omvang der keuring. 
33. 1. Het onderzoek omtrent de geschikt

heid van personen, die nog niet zijn ingel~fd, 
omvat een onderzoek naar de lichaamslengte 
en naar bet al of niet bestaan van ziekten of 
gebreken. 

2. H ot onderzoek tot bet verkrijgen van 
gegevens voor bun nadere bestemming bestaat 
in een onderzoek naar bun algemeene practische 
intelligentie. Het wordt gebouden naar regelen, 
door den minister vast te stellen. 

3. Z\i, die op grond van hun licbaamslengte 
voorgoed onges<'hikt moeten worden verklaard, 
ondergaan geen verder onderzoek 

4-. Het onderzoek blijft gehe!l] of ten deele 
achterwege, voor zoover blijkt, dat, rle gezond
heidstoestand van den te keuren per~c,on bet 
onderzoek niet gedoogt. 

Keurings- en herkeuringsraden. 
34. 1. De minister stelt bet getal keurings

raden en bet gebied van elk dezer raden vast. 
2. Er is een herkeuringsraad. 
3. De keurinirsraden en de berkeuringsraad 

doen in bet algemeen slechts uitspraak omtrent 

ingescbrevenen, die niet als dienstplichtige zijn 
ingelijfd. Omtrent personen, die als dienst
plichtige zijn ingelijfd, doen zij alleen uitspraak : 

a. indien bet geldt personen, die v66r de 
inlijving tijdelijk ongescbikt zijn verklaard en in 
verband hiermede na de inlijving een nader 
onderzoek moeten ondergaan ; 

h. in gevallen, als in art. 44 bedoeld. 
4. De voorzitter van den keuringsraad kan 

ten aanzien van een ingeschrevene, omtrent 
wien de raad uitspraak zou moeten doen, bepa
len, dat de uitspraak zal geschieden door een 
anderen keuringsraad. 

Samenstelling keurings- en her-
keuringsraad. 

35. 1. De keuringsraad is samengesteld 
uit een voorzitter en ecn secretaris. 

2. De keuringsraad wordt bijgestaan door 
een burger-geneeskundige of een officier van 
gezondheid. 

3. De voorzittE>r, de secretaris en bun 
plaatsvervangers warden jaarlijks door den 
minister benoemd. 

4. De geneeskundige wordt als deskundige 
door den voorzitter opgeroepen. De voorzitter 
neemt hierbij in acht de aanwijzingen, welke de 
mini~ter hem daaromtrent geeft. 

5. De werkzaamheden van den voorLitter, 
den secretaris en andere bij den raad werkzame 
persouen worden, voor ,i;ooveel noodig, door 
of vanwege den minister geregeld. 

6. Het hepaalde in de vorige leden is ook 
op den herkeuringsraad van toepassi_n g, met 
dien verst,ande, dat deze raa<l wordt b1Jgestaan 
door twee geneeskundigen, van wie de een, 
zoo mogelijk, een officier van gezondbeid is, en 
dat een secretaris slechts dan bij den raad dienst 
doet, indien de voorzitter bet noodig acht. Het 
onderzoek van elken persoon bij den berkeu
ringsraad geschiedt in den regel door genees
kundigen, die hem niet eerder hebben onder
zocht. 

7. De voorzitter van den herkeuringsraad 
houdt toezicht op de verrichtingen van de 
keuringsraden en neemt hierbij in acht de 
aanwijzingen, welke de minister hem daarom
trent geeft. 

8. De inspecteur van den geneeskunrligen 
dienst der landmacht is bevocgd, bet genees
kundig onderzoek bij de keuringsraden en bij 
den herkeuringsraad bij te wonen of door een 
door hem aan te wijzen officier van gezondbeid 
te doen bijwonen. 

Uitspraken. 
36. 1. De uitslag van de met,ing wordt 

vastge teld door den voorzitter van den 
keuringsraad. 

2. Voor bet overig:e wordt bij de uitspraak 
van den keuringsraad omtrent geschiktheid of 
ongescbiktheid voor den dienst gevolgd bet 
oordeel van den bij den raad dienstdoenden 
geneeskundige. 

3. Voor zooveel betreft de in verband met 
art. 21 der wet ingediende aanvragen om een 
nieuw geneeskundig onderzoek, beslist de 
voorzitter van den herkeuringsraad omtrent 
elke aanvraag, of zij is geschled in overeen
stemming met hetgeen in dat artikel is bepaald. 
Is dit niet bet geval, dan wordt aan de aanvraag 
geen gevolg gegeven. 
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.;. Voor zooveel betreft de overige aanvra
gen, om b\j den herkeuringsraad een onderzoek 
te ondergaan, beslist de voorzitter, of zich een 
der gevallen voordoet, waarin de persoon, wien 
de aanvraag geldt, volgens de bepalingen van 
<lit besluit of volgens nader door den minister 
vast te stellcn voorschriften tot het ondergaan 
van een onderzoek kan worden toegelat en. 

fi. Rij de uitspraak van den herkeurings
raad omtrent geschiktheid of ongeschiktheid 
wordt het oordeel van de bjj <lien raad dienst
doende geneeskundigen gevolgd. Wordt de inge
schrevene door den eenen geneeskundige tijde
lijk ongeschikt en door den andcren hetzij 
gescbikt, hetzij voorgoed ongeschikt geacht , 
dan luid t de uitspraak : tijdelijk ongeschikt. 
,vordt cie onderzochte door den eenen genees
kuPdige ge ·chikt en door den anderen voorgoed 
ongeschikt geacht, clan luidt de nitspraak : 
geschikt. 

Verschijning voor den keuringsraad. 
37. 1. Voor zoover de minister het noodig 

acht,, dat de ingeschrevenen zich onderwerpen 
aan een onderzoek, als bedoeld in a rt . 22 der wet, 
vcrschjjncn zij daartoe voor den keuringsraad. 

2. H et eerste lid geldt nict ten aanzien van 
hem, die: 

a. is opgenomen in een krankzinnigen-, 
idioten-, doofstommen- of blindengesticht ; 

b. blijkt door ziekte of gebreken buiten 
staat te zijn voor den keuringsraad te versch:ij
nen en niet is opgenomen in een gesticht, als 
onder a bedoeld ; 

c. is opgenomen in een rij ksopvoedingsge
s ticht, een tuchtschool, een gevangenis of een 
rijkswerkinrichting ; 

d. zijn beroep maakt van de buitenlandsche 
zeevaart of van de zeevisscherij buitenslands ; 

e. langer clan een maand in het buitenland 
verbljjft in een plaats, welke meer clan 15 K.M. 
van de Nederlandsche grens is gelegen; 

/. een geestelijk of een godsdienstig-mensch
licvend ambt bekleedt of tot zoodanig ambt 
,vordt opgeleid in den zin van ar,,. 16 der wet; 

g. al vrjjwilliger behoort- tot de landmacht 
- wtgezonderd den vrijwilligen landstorm - , 
tot de zeemacht of tot de overzcesche weer
macht. 

3. De in het vorig lid onder d, e en I bedoelde 
personen zijn bevoegd zich bjj den keurings
raad aan een onderzoek te onderwerpen. Deze 
bevoegdheid geldt echter niet voor de onder d 
bedoelde personen, die gebruik hebben gemaakt 
van de gelegenheid, omschreven in art. 40. 

4. Voor den ingeschrevene, op wien de 
verplichting rust voor den keuringsraad te 
verschijnen, doch die aan den raad een ver
ldaring zendt, welke den raad voldoenden grond 
geeft om den ingeschrevene voorgoed of tijdelijk 
ongesch:ikt te verklaren, komt bedoelde ver
plichting te vervallen. De verklaring moet op 
of na 1 Maart 7,ijn afgegeven, bij voorkeur door 
twee geneesknndigen, en worden inf[ezonden 
zoo spoedig mogelijk nadat de iogeschrevene 
is opgeroepen om voor den kenringsraad te ver
schijnen. Uit de verklaring moet, zoo mogelijk, 
b lijken: 

n. dat de ingeschrevene - met ges lachts
naam, voornamen en leeftijd aan te dniden -
vc-orgoed of tijdelijk ongeschikt voor den dienst 
word t gPoorrleeld ; 

1()29. 

b. de aard en ci.e graad van de ziekte of h et 
gebrek, op grond waarvan de ongeschiktheid 
aanwezig wordt geacht, alsmede de bezwaren, 
d nor de ziekte of het gebrek veroorzaakt. 

Krankzinnigen enz. 
38. 1. De bestuurders van krankzinnigen-, 

idioten-, doof~tommen- en blindengestichten 
zenden jaarlijks uiterlijk 10 Maart omtrent 
elken daarin opgenomen persoon, die voor den 
dienstplicht is ingeschreven, aan den Com
missaris der Koningin in de provincie, waar de 
inscbri,iving heeft plaats gehad, een door een 
geneeskUPdige op of na 1 Maart afgegeven 
verklaring omtrent d el). toestand van den 
ingeschrevene, vermeldende tevens z.ijn oordeel 
omtrent <liens gesch:iktheid voor den dienst. 

2. De Commissaris der Koningin zendt de 
in het vorig lid bedoelde verklaringen zoo spoe
dig mogelijk aan den voorzitter van den keu
ringsraad. 

Huisonderzoek. 
39. 1. De personen, bedoeld in art. 37, 

tweede lid, onder b en c, wordcn, indien zij 
binnen het rijk verblijven en hnn gezondheids
toest and bet onderzoek gedoogt, onderzocht op 
de plaats, waar zij zich bevinden. Dit onderzoek 
wordt verricht door een door den voorzitter 
aangewezen geneeskundige. Deze is bij voorkeur 
de tot bjjstand van den raad aaogewezen ge
neeskundige. 

2. De voorzitter roept den geneeskunclige 
als deskundige op, om : 

a. het onderzoek t e verrichten binnen een 
door den voorzitter te bepa len tijd ; 

b. hem binnen <lien tijd een omstandige en 
onderteekende verklaring omtrent den toestand 
van den onderzochte te zenden; 

c. in deze verklaring to vermelden, of hij 
den onderwchte geschikt, tijdelijk ongesch:ikt 
of voorgoed ongeschikt voor den dienst acht 
en, in geval van ongeschiktheid, welke der in 
het keuringsreglement ,errnelde ziekten en 
gebreken bij den onderzochte aamvezig zijn 
bevonden. 

3. Het in hct eerst e lid bedoelde onderzoek 
blijft- achterwege t en aanzien van personen, 
omtrent wie aan den keuringsraad een verkla
ring wordt ingezonden, die voldoet aan do ver
eiscbten, omschreven in art. 37, vierde lid. 

Zeevarenden enz. 
40. 1. De ingeschrevene, die zijn beroep 

maakt van de buitenlandsche zeevan,r t of van 
de zeevisscherij buitensland8 en hiervan tot 
genoegen van den garnizoenscommandant in 
cen der garnizoenen, w>1.ar een oflicier van ge
zondheid is, of van den commandant der af
deeling mariniers te Rotterdam rloet bl\jken, 
wordt op vertoon van zijn bewijs van inschrij 
ving voor r\en dienstplicht tot en met 31 l\faart 
van het jaar , voorafgaande aan dat der lichting, 
w>1.n,rvoor h\i ingeschreven is, P.enmaal in de 
gelegenheid gesteld zich te ondcrwerpen aan 
een meting en, zoo noodig, aan een geneeskun
dig onderzoek omtrent zijn geschiktheid voor 
den dienst, ind ieu ~i zich op een werkdag, des 
voorm iddags 9 uur, bij een dier commandanten 
aanmeldt en ten minste een dag te voren daartoe 
hetzij scbriftel\jk, hetzij mondeling aanvraag 
heeft !!edaan. 

4 
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2. De uitslag der meting wordt door genoem-
den commandant vastgesteld. . 

3. H et geneeskundig onderzoek wordt door 
de zorcr van dien commandant verricht door 
een offi~ier van gezondheid of, indien deze ~et 
beschikbaar is, door een burger-geneeskund1ge. 

4. De commandant vraagt den ingeschreve
ne naar zijn wenschen met betrekking -~ot de 
inlijving en vormt zich zooveel mogeliJk een 
oordeel omtrent <liens geschiktheid voor een 
bepaalden dienst, een bepaald wapen of een 
bepaald korps. 

5. Op het bewijs van inschrijving, dat aan 
den ingeschrevene wordt teruggegeven, wordt 
aangeteekend, dat de meting en het ~eneeskun
dig onderzoek hebben plaats gehaa, alsmede 
waar en op welken datum. 

6. De uitslag van de me~ing en van_ het 
geneeskundig onderzoek en, mgeval de mge
schrevene ongeschikt wordt geacht, de gro?den 
hiervan, alsmede de wenschen van den mge
schrevene en het oordeel van den commandant, 
in het vierde lid bedoeld, worden door dezen 
ten spoedigste medegedeeld aan den Com
missaris der Koningin in de provincie, wftar de 
onderzochte persoon voor den dienstplicht is 
ingeschreven. Deze commissaris brengt een en 
antler, zoodra mogeljik, t er kennis van den 
voorzitter van den keuringsraad. 

Buitenslands verblijvenden. 
41. 1. De ingeschrevene, d ie in verband 

met zijn verblijf in het buitenland .. niet voor 
den keuringsraad behoeft te verschi3nen, kan, 
om een uitspraak omtrent zijn geschiktheid te 
verkrijgen, bij dien raad v66r de slujting van 
de zitting een verklaring inzenden, die voldoet 
aan de vereischten, in art. 37, vierde lid, onder 
a en b, alsmede aan die, in de volgende leden 
omschreveu. 

2. De verklaring moet op of ua 1 Maart 
ziju afgegeven, bij voorkeur door twee genees
kundigen. 

3. De handteekeningen van hen, die de 
verklaring hebben afgegeven, moeten in d.~n 
regel voor echt zijn verklaard, zooveel mogehJk 
onder bijvoeging, dat zij, door wie de handtee
keningen zijn gesteld, t er plaatse bevoegd ZIJn 
tot uitoefening van de genees- en heelkunde. 

Uitspraak omtrent afwezigen enz. 
42. 1. Omtrent de ingeschrevenen, be

doeld in het tweede lid, onder a-/, en i11 het 
vierde lid van art. 37, wordt door den keurings
raad uitspraak gedaan, indien hun toestand is 
gebleken op een der wijzen, omschreven in 
art. 37, derde en vierde lid, art. 38, art. 39, 
derde lid, art. 40 er. art. 41, of indien Z\i over
eenkomst iCT art. 39, eerste lid, zijn onderzocht. 

2. A!v.;'rens de keuringsraad uitspraak doet 
op grond van een verklaring, als bedoeld in 
art. 37, vierde lid, art. 39, derde lid, en art. 41, 
wint de voorzitter daaromtrent het gevoelen in 
van den inspecteur van den geneeskundigen 
dienst der landmacht. 

3. De ingeschrevene, te wiens aanzien een 
verklaring, als in het vorig lid bedoeld, is inge
zonden, wordt slechts dan voorgoed ongeschikt 
verklaard, wanneer de verklaring omtrent de 
oncreschiktheid geen twijfel laat en het niet 
wa~rschijnlijk wordt geacht, dat de ziekte of 
het gebrek binnen een jaar zal hebben opge
houden te bestaan. 

R egeling zitt ing keuringsraad. 
43. 1. De voorzitter st elt de regeling van 

de zittiug van den keuringsraad vast. 
2. Bij de regeling van de zitting word~ zoo-

veel mogeqjk in acht gen omen : . . . 
a. dat de zitting rnor elke liehtmg begmt 

ono-eveer l April van het jaar, voorafgaande 
aa~ dat der lichting ; 

b. dat per dao- ongeveer 40 ingeschrevenen 
worden onderzocb.t ; 

c. dat per uur niet meer ingeschrevenen 
versch.ijnen dan in een uur kunnen worden 
onderzocbt ; 

d. dat t usschen den morgen- en den middag
werktijd eenigen tijd rust wor'!-t _gehoud_en; 

e. dat aan het einde der z1ttmg - rn den 
regel op den laatsten werkdag v66r 16 Mei 
- een vergad.ering wordt gehouden _voor afd(!e
ning van de zaken, welker behandelmg nog met 
is afgeloopen ; 

f . dat de vercraderingen worden gehouden 
op ~e _plaatsen,"' door den Commissaris der 
Komngm aangewezen. 

3. Van de regeling der zitting doet de voor
zitter ongeveer drie weken v66.r den aanvang 
mededeeling aan den burgemeester van elk 
der tot het gebied van den keurings, aad be
hoorende cremeenten en voorts aan de autori
teiten, dogr den minister aan te wijzen. 

4. De burgemeester doet van de regeling, 
voor zooveel zijn gemePnte betrt>ft, openbare 
kennisgeving. Hij zendt aan ieder der ingeschre
venen - uitgezonderd degenen, van wie reeds 
vaststaat, dat de keuring zich niet over hen zal 
uitstrekken - een persoonlijke kennisgeving 
betreffende plaats , dag en uur\waarop hij, indiell 
noodig, zal moeten versch.iJnen. Zoowel bu 
de openbare als bij de persoonlijke kennisgeving 
wordt tevens onder de aandacht van belang
hebbenden gebracht: 

a. wie niet voor den keuringsraad behoeven 
te verschij nen ; 

b. de gelegenheid voor ingeschrevenen om 
bij den keuri_ng~ra:ad hun wenschen met betrek
king tot de mluvmg kenbaar te maken ; 

c. de inhoud van de artt. 21 en 22, van 
art. 24, eerste lid, en - voor zoover op de 
keuring betrekking hebbende - van art. 48 
(hieronder begrepen het eerste lid, b) der wet. ; 

d. de inhoud van art. 206 van bet Wetboek 
van Strafrecht. 

5. In gemeenten, waar het in verband met 
het, groot aantal zittingsdagen bezwaar ople
vert, de regelin~ vall; de zitting volle<lig in de 
openbare kenmsgevmg te vermelden, kan 
worden volstaan met vermelding daarin van 
de plaatsen, dagen en uren van de zitting. 

Kenring inlijvingsplichtigen en 
ver lofgangers. 

44. 1. Naar regelen, door den minister 
vast te stellen , geeft de voorzitter van den 
keuringsraad of de voorzitter van den herkeu
ringsraad aan a l of niet ingelij_fde ingeschrev_enen, 
die tot gewoon of tot bmtengewoon dienst
plicht ige bestemd zjjn, d~ gelegenheid om .. een 
uitspraak of een nadere mtspraak te verkr1Jgen 
omti-ent hun geschiktbeid voor den dienst_ 

2. Alvorens in gevallen, als in het eerste 
lid bedoeld, uitspraak gesch.iedt op grond van 
een ingezonden verklaring, wint de voorzitte1· 
daaromtrent het gevoelen in van den inspecteu~ 
va.n den geneeskundigen dienst der landmach .. 
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Art. 12, derdc lid, is voorts hierbij van toepas
~ing. 

J.engtemaat. 
45. 1. De bnrgemeester, die een van rijks

wege aangeschafte lengtemaat in bewaring 
beeft, zorgt, dat deze tijdig iu bet vertrek, 
waarin de kenringsraad zitting houdt, aanwezig 
is. 

2. De burgemeester zorgt, dat de lengte
maat op den daarvoor bepaalden tijd aan het 
onderzoek voor den berijk wordt onderworpen. 
Wordt. de maat niet van het vereisC'ht,e goed
keuringsmerk voorzien, dan zendt de burge
meestn hiervan bericbt aan den minister, met 
mededeeling van de herstelling, die de maat 
zal moet,en ondergaan. 

Verzameiing gegevens voor indee-
ling. 

4S. 1. De voorzitter van den keuringsraad 
vra11,gt elken voor <lien raad verschenen inge
scbrevene, die nict voorgoed ongeschikt is 
verklaard, wP,]ke zijn wenschen zijn met be
trekking tot de toewijzing aan land- of zee
m11,cbt, garnizoen en tjjdvak van inlijving, 
ingeval hii tot gewoon dienstplicbtige wordt 
bestemd. Voor zooveel noodig, verstrekt de 
voorzitter d en ingeschrevene daarbij inlichtin
gen. 

2. De voorzitter brengt onder de aandacbt 
van den ing:ischrevene : 

a. dat met <li ens wenscben alle:in rekening 
kan worden gehouden, indien bij voldoet aan 
de bijzondere eischen v11,n geschiktheid, welke 
ten opzicbte van den dienst of het korps zijner 
keuze mochten zjjn gesteld, en de dienstbelan
gen geen bezwaar tegen de inwilliging van zijn 
wenschen opleveren ; 

h. dat, voor zooveel de belangen van den 
dienst bet toelaten, in de eerste plaats rekening 
wordt gebouden met de wenschen van de 
voorgeoefenden. 

3. · De voorzitter vormt zich een oordeel 
omtrent de vraag, voor welken dienst of voor 
welk wapen of korps de ingeschrevene het 
mP,est geschikt is. 

4. Van de wenscben van den ingeschrevene 
en van het oordeel van den voorzitter wordt 
aanteekening gehouden op de wijze, door den 
minister te bepalen. 

Onderzoek bij anderen keurings
raad. 

47. 1. Indien de voorzitter bepaalt, d11,t de 
nitspra11,k omtrent een ingeschrevene zal 
geschieden door een anderen keuringsraad, 
geeft hij biervan kennis aan den ingeschrevene 
en a11,n den voorzitter van dien raad. Hij zendt 
dezen voorzitter tevens, zooveel mogelijk 
tegelijkertijd, een uittreksel uit het alphabetisch 
register. 

2 adat de uitspraak is geschied, zendt 
laatstbedoelde voorzitter het uittreksel terug, 
voorzien van de uitspraak en van de verdere 
aanteekeningen, noodig tot invulling v11,n het 
alphabetiscb register. 

Verzending registers enz. na de 
zitting. 

4!'.. 1. a a.Hoop van de zitting van den 
keuringsraad zendt d"e voorzitter een exemplaar 

v,m het alpbabetiscb register aan den burge
meester, het andere aan den Commissaris der 
Koningin. Hij zendt tevens - door tnsscben
komst acbtereenvolgens van den districtscom
mandant en den Commissaris der Koningin -
a11,n den burgemeester de uittreksels nit bet 
alphabetisch register betreffende de personen, 
die bet vorig jaar tijdelijk ongeschikt zijn 
verklaard. 

2. Aan den voorzitter van den herkeurings
raad zendt hij een opgaaf van de geneeskundi
gen, die bij den keuringsraad dienst hebben 
geda11,n, met vermelding van de dagen, waarop 
ied?r hunner de keuring beeft verricht. 

Herkeuringsaanvragen. 
49. 1. Van el.ke aanvraag om herkeuring 

geeft de burgemeester terstond een bewijs af 
aan dengene, die de aanvraag heeft gedaan. 

2. De burgemeester zendt elke aanvraag 
om herkeuring aan den voorzitter van den 
herkeuringsraad binnen 10 dagen, nadat zij is 
ingediend. 

3. De burgemeester voegt bij de aanvragen : 
a. een lijst van de ingescbrevenen, op wie 

de aanvragen betrekking bebben; · 
b. een uittreksel uit het. alpbabetisch re

gister omtrent ieder van deze ingeschrevenen. 
4. De voorzitter zendt de door hem ont

vangen uittreksels, voor zooveel noodig, aan 
den Commissaris der Koningin ter aanvulling 
met de alleen bij dezen bekende gegevens. 

Zi ttingen herkeuringsraad. 
50. l. Behalve de zitting voor het doen 

van uitspraak omtrent ingesciirevenen, te wier 
aanzien een nieuw geneeskundig onderzoek, als 
bedoeld in art. 21 der wet., is 11,angevraagd, 
houdt de herkeuringsraad een of meAr zittingen 
tot het doen van uitspraak omtrent ingeschre
venen, als bedoeld in art. 44. 

2. De voorzitter van den herkeuringsraad 
stelt de regeling van de zittingen van dezen 
raad vast. Hij neemt hierbij zooveel mogelijk 
in acht: 

c. dat de zitting, welke bet eerst volgt op 
die van de keuringsraden, afloopt v66r 1 .1uli; 

b. de bepalingen van art. 43, tweede lid, 
' en d. 

3. Van de regeling van elke zitting doet de 
voorzitter ongeveer 14 dagen v66r den aanvang 
mededeeling aan de burgemeesters, ieder voor 
zooveel zijn gemeente betreft, en voorts aan 
de a utoriteiten, door deP minister aan te wijzen. 

4. De voorzitter zendt tevens aan den 
burgemeester : 

a. een opgaaf van de namen der personen 
uit zijn gemeente, voor wie de herkeuringsraad 
de in hot tweede lid onder a bedoelde zitting 
zal honden, in welke opgaaf omtrent elken 
persoon wordt vermeld de reden, waarom hij 
in de termen valt. om een herkeuring t e onder
gaan; 

b. een opgaaf van de namen der peraonen, 
die in hun aanvraa~ om herkeuring niet ont
vankel(jk zijn, hetz\1 omdat hflt verzoekschrift 
niet binnen den gestelden termijn van 10 dagen 
bij den burgemeester is ingediend (art. 21, 
eerste en derde lid, der wet), betzii omdat de 
aanvraag niet is geschied door eeu der daartoe 
bevoegd verklaarde personen (art. 21, eerste 
lid, der wet), betzij omdat in de aanvraag geen 
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aannemelijke grond is aitngevoerd (art. 21, 
tweede lid, der wet) . 

5. De burgemeester doet openbare kennis
geving van <le plaatsen, dagen en uren der 
zitting, voor zooveel zijn gemeente betreft. 
Hii ~endt aan elken persoon, die in rle termen 
valt om bii den herkeuringsraa.d een herkeuring 
te ondergaan, eon persoonliike kennisg•wing 
betr~ffende plaats, dag en unr, daarvoor 
bepaald. In <le kennisgeving wordt tevens de 
inhoud van art. 21, vierde en vijfde lid, der 
wet weergegeven. Aan de personen, vermeld 
in de opgaaf, bedoeld in bet vierde lid onder b, 
zendt de burgerreester bericht van de niet
ontvankelijk-verklaring. Bij de in dit lid be
doelde kennisgevingen kan, voor zooveel 
noodig, van den in art. 2, vijfde lid, gestelden 
termijn worden afgeweken. 

6. De bepalingen van art. 37, uitgezonderd 
de tweede volzin van het derde lid, art. 45 en, 
voor zoover daartoe aanleiding is, art. 46, 
zijn mede van toepassing t en aanzien van den 
herkenringsraad. 

7. Aan hen, te wier aanzien een onderzoek 
is aangevraagd, als bedoeld in art. 44, geeft de 
voorzittP-r in den regel renhtetreeks kennis van 
plaats, dag en uur, voor het onderzoek bepaald, 
of van de reden, waarom dit niet kan worden 
toegestaaa. 

Uitspraak omtrent nietversehij
nenden. 

51. Wordt de herkeuringsraad geroepen 
uitspraak te doen omtrent personen, van wie 
bl\jkt, dat zij verkeeren in een der gevallen, 
bt>doclc! in art. 37, tweerle lid, onder a- f, 
of omtrent personen, a ls bed,,eld in art. 44, 
eerstP lid, dan wordt, gehandeld als volgt : 

a. behooren zij tot de personen, b0doeld in 
art. 37, tweede lid, onder a, b en c, dan wordt 
art. :39, aerste en tweede lid, toegepast, met dien 
verstande, tlat bet in laatstgenoemd artikel 
bedoelde onderzoek wordt verricht door twee 
door den voorzitter aangewezen geneeskundigen, 
hetzij gezamenlijk, hetzij afzonderlijk, en dat 
een van hen bij voorkenr de tot bijstand van 
den raad aangewezen officier van gezondheid is ; 

b. behooren zjj tot de personen, bedoeld 
in art. 37, tweede lid, onder d--f, en art.44, 
eerstc lid, dan worden zij aan een onderzoek 
onderworpen, voor zoover zij daartoe op den 
bepaalderi tijd voor dPn herkenringsraad ver
schij nen; 

c. uitspraak wordt ook gedaan omtrent 
rliegenen, te wier aanzien bij den herkeurings
raad tijdia v66r de sluit ing van de zitting een 
verklai:ing wordt. ingezonden, als bedoeld in 
a.rt. 37, vierde lid, art. 39, derde lid, art. 41 of 
art. 44, tweede lid. W erd ten aanzien van 
denzelfden persoon ook bji den keuringsraad 
een dergelijke verklaring ingediend, .dan moet 
de verklaring, bestemd voor den herkeurings
raad, in den regel zijn afgegeven door andere 
personen dan degenen, die de eerste verklaring 
hebben afgegeven. Alvorens de herkeuringsraad 
nitspraak doet op grond van een verklaring, 
wint de voorzitter daaromtrent het gevoelen 
in van den inspecteur van den geneeskundigen 
dienst der landmacht. 

Verrichting na de herkeuring. 
52. 1. Nadat de herkenring heeft p laats 

gehad, zendt de voorzitter van den herkeu-

ringsraad de uittreksels uit het alphabet!rnh 
register aan den bnrgemeester terug door 
tusschenkomst van den Commissaris der Ko
ningin of, indien de uittreksels betrekking heb
ben op personen, die het vorig jaar tijdelijk on
geschikt zijn verklaard, door tusschenkomst 
achtereenvolgens van den districtscommanda.nt 
en den Commissaris der Koningin. 

2. Van de uitspraken in andere gevallen 
doat de voorzitter van den herkeuringsraad 
mededeeling zooveel mogelijk op gelijke wijze, 
als in het eerste lid bedoeld. Ten aanzien van 
ingelijfde personen zendt de voorzitter de 
uittreksels aan den minister of, in de door dezen 
aangewezen gevallen, aan den inspecteur van 
den geneeskundigen dienst der landmacht. 
Afkenring door bedrog. 

53. De autoriteit, die vermoedt, dat iemand 
voor den dienst ongescbikt is verklaarcJ als 
gevolg van bedrog, brengt dit met mededee-. 
ling van de gronden, waarop het vermoeden 
berus.;, terstond tt>r kennis van den minister. 

HOOFDSTUK VI. 
U itsluiting. 

Opgaven. 
54. 1. De Ministers van Justitie en van 

Kolonion nemeu, iecler voor zooveel hem be
treft, de noodige maatregelen, opdat ten aan
zien van de voor den dienstplicht ingeschreven 
personen, die in de termen vallen om van den 
dienst te worden uitgesloten, de noodige opgaven 
worden gedaan aan den Minister van Defensie. 

2. Voor zooveel betreft personen, die bij 
wijze van krijgstuchtelijken maatregel uit <len 
dienst bij de lan<l- of de zeemacht zijn wegge
jaagd, geschieden de opgaven door de autori
teiten, door den minister aan te wjjzen. 

3. De opgaven geschieden in Mei van het 
jaar, waarin de in het eerste en het tweede lid 
h<ldoelde personen 19 jaar oud worder. Bli,ikt 
of kornt een persoon later te verkeeren in een 
geval, dat grond 1,ot uitsluiting oplevert, dan 
gesehiedt de opgA.af zoodra mogelijk. De opgaaf 
blijft aehterwege, indien het, bekend is, clat de 
persoon, wien het geld t, op grond van zijn 
leeftijd of uit andeien hoofde niet rneer aan 
den dienstplicht onderworpen is of niet aan den 
dienstplicht onderworpen zal worden. 

4. Van elke uitspraak omtrent uitsluiting 
wordt mededeeling gedaan aan den bnrgemees
ter van de gemeente, voor welke de belang
hebbende voor den dienstplicht ingeschreven is. 
De burgemeester brengt de uitspraak ter 
kennis van den ingeschrevene of van <liens 
wettigen vertegenwoordiger, voor zoover dit 
niet door den minister is geschied. In de kennis
geving wordt de inhoud van art. 25, vijfde lid, 
eersten volzin, der wet en van art. 18, tweede 
lid, der wet weergegeven. 

5. Ten aanzien van de verzoekschriften 
betreffevde beroep tegen uitspraken omtrent 
uitslu;ting wordt gehandeld overeenkomstig 
art. 30, derde lid, eer~ten volzin, en vierde lid. 

HOOFDSTUK VIL 
Inlijving. 

Lichtingsterkte gewone dienst
plichtigen. 

55. 1. De Commissaris der K oningin deelt 
elk jaar in Januari aan den minister mede 
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hoeve"3l der personen, die voor de lichting van 
het vorige jaar tot gewoon dienstplichtige 
werden bestemd, op het tijdstip van eindiging 
van dat jaar aan de lichting ontbraken om elk 
der redenen, bedoeld in art. 27, eerste lid, 
onder ri-e en g, der wet, met vermelding 
hocvcel vau de,,e ontbrekendc per~onen voor 
di> zeemacht best,emd waren. 

2. Voor elke lichtina afzonderlijk wordt 
door Ons bepaald, hoevecl personen tot gewoon 
dienstplichtige en hoeveel hunncr voor de 
zeemacht worden bestemd. 

Gemeentelijke aandeelen. 
3. "Bij het bepa len van de aandeelen, door 

de gemeenten of groepen va.n gemeenten in het 
getal gewone dienstplichtigen te dragen, 
worden de personen, te wier aanzien zich een 
der in art. 27, derde lid, der wet bedoelde ge
vallen voordoet, ni<>t onder de in den aanhef 
van dat lid bedoelde getallen begre:pen, voor 
zoover deze gevallen reeds bestaan vo6r 1 Juli 
van het jaar, voorafgaande aan dat der lichting. 

4. De Commissaris der Koningin deelt 
v66r 5 Juli aan den minister mede, hoeveel 
personen in zijn provincie voor de lichting van 
het v0lgend jaar zijn ingeschreven en hoeveel 
hunner v66r 1 Juli verkeerden in een der ge
vallen, bedoeld in art. 27, derde lid, der wet. 

5. De minister bepaalt v66r 10 Juli, voor 
elke provincie afzonderlijk, hoeveel van het 
getal tot gewoon dienst,plichtige te bestemmen 
personen door de gemeenten gezamenlijk wordt 
geleverd. 

6. De Commissaris der Koningin stelt 
v66r 20 .Juli het aandeel van elk der niet-samen
gevoegde gemeenten en van elke groep van 
gemeenten vast. Hij doet van deze aandeelen 
mededeeling aan den minister en aan <le burge
meesters. 

Bestemming tot G. D. enz. 

56. 1. Op den eersten werkdag na dien, 
waarop de aandeelen der gemeenten of groepen 
van gemeenten in het getal gewone dienstplich
tigen zijn bepaald, stelt de Commissaris der 
Koningin vast, wie van de ingeschrevenen 
ingevolge art. 26, tweede lid, der wet niet voor 
inlijving worden aangewezen, wie van de 
overigen tot gewoon dienstplichtige en wie 
van hen tot buitengewoon dienstplichtige 
bestemd zijn. Bij de bestemming tot gewoon 
dienstplicbtige blijven niet buiten aanmerking : 

a.. zij, die behooren tot, den vrijwilligen 
hndstorm; 

b. zij, die tot de landmacht, de zeemacht of 
de overzeesche weermacht behooren krachtens 
een voor minder clan twee jaar aangegane 
ver bintenis. , 

2. De in het vorig lid bedoelde vaststelling 
geschiedt door het stellen van een aanteekening 
omtrent, niet-aanwijzing of bestemming in het 
bij den Commissaris der Koningin berustend 
exemplaar van het alphabetisch register en, 
voor zooveel samengevoegde gemeenten be
treft, in het gemeenschappelijk 'alphabetisch 
register. 

3. De Commissaris der Koningin deelt 
vervolgens aan den burgemeester van elke 
gemeente zijner provincie mede, welke inge
schrevenen tot gewoon en welke tot buitenge
woon diePstplichtige bestemd zijn. 

4. De burgemeester doet van deze bestem
ming aanteekening in het andere exemplaa.:
van het alphabetisch register en stelt iederen 
ingeschrevene, die tot gewoon of tot huiten
gewoon dienstplichtige bestemd is, met zijn 
Iotingsnummer en zijn bestemming in kennis 
door middel van een persoonlijke kennisgeving. 

5. De burgemeester, aan wien blijkt, dat 
iemand voor meer d11,n een gemeente voor inlij
ving a11,ngewezen en hetzij tot gewoon, hetzij 
tot buitengewoor dienstplichtige bestemd is, 
doet hiervan mededeeling aan den Commissaris 
der Koningin. Deze brengt het geval ter kennis 
van den minister en deelt daarbii mede, in 
welke gemeente de inschri,iving nan,r zijn mec
ning terecht heeft plaats gehad. 

I ndeelingsclistricten. 
57. 1. H et rjjk wordt verdeel<l in 12 in

deelingsdistricten, op de w\jze, door den minis• 
ter te bepalen. • 

2. De minister wijst voor elk district een 
commandant aan. Deze is belast met de ,,oe
pA.Ssing van de voorschriften omtrent de 
toewijzing van de tot gewoon dienstplichtige 
bestemde personen aan de onderdeelen van de 
landmacht of aan de zeemacht en met de 
werkzaamheden, welke hem verder worden 
opgedragen. 

3. De voorzitter van den herkeuringsraad 
houdt toezicht op de werkzaamheden van de 
districtscommandanten, voor zooveel beareft 
de in het vorig lid bedoelde toewijzing. De voor• 
zitter neemt hierbij in acht de aanwijzingen, 
welke de minister hem daaromtrent geeft. Hij 
doet den minister de noodige voorst'3llen, 
indien hij ten a11,nzien van de toewijzing nadere 
voorziening of wijziging van cenig voorschrift 
wenschelijk oordeelt. 

Toewijzinl!'. 
58. 1. De districtscommandant maakt aan 

rle hand van de alphabetische registers - die 
de Commissaris der Koningin hem daartoe 
tijdelijk afstaat - lijsten on, houdende de 
gegevens, noodig voor de toe~izing van de tot 
gewoon dienstplichtige bestemde personen a.an 
de onderdeelen Yan de ]11,ndmacht of 11,an de 
zeemacht en voor de inlijving van deze person en. 

· 2. De toewijzing, ook wa.t de tijdvakken 
v11,n inlijving bet,reft, geschiedt overeenkomstig 
de regelen oi aanwijzingen, door den ministPr 
te geven. 

3. De districtscommandant zendt voor 
16 September aan den bnrgemeester v11,n elke 
gemMnte een lijst van de tot gewoon dienst
plichtige bestemde personen, waarin omtrent 
ieder van dezen zooveel mogelijk ziin verme'd : 

a.. het korps, korpsonderdeel of de dienst, 
waaraan hij is toegewezen, en indien hij bestemd 
is om tot een rnng te worden opgeleid, voor 
welke opleiding hii is aangewAzen ; 

b. het garnizoen ; 
· c. bet tijdvak van inlijving. 
4. De burgemeester maakt ieder der in de 

lijst vermelde personen door middel . van een 
persoonlijke kennisgeving zoo spoedig mogelijk 
bekend met de te zijnen aanzien daarin voor
komende opgaven, t erujj hij inmiddels voorgoed 
van den dienstplicht vrijgesteld of van den 
dien~t uitgesloten is. De burgemeester doet 
van deze opgaven, voor zooveel noodig, a11,n. 
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teekeninf! in het alphabet isch register en zendt 
de lijst vervolgens aan den Commissaris der 
K oningin. Deze doet gelijke aanteekening in 
het bij hem berustend exemplaar van het a!pha
betisch register en zendt dP lijst daarna aan rlen 
burgemeester t erug. 

5. Inriien de toewijzing verandering onder
gaat, doet de di~trictscommandant hi~rvan 
mededeeling aan den Commissaris der Koningin 
en a'1n den burgemeester. De burgemeester 
handelt in dit geva l overeenkomstig het vierde 
lid, eersten volzin. 

Plaatsen eii tijdstippen v. inlijving. 
59. 1. De districtscommandant bepaalt 

de plaatsen, dagen en uren voor de inlijving 
van de tot gewoon dienstplichtige best emde 
personen. 

2. Hij neemt hierbij in acht: 
a. dat de plaats van inlijving zoodanig moet 

zijn gelegen, dat, de plaats van be0 t emming in 
het algemeen zonder omweg wordt bereikt ; 

b. dat de inlijving, indien daarvoor een 
onder het beheer van het depar tement van 
defensie staand gebouw beschikbaar is, in den 
regel in zulk een gebouw dient plaats te hebben; 

c. dat voor de in eenzelfde t~jdvak in te 
lijven personen, toegewezen aan de zeemacht 
of aan een korps of korpsonderdeol, dat slechts 
een gering geta l dienstplichtigen uit het district 
ontvangt, bij voorkeur eenzelfde dag van 
inlijving wordt bepaald . 

3. Van de vastgestelde plaatsen, dagen en 
uren geeft de dist riotsco=andant zooveel 
mogelijk t.en minste een maand v66r het t\jdvak 
van inlijving kennis aan : · 

a. den minister ; 
b. den Commissaris der K oningin ; 
c. den burgemeester ; 
d. den korpscommandant ; 
e. den chef van het bureau zeemili t ie te 

Willemsoord, voor zooveel de inlijving bij de 
zeemacht betreft. 

4. Bij de kennisgeving aan den ministe1, 
den korpscommandant en den chef van het 
bureau zeemilitie wordt tevens opgegeven het 
getal bij het korps of bij de zeemacht op elke 
plaats en op elken da~ in te lijven personen. 
Een week v66r de inJ..ijving wordt aan deze 
autoriteiten opgaaf gedaan van het geta l dezer 
personen, die, hetzij wegens verleend uitstel 
van eerste oefening, hetzij om een andere 
reden, vermoedelijk niet bij de inlijving zullen 
versch jj nen. 

5. De burgemeester geeft door middel van 
een persoonlijke kennisgeving aan ieder, die 
tot gewoon dienstplichtige bcstemd is, kennis 
van de plaats, den dag en het uur, voor zijn 
inlijving vastgesteld . In de kennisgeving worden 
voorts vermeld of weergegeven : 

a. de verplichting van den ingeschrevene 
om op bedoelde p laats, dag en uur aanwezig te 
zijn , t enzjj hij verkeert in een der in art . 60, 
tweede lid, bedoelde, medc in de kennisgeving 
te vermelden gevallen ; 

b. voor zooveel noodig, plaa.t s en t ijd, be
doeld in art. 62, tweede lid , en de inhoud van 
het derde en vierde lid van dat ar tikel ; 

c. de inhoud van art. 49, eerste lid, a, en 
tweede lid , der wet . 

6. De kennisgeving, in het vijfde lid bedoeld, 
blijft achterwege ten aanzien van hem, van 
wien den burgemeester blijkt : 

a. dat hij inmiddels voorgoed van dE>n 
dienstplicht vrij gesteld, voorgoed ongeschikt 
verklaard of uiti:iesloten is ; 

b. dat hem t iJdelijk het recht is ontzegd om 
bij de gewapende macht of a ls militair geem
ployeerde t e dienen of dat hii tijdelijk van dat 
recht is ontzet, t enzij de ontzegging of de ont
zetting door het verstrijken van den daarvoor 
bepaa lden termij n of t en gevolge van verleende 
(sratie v66r den <lag van inlijving een einde zal 
nebben genomen. 

7. De Minister van J ustitie neemt de noodige 
maatregelen, opdat van gevallen van ontzegging 
of ontzet t ing, als in het zesde lid bedoeld, 
mededeeling geschiedt aan den Minist er van 
Defensie. 

Wijze van inlijving G. D. 
60. 1. Behoudens het bepaalde in het 

tweede lid en in ar t 64, tweede lid, geschied t 
de inlijving bij de la n<l- of de zeemacht door 
versch1jning van den opgeroepene voor den 
district scommandant of voor een anderen, door 
of vanwege den minister aangewezen officier, 
op plaats en t ij<l, voor zjjn inlijving vastgesteld. 

2. De inljjving van den tot gewoon dienst
plicht ige bestemden persoon geschiedt op den 
daarvoor vastgestelden tijd buiten zijn tegen
woordigheid : 

a. indien hij a ls vrij williger behoort tot de 
landmacht - uitgezonderd den vrij willigen 
landstorm - , tot de zeemacht of tot de over
zeesche weermacht ; 

b. indien hem uitstel of vrij seelling van 
eerste oefening of vrijstelling van den dienst
plicht is verleend ; 

c. indien hij vrijstelling van den dienstplicht 
heeft aangevraagd op grond van het bekleeden 
van een geesteljjk of een godsdienstig-mensch
lievend ambt of opleidi ng t ot zoodanig ambt 
en op zijn aanvraag nog niet is beslist ; 

d. inilien hij tijdeljjk ongeschikt is verklaard 
en nog geen nadere uitspraak omtrent hem is 
gedaan; 

e. indien, krachtens bevel van den rechter, 
va.n regeeringswege in zijn opvoeding wordt 
voorzien; 

f. indien hij blijkt. verblijf te houden in een 
woning, waar een besmettelijke ziekte heerscht, 
ab bedoeld in de wet, houdende voorzieningen 
t egen besmctteljjke ziekten, of waar zulk een 
ziekte heeft geheerscht en het gevaar voor 
besmetting nog niet is geweken ; 

g. indien hij blijkt verblijf t e houden in een 
gemeente of een plaats, waar een besmetteljjke 
ziekte in z66 belangrijke mate heerscht, dat het 
naar het oordeel van den minister wenschelijk 
is, zijn opkomst in werkelijken dienst uit t e 
stellen; 
· h. indien bij hem een ziekelij ke afwijk.ing 

bestaat, die zijn opkomst in werkelij ken dienst 
volgens door of vanwege den minister t e nemen 
beslissing voorshands ongewenscht maakt ; 

i. indien de minister om andere redenen 
daartoe aanleiding vindt. 

3. De Minister van Justit ie neemt de 
noodige maatregelen, opdat t en aanzien van 
voor inlijving aangewezen personen, die ver 
keeren in het geval, in het tweede lid onder e 
bedoeld, hiervan tijdig mededeeling wordt ge
daan aan den burgemeester der gemeente, waar 
deze personen voor den d ienstplicht zijn inge
schreven. 
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Wijze van inlijving B. D. 
61. 1. De in lij ving van de tot buitenge

woon dienstplichtige bestemde per~onen ge
schied_t, met ingang van 1 ,Januari van het 
jaar der lichting, door het stellen van een 
desbetreffende aanteekening in het bij den 
burgemeester berustende exemplaar van het 
a lphabetisch register. In geval van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone omstan
di&heden wordt van het bepaalde in den vorigen 
voizin afgeweken, voor zoover de minister dit 
bepaalt. 

2. De tot buitengewoon dienstplichtige 
bestemde personen, die als vrijwilliger tot de 
zeemacht behooren, worden bij de zeemacht 
ingelijfd . De overigen worden, voor zoover de 
minister niet anders bepaalt , bij de landmacht 
ingelijfd, zonder dat hun daarbij een nadere 
bestemming wordt gegeven. 

Regeling opkomst. 
62. l. Zij , die ter inlijving moeten opko

men buiten de gemeente, waar zij voor den 
dienstplicht zijn ingeschreven, begeven zich 
antler geleide van den burgemeester of van 
een daartoe door dezen aangewezen gemeente
ambtenaar naar de plaats van inlijving. Is het 
getal te gelijk reizende personen niet grooter 
dan 10, dan reizen zij zonder geleide, tenzij de 
burgemeester een bijzondere reden aanwezig 
acht om hen we! te geleiden of te doen geleiden. 

2. Ingeval een geleider medegaat, bepaalt 
de burgemeester plaats, dag en uur van samen
komst. 

3. Het staat den opgeroepenen vrij, zich 
zonder geleide op eigen kosten naar de plaats 
van inlijving te begeven en · zich daar op den 
vastgestelden .tijd te melden bij den met de 
inlijving belasten officier. 

4. Hij, die elders verblijf houdt dan in de 
gemeente, voor welke hij word ingeschreven, 
begeeft zich in den regel r echtstreeks naar de 
plaats van inlijving. Oak kan hij zich op eigen 
kosten begeven naar de plaats van samenkomst. 

5. Elke korpscommandant en de chef van 
het bureau zeemilitie zorgen, ieder voor zooveel 
hem bet,reft, voor dr aanwezigheid op de plaats 
van inlij ving van de 1>eleiders, noodig voor het 
vervoer van de ingeliJfden naar de plaats hun
ner bestemming. 

Kennisgeving van inJ.ijving. 
63. Naar regelen, door den minister vast 

te stellen, geeft de burgemeester, door middel 
van een persoonlijke kennisgeving, aan iederen 
dienstplichtige, die buiten zijn tegenwoordig
heid is ingelijfd, kennis van zijn inlijving. · 

Nalatigen. 
64. 1. De aanmelding van hem, die ter 

inlijving heeft moeten opkomen en op tijd en 
plaats, voor zijn verschijning bepaald , niet is 
verRchenen, geschiedt bij den commandant 
van het, indeelingsdistrict, binnen hetwelk hij 
voor den dienstp1icht werd ingeschreven. Het 
staat hem echter vrij, zich aan te melden bij den 
commandant van een ander district of van het 
onderdeel van de land- of van de zeemacht 
waarbij hij de eerste oefening zal moeten ver'. 
vnllen. 

-2. J?e inlijving van een persoon, als in het 
eerste hd bedoeld, geschiedt door, het vrijwillig 

of gedwongen verschijnen van dezen persoon 
voor een der in dat lid bedoelde eommandanten. 

Register van dienstplichtigen. 
65. De burgemeester van elke gemeente 

houdt- een regist,er van dienstplicbtigen naar 
· regelen, door den minister vast te stellen. 

HOOFDSTUK VIII. 
Werkelijke dienst. 

Duur eerste oefening. 

66. 1. Voor zoover Wij ten aanzien van 
bijzondere groepen niet anders bepalen, duurt 
de eerste oefening van de onderscheidene 
groepen van dienstplichtigen even Jang, als 
in art. 32 der wet als hoogste duur is vermeld, 
met <lien verstande, dat, indien het groat verlof 
zou moeten ingaan op een Zondag, Maandag of 
op een Christelijken feestdag of indien andere 
b\izondere omstandigheden, ter beoordeeling 
van den minister, zich voordoen, de oefenings
tijd met enkele dagen kan warden verkort.' 

2. Voor hem, die in vrijwilligen militairen 
dienst is geweest, anders dan bij den vrijwillio-en 
landstorm, kan de minister bepalen, dat 

O

de 
duur van denals zooda.nig vervulden werkelijken 
dienst geheel of voor een dee! in mindering 
komt van den eerste-oefeningstijd. 

3. Hij, die doet blijken als dieust,plichtige 
in Nederlandsch-Indii' de eerste oefening te 
hebben volbracht, is vrij van de in art. 32 der 
wet bedoelde eerste oefening. Voor hem, die 
doet bl\jken als dienstplichtigo in Nederlandsch
Indie de eerste oefening ten deele te hebben 
vervuld, kan de minister bepalen, dat de duur 
van den als zoodanig vervulden werkelijken 
dienst geheel of voor een dee! in mindering 
komt van den in art. 32 der wet bedoelden 
eerste-oefeningsttid. 

Uitstel van eerste oefening. 
67. Door of vanwege den minister kan uit

stel van eerste oefening warden verleend voor 
den duur van ten hoogste drie jaar. In gevallen 
van bijzonderen aard, ter beoordeeling van den 
minister, kan deze duur warden overschreden, 
echter voor niet ]anger dan strikt noodig moet 
worden geacht. 

Aanvang eerste oefening. 
68. 1. Voor den gewonen dienstplichtige, 

die buiten zijn tegenwoordigheid is ingeJ.ijfd en 
na het eindigen van de in art. 60, t weede lid, 
bedoelde omstandigheden de eerste oefening 
meet vervullen, vangt deze oefening, voor 
zoover de minister niet anders bepaalt, aan in 
een der tijdvakken van inlijving van dienst
plichtigen der groep, waartoe hij behoort. In 
den regel is dit het eerste zoodanige tijdvak, 
dat volgt op bet eindigen van de bedoelde om
standigheden, of, indien deze in zoodanig tijd
vak eindigen en oproeping v66r dit ti,idvak 
mogelijk is, in laatstbedoeld tijdvak. 

2. Behoeft de in het vorig lid bedoelde 
dienstplichtige de eerste oefening slechts voor 
een dee! te vervullen, dan vangt deze oefening 
zooveel later aan als de verkorting bedraagt. 

3. Het tweede lid is oak van toepassing ten 
aanzien van den gewonen dienstplichtige, die 
gedurende de eerste oefening van den dienst-
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plicbt wordt vrijgesteld, indien hij deze oefening 
later moet vervolgen. 

+. Voor hem, dieter inlijving heeft moeten 
opkomcn en op tijd en plaats, voor zijn ver
schijning bepaald, niet is verschenen, vangt de 
eerste oefening, voor zoover de minister niet 
antler bepaalt, aan in een der tijdvakken van 
inlijving van dienstplicbtigen der !!rocp, waar
toe hij behoort. In den regel is d1t het eerste 
zoodanige tijdvak, dat volgt op zij n inlijving, of, 
indicn deze in zoodanig tijdvak geschiedt, in 
dit tijdvak. 

Vervulling eerste oefening in ge
deelten. 

69. De eerste oefening wordt bij gedcelten 
in niet aansluitende tijdvakken vervuld door 
hen, die: 

a. na bun inlijving in opleiding zijn genomen 
tot onderoffic>ier of tot officier, tenz\i d e minister 
het wenschelijk acht, dat hun eerste oefening 
zonder onderbreking wordt vervuld; 

b. na een gedeelte van de eerste oefening 
t e hebben vervuld, tijdelijk ongeschikt en later 
bij hernieuwd onderzoek geschlkt voor den 
diePst worden bevonden ; 

c. verkeeren in een bijzonder geval, dat 
naar bet oordeel van den minister onderbreking 
van de eerste oefening wenschelijk maakt. 
Oproeping voor eerste oefening. 

70. De oproeping in werkelijken dienst voor 
eerste oefening van hen, die deze oefenin~ niet 
terstond na de inlijving aanvangen 'lf die, na 
een gedeelte van deze oefening te bebben ver
vuld, het overige gedeelte later m oeten vol
brengen, geschledt door middel van een per
soonlijke kennisgeving. De korpscommandant 
of, voor zoover bet een dienstplicbtige van de 
zeemacht geldt, de chef ,an bet blll'eau zee
militie, zorgt, dat de blll'gemeester zoo mogelijk 
drie maanden v66r den voor de opkomst vast
gestP-iden dag in bet bezit is van de noodige 
gegevens, tenzij de minister bepaalt, dat de 
oproeping door een antler dan den burgemeest er 
geschiedt. 
Herhalingsoefeningen. 

71. I. Jaarlijks wordt door On bepaald, 
welke dienstplichtigen voor herhalingsoefenin
gen in werkel.ijken dienst moeten komen, als
mede hoelang deze oefeningen zullen dlll'en. 

2. Jn b\i.wndere gevallen kan de minjster 
aan dienBtplichtigen vergunnen of we! hen 
verplichten, de herhalingsoefeningen te vol
brengen in een vroeger of in een later ja11.r dan 
dat, waarin zij volgens Ons besluit daartoe in 
werkelijken dienst zonden moeten komen of 
zijn gekomen. Ook kan dit bun worden vergund 
voor een dee! eener herhalingsoefening. 

3. De oproeping in werkelijken dienst voor 
herhalingsoefeningen geschledt bij persoonlijke 
kennisgeving. 

Vrijstelling herhalingsoefeningen. 
72. Vr\istellin~ van herhalingsoefeningen 

kan door den minister worden verleenrl aim de 
dienstplichtigen : 

a. van wie op bet voor de opkomst bepaalde 
tijdstip bij den burgemeester bekend i~, dat zij 
elders wonen dan in Nederland, Bel,gie, de 
provincies Ha.nnover en We.st/alen en de Rijn
provincie; 

b. die wonen in Hel,g ie , d e provincies fian
n.iver en JV e.slfalen en de Rijnpro,;incie, voor 
.i:oover zij v66r den dag van opkomst bij bun 
commandant een verklaring inzenden, waaruit 
blij:kt, da( z\j wonen in een plaats, welke meer 
dan 15 K .M. van de Nederlandschc grens is 
gelegen; deze verklaring moet zijn afgegeven 
door bet hoofd van bet plaatselijk bestuur of 
van de politie of door een ederlandsch con
sulair ambtenaar en mag niet, eerder zijn afge
geven dan 14 dagen v66r de opkomst; 

c. van wie, voor zooveel zij tot de landmacht 
behooren, bij den bnrgemecster bekend is, 
dat zij zich gedurende den tijd, waarvoor zij 
zijn opgeroepen, of gedurende eeo dee! van 
d ezen tiJd bwtenslands bevinden ter uitoefening 
van de .i:eevaar t (hleronder niet begrepen de 
zee,isscherij) ; 
• d. die b(j de LuchtvaartafdeP.ling werkzaam 

zijn op burgerrechtelijke arbeidsovereenkomst 
en voor wie~deze afdeeling ook de mobilisatie
bestemrning in ; 

e. die gedUJ'endo zoodanigen tijd vrijwillig 
in werkelijken dienst z\jn geweest, dat op grond 
van d e door hen in dien tijd vPrkregen geocfend
heid de herh:tlingsoefeningen niet of niet, voor 
den vollen du nr noo<lig worden geacht; 

/. die al~ vrijwilliger bebben gediend , doch 
in die hoedanigheid en eventueel ook in de 
hoedanigheid van dienst,plichtil,le een opleiding 
van zoodanig bijzonderen aard nebben genoten, 
dat zij niet de militaire geoefendheid bezitten, 
welke noodig is om met vrucht aan de herha
lingsoefeningen te kunnen deelnemen : 

g. die tijdcns den rluur der herhalingsoefe
ningen onmi baar zijn voor hun ambt, betrek
king of bedrijf ; 

h. die kostwinncr zijn voor µersonen, 11,ls 
in a rt. 14, t.weede lid, der wet bedoeld, voor 
zoover geen toekenning van vergoeding aan 
deze person en geschied i ; 

i. die onmisl;aar 1.ijn ,oor de iostandhouding 
va.n d e middelen van bestaan van personen, als 
onder h bedoelrl. 

Buitengewone oproeping. 
73. De oproeping in werkelijken clienst in 

geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden geschiedt op de 
wijze, door den minister te bepalen. 

VPrienging werk. dienst. 
74. l. Omtrent bet langet· in werkelijken 

dienst houden, bedoeld in art. 36, eerste lid, 
der wet, worden, voor zooveel noodig, door 
den minister nader<' regelen ~esteld. 

2. De oproeping in wi>rkelijken dienst, be
doeld in art. 36, tweede lid, der wet, geschiedt 
door middM van een persoonlijke kennisgeving. 

HOOFDSTUK IX. 
Groot •·erlof. 

Onderzoek van verlofganger~. 
75. l. .ia-arlijks, zooveel mogi>lijk in ,Juni, 

heeft l"en ondeL7.oek van verlofgangers der land
macht olaats, als bedoeld in art. 41, derde lid, 
der wei:. 

2. H et ondPrzoek wordt gehouden door 
den di8trictscommandant, den aan hem toege
voegden officier of een antler officier , door of 
va nwege den minister a-angewezen. 
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3 De districtscommandant stelt de regeling 
van de plaatsen, dagen en uren voor bet onder
zoek vast. Hij neemt hierb~j in acht, dat in 
den regel tegen een bepaald uur wordt opge
roepen een getal personen, ten aanzien waar
van bet onderzoek ongeveer een unr in beslag 
neemt.. 

4. Van de regeling van bet. onderzoek 
geeft de districtscommandant zooveel mogelijk 
v66r 10 Mei kennis aan de burgemeesters van 
de tot zijn district bchoorende gemeenten en 
voorts aan de aut.oriteiten, door den minister 
aan te wij>.en. 

5. De bur$emeester brengt de regeling, 
voor zooveel z1jn gemeente betreft , ter kennis 
van de daarbij betrokken verlofgangers, zoowel 
bij openbare a ls bij persoonlijke kennisgeving. 
In deze kennisgevingen wordt ook vermeld of 
weergegeven : 

a. Wie verplicht zijn zich aan bet ondflrzoek 
te onderwerpen ; 

b. de i nlioud van het zesdc lid ; 
c. de inhond, voor zoover bierbij van tofl

passing, van art. 41, derde, viercle en vijfde lid, 
en van art. 42, eerste lid, der wet. 

6. De districtscommandant kan den verlof
ganger vergunnen of in de door den minister 
aan te wijzen gevallen verplichten, bet onder
zoek in een lateren ,,ijd van het jaar te onder
gaan. 

7. Ten aanzien van bet in bet vorig lid 
bedoelde onderzoek doet de districtscomman
dant ten minsoe een maand te voren mededee
ling van de vastgestelde regeling aan de burge
meesters en aan de o;verige in bet vierde lid 
bedoelde 1.utoriteiten, wat de burgemeesters 
betreft, voor zoover bun gemeente bij <lit onder
zoek betrokken is. De burgemeester maakt de 
verlofgangers, wien het geld r, door middel van 
!)en pr.1soonljjkc kennisgeving bekend met 
plaats en tijd van het onder:r.oek. 

8. De districtscommandant, die termen 
aanwezig acht om een verlofganger krachtens 
art. 41, vierde lid, der wet nogmaals te ver
pli<'hten, zich aan een onderzoek te onderwer
per., stelt, daarvoor plaats, <lag en uur vast en 
rJoet hiervan mededeeling aan den burgemees
ter. Deze roept den verlof"anger op door 
middcJ van een persoonlijke kennisgeving. In 
deze kennisgeving wordt, voor zoover hierbij 
van toepassing, de inhond van art. 41, vijfde 
lid, en van art . 42, tweede lid, der wet weerge
geven. 

9. Verdere bepalingen omtrent bet onder
zoek worden door den minister' vA.Stgest eld. 

Inlevering rijksgoederen. 

76. 1. .laarlijks, zooveel mogelijk ir. Octo
ber, heeft inlevering van rijksgoederen plaats 
door de verlofgangers der landmacht, door den 
minister aan te wijzen. 

2. Het in ontvangst nemen van de goede
ren geschiedt door den districtscommandant, 
den aan hem toegevoegden officier of een antler 
officier, door of vanwege den minister aange
wezen. 

3. De districtscommandant stelt de regeling 
van de plaatsen, dagen en uren voor de inlevc
ring vast. H(j neemt hierbij in acht, dat in den 
regel tegen een bepaald uur wordt opgeroepen 
een getal personen, t en aanzien waarvan de 
inlevering ongeveer cen uur in beslag neemt. 

4. Van de regeling van de inlevering geeft 
de districtscommandant zooveel mogeliik v66r 
JO September kennis aan de burgemeesters van 
<le tot zijn district behoorende gemeenten en 
voorts aan de au6oriteiten, door den minister 
aan te wijzen. 

5. De bur$emeester brengt de regeling, 
voor zooveel z1jn gemeente betref,,, ter kennis 
van de daarbij 'bet.rokken verlo!gangers, zoowel 
bij open bare a.ls bij persoon 1\jke kennisgeving. 
In deze kennisgevingen wordt ook vermeld of 
weergegeven : 

a. wie verplicht zijn, rijksgoederen in te 
levcren; 

b. de inhoud van bet .:esde lid ; 
c. de inhoud, voor zoover hierbij van toe

passing, van ar t. 41, tweede, vierde en vijfd e 
lid, en van art. 42, eerste li<l, der wet. 

6. De districtscommandant kan den ver
lofgange1· vergunnen of in de door den minister 
aan te wijzen gevallen verplichten, de inlevel'ing 
in December t e doen. 

7. Ten aanzien van de inlevering in Decem
ber doet de districtscommandant ten minste 
drie weken te voren mededeeling van de vast
gesteld e regeling aan de burgemeesters en aan 
de overige in bet vierde lid bedoelde ant,ori tei
t en ; wat de bur$emeesters betreft, voor zooveel 
bun gemeente bg deze inlevering betrokk,m is. 
De burgemeester maakt de verlofgangers, wien 
bet geldt, door middel van een persoonlijke 
kenrusgevini:,: bekend met plaats en tjjd van de 
inlevering. . 

8. De districtscommandant, die termen aan
wezig acht om een verlofganger krachtens art. 
41, vierde lid, der wet nogmaals te verplichten, 
voor de inlevering zorg te dragen, stelt daarvoor 
plaats, <lag en unr vast en doet hiervan mede
deeling aan den burgemeester. Deze roept den 
verlofganger op door middel van een persoon
lijke kennisgevmg. In deze kennisgevi?1g wordt, 
voor zoover hierbij van toepassing, de inhoud 
van art. 41, vijfde lid, en van art. 42, tweede 
lid, der wet weergegeven. 

9. Verdere bepalingen omtrent de inleve
ring worden door den minister vastgesteld. 

Oproeping voor straf. 
77. De oproeping in werkelijken dienst 

krachtens art 42, tweede lid, der wet geschiedt 
door middel van een persoonlijke kennlsgeving. 
In deze kennisgeving wordt de overtreden 
wetsbepaling vermeld en wordt voorts, voor 
zoover van t,oepassing, de inhoud van bet 
derde lid, eersten volzin, van art. 42 der wet 
weergegeven. 

HOOFDSTUK X. 
Ontslag. 

Officier~-aspirantenreservepersoneel. 
78. Zij, die als dienstplichtige van de 

landmacht in opleiding zijn ~enomen tot offic.ier, 
<loch van deze opleiding ziJn ontheven wegens 
omsta:ndignetl'en, welke , naar . bet oordeel van 
den minister niet v11,n hun wil afhankelijk 
wn.ren, komen niet overeenkomstig art. 45, 
derde lid, der wet tot bet r eservepersoneE>l der 
landmacht t e behooren. 
Ontslag wegens ontzegging of ont
zetting. 

79. De Ministers van ,Just,itie en van 
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Kolonien nemen, ieder voor zooveel hem betreft 
de noodige maatregelen, opdat ten aanzie~ 
van dienstplichtigen, die in de termen vallen 
om uit den dienst te worden ontslagen op 
~rond van een der redenen, in art. 4-6 , eerste 
lid . onder e en f, der wet bedoeld, de noodige 
opgaven worden gedaan aan den Minister van 
Defensie. 

Bewijs van ontslag. 
80. Aan ieder, die u it den dienst wordt 

ontslagen, wordt een bewiis van ontslag uitge
re1kt of toegeLonden, naar re,,elen en behoudens 
uitzonderingen, door den °minister vast te 
stellen. 

HOOFDSTCTK XI. 

Btra.fbepalingen. 

Toepassing strafbepalingen. 

81. De m_inister neemt maatregelen om, 
zo_oveel nood,g, te bevorderen, dat de feiten, 
b1J de wet strafbaar gesteld, ter kennis komen 
van hen, die met de opsporing van de feiten 
bclast zijn. 

HOOFDSTUK XII. 

Overgang - en swtbepr./ingen. 

Inschrijvingsregistcr l!l30. 

. 82: 1. Rei inschrijvin sregister voor de 
~chtrng 1930 wordt gesloten op het tijdstip, 
m art. 11, eersti, lid, vermeld. 

Verzuimde inschrijving. 

. 2. V~or zoover na _hE'lt in working treden van 
dit beslmt no!?, 1nschr1Jvlllgvoor dendieostplicht 
moet plnats hebben van iemand, die ten on
rechte niet voor de lichtin<>' 1929 of voor een 
:,roeg~rn. lic~ting is ingescb';even, geschiedt de 
rnschi·1Jvmg m de gemeente, waar zij oorspron
keliJk bad moeten g~schieden. 

Vr;j~telling broederclienst. 
3. Ten aanzicn van de lichtingen van 1922 

en vro~gere iaren gelden de bepalingcn van de 
we~ ru~t, voor zooveel bet,reft bet recht op 
vr1Jstellmg wegens broederdienst. 

R egi>ling bijzondere onderwerpen. 
83. l. Ten aanzien van die onderwerpen 

betrefie~de de uitvoering cler wet, waaromtrent 
de o~eri_ge hepalmgen van dit besluit geen 
voorz1erung mhouden, blijven, zoolana aeen 
niouwe bepalingen claaromtrent, worde;;' ;'ast
ges,telcl, v~n toepa:ssing cle voorschriften, die 
v6or het rn werkmg treden van <lit besluit 
laatstelijk van kracht waren, voor zoover cleze 
voorschriften niet met de wet in &trijcl zijn. 

Afwijking van bepalingen. 

2. Waar ten aanzien van dP in dit besluit 
g~noemde verrichtingen termijnen of tijdstippen 
ZJJn vermeld, kan daarvan in 1929 worden af
geweken, voor zoover dit naar bet oordeel van 
den minister noodig is. 

Titel. 

84. Dit _besluit ka ':1 worden aangehaald 
onder den t1tel van ,,D1enstplichtbesluit". 

Inwerkingtreding. 
85_._ 1. Dit besluit ~vordt geacht in werking 

te zun getreden met muana van 1 Februari 
1929, met uitzondering ;an~ 

a . . art. 11, vierde lid, en art. 72, die in 
werking treden met ingang van 1 Januari 
1930; 

..b. art. 78, dat wordt geacht in werking te 
z1Jn getreden met ingang van 1 November 1928. 

2. Behoudens het bepaalde in art. 83 wordt 
Ons besluit van 10 Maart 1922 (St.aatsblad 
n°. llO) met de daarin gebrachte wijzigingen 
g~cht, met ingang van 1 Februari 1929 te 
ZIJ n vervallen. 

3. On~ besluit van 26 April 1922, n'. 44, 
yervalt met de daarin gebrachte wijziging met 
mgang van 1 Januari 1930. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het St.aats
blaf zal worden ireplaatst. 

s-Gravenhage, den 2den Febrnari 1929. 
WILHELMI r A. 

n e Minister van De/ensie, Lamb o o y. 
( Uit,geg. 7 Febr. 1929., 

Zie Tabel I en II biz. flO en 62. 

2 Februari 1929. BESL IT tot hernieuwde 
aanwijzing overeen komstig artikel 157 der 
booger-onderwijswet van het R. K . Gym
nasium te Ei,ul,hovu, van de St. Augus
tinusst ich t ing te Utrecht. S. 22 . 

Wij WILHELl\IINA, nz.; 
Op de voordracht van Onzcn Minister van 

Onderwijs, Kunsten en \Vetenschappen van 11 
December 1928, n°. 14162 III, afdeeling Voor
hereidend Hooger en l\Iiddelbaar Onderwijs; 

GeleL op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 20 April 1923 
(Staatsblad n°. 153); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Januari 1929, n°. 14); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Januari 1929, n°. 
988, afdeeling Voorbereidend Hooger en i\Iid
delbaar Ondenvijs; 

H ebben goedg vondcn en verstaan : 
met ingang van 1 Maart 1929 het R. K. 

Gymna ium te Eindhoven van de St. Augus
tinusstichting te Utrecht opnieuw voor een 
tijdvak van zes jnren aan te wijzen als bevoegd 
om, met inachtneming van de desbetreffende 
wettelijke voorschriften, aan haar leerlingen, 
die bet onderwijs tot aan het einde hebben 
bijgewoond. een getuigschrift van bekwaam
heid tot universitair stuclien af te geven, dat 
met het getuigschrift, in artikel 11 der hoo
ger-onderwijswet vermeld, wordt gel ijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwij , Kunsten en 
Wetenschappen i belast met de uitvoering 
van <lit besluit, clat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, en waarvan afschri ft zal WOI'·· 

den gezonden nan den Raad van State. 
's-Gravenbage, den 2den Februari 1929. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

\Vas z ink. 
(Uitgrg. 13 Februari 1929.) 
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2 Feb, .. ua1·i 1929. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 11 Juni 1923, 
Staatsblad n°. 258 tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur als be
doeld bij artikel 90, derde lid, der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922. S. 23. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 14 Decem
ber 1928, n°. 2675, afdeeling Arbeidersver
zekering ; 

Gezien artikel 90, derde lid, der Land- en 
'l'uinbouwongevallenwet 1922; 

Den Raad van State gehoord (advies van 22 
Januari 1929, n°. 21); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 Januari 1929, n°. 
261, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 11 Juni 1923, 

Staatsblad n°. 258 en te be pal en a ls volgt: 
Art. I. In artikel 5 van Ons vorengenoemd 

beslui t van 11 Juni 1923 , Staatsblad n°. 268 
wordt in plaats van ,,Middelburg" gelezen 
,,Goes". 

Art. II. In het eerste lid van artikel 24 van 
Ons vorengenoemd besluit van 11 Juni 1923, 
Staatsblad n°. 258 warden tusschen ,,hebben" 
en ,,dezelfde leden" ingevoegd de woorden : 
,,als re gel" . 

Het tweede lid van dat a rtikel wordt als 
volgt gelezen: 

,, Zal aan de behandeling of beslissing door 
eene op andere wijze dan bij den aanvang van 
het onderzoek ter terechtzitting samengestelde 
raadkamer warden deelgenomen, dan wordt 
de zaak opuieuw ter terechtzitting gebracht.". 

Art. III. Het tweede lid van artikel 69 van 
Ons vorengenoemd besluit van 11 J uni 1923, 
Staatsblad n°. 258 wordt als volgt gelezen: 

,,Is het klaagschrift ingediend bij een onbe
voegde Comm issie van Scheidslieden, dan 
zendt de voorzitter het klaagschrift naar de 
bevoegde Commissie; het wordt geacht aldaar 
te zijn ontvangen op den <lag, waarop het bij 
de eerste Commissie is ingediend.". 

Art. IV. In het tweede lid van artikel 83 
van Ons vorengenoemd besluit van 11 Juni 
1923, Staatsblad n°. 258 wordt in plaats van: 
,,voor door den voorzitter te bepalen termij 
nen, welke voor ieder lid niet korter mogen 
zijn dan 2 dagen" gelezen : ,,op den door den 
voorzitter te bepalen voet". 

Het derde lid van dat artikel vervalt. 
Art. V. ·Dit besluit treedt in werking met 

ingang van den tweeden <lag na <lien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de ui tvoering van <lit be
aluit, dat in het Staatsblad zal warden ge
pl aatst en waarvan afschri ft zal warden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2clen Februari 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SI o t em a k er de Bruin e. 

(Uitgeg. 20 Febr. 1929.) 

2 Februari 1929. BESLUIT t-0t bepaling van 
den dag van inwerkingtreding van de wet 
van den llden Januari 1929 (Staatsblad 
n° . 7), houdencle bepalingen betreffende 
de procedure in kantongerechtszaken. S. 
24. 

Bepaald op 1 Maart 1929. 

2 Fehruari 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920, Art. 97.) 

H et waarnemen van het redacteurschap 
van eene courant door het hoofd der school 
moet warden geacht strijdig te zijn met de 
belangen van het onderw\js. God. Staten 
hebben derhalve terecht de krachtens art. 
97 al. 2 sub b vereischte vrijstelling ge
weigerd. 

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

D. W . van der Kouwe, hoofd der bijzondere 
lagere school te Kampen, Noordweg 142, te
gen de beslissing van Ged. Staten van Overijs
sel van 2 October 1928, n°. 9062/6653, 2e Afd., 
waarbij hem de vrijstelling, bedoeld in art. 
97, -2e lid , sub b, der Lager-Onderwijswet 1920 
is geweigerd voor het waarnemen der betrek
king van rndacteur van de Nieuwe Kamper
courant; 

Den Raa d van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 J anuari 1929, n°. 38; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
29 Januari 1929, n°. 11216, Afd. L.O.F.; 

0. dat, nadat D. W. van der Kouwe aan 
Ged. Staten had medegedeeld, dat hij door 
den ondernemer tot uitgave van de ,,Nieuwe 
Kampercourant" was uitgenoodigd om op te 
treden al s redacteur van dat weekblad en in 
verband daarmede vrijstelling van het verbod, 
gesteld in art. 97, 2e lid , van de Lager-On
derwijswet 1920 ter zake van het vervullen 
van die betrekking had verzocht, Ged. Staten 
bij besluit van 2 October 1928 de gevraagde 
vrijstelling hebben geweigerd; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat naar hunne rrieening het bekleeden van de 
genoemde betrekking geacht moet warden 
strijdig te zijn met de belangen van het on
derwijs; 

dat in beroep de appellant verzoekt hem de 
vergunning we! ~ willen verleenen ; 

0. dat Ged. Staten bij hun bestreden besluit 
terecht hebben beslist, dat het waarnemen var, 
het redacteurschap van de ,,Nieuwe Kamper
courant" door het hoofd der school geacht 
moet warden strijdig te zijn met de belangen 
van het onderwijs; 

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

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

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

4 Feb1·ua1·i 1929. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Coevorden van 19 Januari 1929, strek
kende tot het verleenen van steun aan· 
wel'klooze arbe iders. S. 25. 

Geschorst tot I Augustus i929. 



Art. 16 Dienstplichtwet. 

Art. 2fi Dienstplichtbesluit. 
TAB EL I, betreUende vrljstelllng van den dlenstplicht van geestelljken, bedlenaren van den gods

dlenst en studenten In de godgeleerdheid. 

KERK· 

O1,JNOOTSOHAP. 

I. 

Nederlandsche Hor
vormdc Kerk. 

Evangelisoh-Lu
thorsche K erk. 

Hersteld-Evan~-
lisch-Luthersc o 
Kerk. 

Remonstra.ntsche 
Broederschap. 

Doopsgezinde Ge-
meenten. 

Gerc£ormcerde K cr-
lc.An in _,..,:1" ,.t~ .... A 

WIE OEACHT WORDEN DE HOEDANIOHEID TE BEZITTEN VAN: 

geestelijke of beclienaar 
van den godsdfonst 

2. 

a. Zij, die P.redikant of 
leeraar zijn btj een kerke
lijko gemeente of pla.atse
lijke kerk. 

b. Zij, die tot proponent 
zijn bevorderd. 

c. Zij, die den rang vo.n 
ca.nd do.at in de godge• 
leerdheid hebben verkre• 
gen. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

student in de godgeleerdheid. 

3. 

Zij, die onderricht in do god
geleerdheid ontvangon no.n 
een wettelijk bestaande inrich
ting vnn hooger onderwijs 
met het stellig gobleken voor
nemen om tot bedienan.r van 
den godsdienst to warden op
gcloid. 

Idem. 

ldom. 

Idem. 

Id.em. 

I dem. 

DOOR \VIE DE VERKLARINO MOET WORDEN AYOEOgVEN : 

voor geestelijken of bedienaren 
van den godsdienst, 

uitgezonderd ca.ndida.ten in de 
godgeleerdheid. 

4. 

Het classikaal bestuur, in 
welks ressort zij zijn geves
tigd. 

De synodale commissie dcr 
Evangelisch-Luthersche Kerk. 

Do algomcenc kerkelijke 
commissio der Hcrsteld-Evan
gelisoh-Luthersche Kerk. 

Het college van professor 
en curatoren van het semina
rium der Broederschap. 

Het bestuur der Algemeene 
Doopsgezinde Societeit. 

.. Do kerkcrand dcr plaatse-

voor ca.ndidaten en studentcu 
in de godgeleerdheid. 

6. 

I De rector-magnificus van 

I 
de uuiversiteit, o.an welke zij 
zioh tot hot Jcera.arso.m bt 
voorbereiden. 

Curatoren van het Evo.nge
lisoh-Luthersoh seminarium 
of de rector-magnificus van de 
inrichting van hoo$er onder
wijs, aan welke zij z1ch tot hct 
Jeeraarsambt voorbereiden. 

De algemeene kerkelijke 
commissie der Hersteld-Evan
golisoh-Luthersche Kerk. 

Het college van professor 
en curatoren van het semi
narium der Broederscha.p. 

Curatoren van het semina
rium der Algemeene Doops
gezinde Societeit of de rector
magnificus der inrichting van 
hooger onderwijs1 a.an welke 
zij zich tot het 1eeraarsambt 
voorbereiden. 

Do .. rect?r-mag\1ificus van 
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Christelij ke Gere
formeerde Kerk. 

Vrije Evangelische 
Gemeenten in Ne
derlarod. 

Gereformeerde Ge• 
meenten. 

Gemeenten van ge• 
doopte Christe. 
nen in N eder.Jand 
(Baptisten). 

Protestantsche Ge
meenten in Neder• 
landsch-Indie. 

Protestantsche Ge
meenten in Suri
name en Curacao. 

Idem. 

a. Zij, die predikant zijn 
bij een kerkelijko ge• 
meente. 

b. Zij. die theologisch 
oandidaat zijn. 

Zij, die predikant zijn 
bij een kerkelijke ge• 
meente. 

Idem. 

De predikanten, de 
hulppredikers, alsmede de 
godsdienstleeraars voor de 
voorziening in de gods• 
dienstige -behoeften der · 
minder gegoede leden van 
Protestantsohe gemeen• 
ten. 

a. De predikanten bij de 
Hervormde en de Evange• 
lisch-Luthersche gemeen• 
ten te Paramaribo en bij 
de Vereenigde Protestant. 
ache gemeenten te Nieuw• 
Nickerie en op Curacao. 

b. De leeraren bij de 
Protestantsche gemeenten 
op Bonaire en Aruba. 

c. De hoofdvoorstan• 
ders, leeraren, dienstdoen
de geestelijken en hulp• 
zendelingen bij de Evan• 
gelische Broedergemeen• 
ten in Suriname. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

De kerkeraad van de kcrke• 
lijke gemeente. 

De kerkeraad van de kerke• 
lij ke gemeente. 

Idem. 

De directeur van het depar• 
temen t van algemeen burger
lij k bestuur in Nederlandsch• 
Jodie, waaronder de eere• 
dicnst ressorteert, of de Mi
nister van Kolonien. 

De Gouverneur van Suri. 
name of van Curacao of de 
Minister van Kolonien. 

vuvv,v
0 

.. ~,._,,,..., ..,..,._.vu .. 

van do Gcreformoerdo Ker. 
ken. 

Het ouratorium van de theo 
logische school tot opleiding 
voor prodikant in de Christe
lijke Gereformeerde Kerk. 

H et curatorium der theolo
gische school van de Vrije 
Evange!ische Gemeenten in 
Neder!and. 
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KERK· 

OENOOTSOHAP . 

Roomsch-Katho
lieke K erk. 

Oud-Bisechoppe
lijke Cieresie. 

Nederle.ndech-I era 
elietische K erk. 

WIE OEAOHT WORDE N DE H OEDANIOHEID TE DE ZITTEN VAN: DOOR WIE DE VERKLARINO MOET WORDEN AFOEOEVEN : 

gceetelijko of bedienaar 
van den godsdienst. 

2. 

Zij, dio door bet ont
vangen van de kerkelijko 
wijding de hoede.nighcid 
hebben vorkrcgen va n 
prieeter, diaken of au b
diaken. 

Zij, die door bet ontvan
gen van de kerkelij ke 
wijding de hoedanigheid 
heb ben verkrcgen van 
priester, die.ken of au b
diaken. 

Zij, die een van de gra
den in de godgelcerdheid, 
bij do re Jemontcn o di t_ 

student in de godgeleerdheid. 

3. 

Zij , die met bet etellig ge
bleken voornemcn om de 
kerkelijke wijding to verkrij
gen, hun opleiding t ot bedie
nae.r van den godsdienst ont
vangen : 

a. aan een der eeminarien 
van de bisdommen Utrecht, 
H aarlem, 'e H er togenbosch, 
Breda en R oermond ; 

b. ae.n de inriohting van 
hooger onderwij s in de Abdij 
van Berne, geveetigd te H ees-
wijk ; . . . . 

c. aan een mr1chtmg, die 
voldoet aan art. 149 of art. 
150 der hooger- onderwijewet, 
mite deze inricht ing ate.at en
der bet bestuur van een in
stelling of vereeniging, die 
rech tepersoonlij kheid bezit en 
of voor bet geheel of voor de 
afdeeling, waarin de bclang
hebbende zich bevindt, uit
eluitend bestemd is voor hen, 
van wie bet bovengenoomd 
voornemen etellig 1:ilijkt en 
die hun opleiding ontvangen 
tot bedienaar van den gods
dienst; 

d. aan een der seminari0n 
van de apostolische vlcarie.ten 
of prefecturen in N ~der
landsch-Indie, Suriname en 
Curacao. 

Zij, die met het stellig ge
bloken voornemen om de kcr
kelij kc wijcling te verkrijgen, 
hun opleiding tot bedienaar 
ve.n den godsdienst ontvan-
gen aan bet seminarium der 
i;Jcresie. 

voor geestelijkcn of bedienaren 
van den godedienet, 

uitgezonderd candidaten in do 

I godgeleerdheid. 

I 

4. 

De bisschop of do vicaris
generaal ; indicn bet gceste
fijken in Nederle.ndsch=Indie, 
Suriname en Curacao goldt, 
de a postolisch-vicaris, de apos
tolisch-prefect of de Minister 
van K olonien. 

De bisschop of de vienrh 
generaal. 

Zij, die als student aan con Hot korkbcstuur der kerko-
van de I sraelietische somi- lijke gomcento, waarb,V hot 
nru:i.iiD ~ - · = hrovon_ _illl ,~Lllil bt wo.rd t uit11.Cnefnn, 

voor candida ten en etudcnten 
in de godgeleerdhcid. 

5. 

De bisschop of bet hoofd 
van de inrichting van onder
wijs, indien de bisschop hem 
tot de afgifte hecft gemach
tigd ; indien het st udenten 
in Nederle.ndsch-Indie, Suri
name en Curacao geldt, do 
apostolisch-vicaris, de aposto
lisch-prefect of de M nistor van 
K olonicn. 

De bisschop of het hoofd 
van de inrichting van onder
wijs, indien de bisschop hem 
tot de afgifte heeft gemach
tigd. 

Curatoron of rcgentcn van 
hot scminn.rium. 
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Portugeeach-I sraii• 
lietische Kerk. 
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en bij een lsra.Clietieche 
gemeente het predik- of 
eenig antler bezoldigd 
geestelijk ambt voortdu
rend en met uitsluiting 
van iedere andero nict
kerkolijke betrekking uit
oefenen. 

Idem. 

"uu ,vv.1.uuut ouu vu.UQL.t.&vuu 

ontvangen in de godgeleerd
heid met het stellig gebleken 
voornemen om tot bedienaar 
van den godsd enst bij het 
Israelietisch kerkgenootschap 
te worden opgeleid. 

I 

Idem. Idem. Idem. 

Art. 16 Dienstplichtwet. 

Art. -26 Dienstplichtbesluit. 
TABEL II , betreffende vrijstelling van den dlenstplicht van zendellngen, zendellng-kweekellngen, 

broeders-diakonen, proefbroeders en roomsch-katholieke ordebroeders. 

Hoedanigheid. 

1. 

Zendeling. 

Zendeling-kweekeling. 

Broeder-diakoon. 

Proefbroeder. 

H.oomscb-katholiek orde
b·oeder. 

l Wic geacht worden de in kolom 1 vermeldo 
hoedanigbeid te bezitten. 

2. 

Zij, die bij een binnen bet rijk gevestigd kerkgenoot
schap, of, overeenkomstig de statuten of reglemonten 
van een binnen het rijk gevesti~de, als reclitspersoon 
erkende godsdienstige vereenigrng, bij die vereeni
ging de boedani~heid van zondeling bebben verkre~en 
en deze bedienmg voortdurend en met uitsluitmg 
van iedcre . andere niet-godsdienstige betrokking uit
oefenen. 

Zij, die als zendeling-kweekeling zijn toegelaten in 
een inrichting van onderwijs, daartoe bestemd door 
een binnen bet rijk gevestigd kerkgenootschap of 
een binnen het rijk gevestigde, als rechtspersoon 
erkende godsdienstige vereeniging en aan die inrich
ting voortdurend onderricht ontvangen met hot stel
lig gebleken voornemen om tot zendeling te worden 
opgoleid. 

Zij, die als broedor-diakoon verbonden zijn aan 
de als recbtspersoon erkende vereeniging, genaamd 
,.Broederschap van Diakonen", gevestigd to Heem
stede. 

Zij, die als candidaat-lid der als reohtspersoon 
erkende vereeniging, genaamd ,.Broedersohap van 
Diakonen", gevestigd to Heemstede, voortdurend 
onderrioht ontvangen met het stellig gebleken voor
nemen om tot broeder-diakoon te wordon opgeleid. 

Zij, die behooren tot de bevolking van eon binnen 
het r ijk of in Nederlandscb-Indiii, Suriname of Cura()ll.o 
gevcstigde kloosterinrichting eener roomsch-katbo
lieke godsdienstige orde, congregatie of vereeniging, 
wier leden na voora.fgaanden proeftijd bindende 
geloften afieggen. 

Door wie de verklaring moet warden afgegcven. 

3. 

Hot bestuur van het kerkgenootsehap of van de 
vereeniging. 

Idem. 

Het bestuur van de Broederscbap. 

Idem. 

Do bisschop of het hoofd der inricbting, indien de 
bisschop hem tot de afgifte heeft gemaohtigd ; indicn 
het ordebroeders in Nederlandsch-Indie, Suriname en 
Cura()ll.o geldt, de apostolisch-vicaris, de apostolisch 
prefect of de Minister van Kolonien. 

0:, 
C.IJ 

(j.! 
N) ..... 



1929 4 FE BR U A R I (S.2ti) 64 

4 Feb,·ua,·i 1929. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der ge
meente Doetinche,n van 9 Februari 1928, 
stl'ekkende tot het met ingang van <lien 
<lag aan G. Pieterso,i verleenen van on
eervoJ • ontslag a ls directeur van het ge
meentel ijk gasbedrijf en van het besluit 
van genoemden Raad van 11 Februari 
1928, stvekkende tot ontzegging aan den 
ontslagen gasdirecteur, den Heer G. P ie
tenon voornoemd, van den toegang tot de 
terreinen en gebouwen van de gasfabriek 
dier gemeente gedurende den termijn, ver
lo6pende tusschen het ontslag en de be
sl issi ng door de Kroon te nemen omtrent 
de gevraagde vern ietiging van genoemd 
raadsbesluit van 9 Februari 1928. S . 26. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 8 
December 1928, n°. 11007, afdeeling Binnen
landsch Bestuur, tot vernietiging van hot be-
luit van den Raad der gemeente Doetinchem 

van 9 Februari 1928, strekkende tot het met 
ingang van <l ien <lag aan G. Pieterson ver
leenen van oneervol ontslag als directeur van 
het gemeentelijk gasbedrij f, en van het be
s luit van genoemden Raad van 11 Februari 
1928, strekkende tot het aan den ontslagen 
gasdirecteur, .den Heer G. Pieterson voor
noemd, ontzeggen van den toegang tot de ter
rninen en gebouwen van de gasfabriek dier 
gemeente gedurende den termijn, verloopende 
tusschen het ontslag en de beslissing door de 
Kroon te nemen omtrent de gevraagde ver
nietiging van genoemd raadsbesluit van 9 
Februari 1928; 

Overwegende, dat in de vergadering van den 
Raad der gemeente Doetinche1n va_n 8 Decem
ber 1927 werd benoemd eene raadscommissie, 
met opdracht eenerzijds om het u itgesproken 
wantrouwen in het beleid van den d irecteur 
van het gemeentelijk gasbedrij f te weerleggen, 
anderzijds om de belangen, welke hieraan 
voor de gemeente verbonden zij n, te beharti
gen, te1·wijl deze opdracH nader werd aan
gevuld met de bepaling, dat het onderzoek 
over alle gemeentebedrijve,1 zoude loopen ; 

dat door genoemde commissie in de raads
vergadering van 9 Februari 1928 een voor
stel wer d ingediend, luidende als volgt: ,,De 
Commissie van onderzoek naar eventueele cor
ruptie bij de gemeented iensten en -bedrijven, 
bestaa nde uit de Heeren S. Cohen, Voorz it
ter, D. L. Massink, secretaris en H . D. Mul
ler, l id, a lien leden van den Raad der ge
meente Doetinchem en wonende te Doetinchem, 
stelt Uwen Raad als zoodanig voor: 

,,dat · door den gasd irecteur, den heer G. 
Pieterson, feitel ijke <laden van verzet zij n ge
pleegd, door bij herhal ing te weigeren voor 
de commissie in aanwezigheid van hare des
kundigen , de heeren A. van der Stel te Apel
doom en Mr. B. J . Nothorn te Zutphen, te 
verschij nen tene inde gehoord te warden; 

,,dat de gasd irecteur zich voor het eerst 
verzette om voor de commiss ie in aanwezig
heid van hare deskundigen te verschij nen 
teneinde verhoord te warden op .29 December 
1927, bij welke gelegenheid hij zonder eenige 
nadere motiveering hard wegl iep; 

,,dat het college van Burgemeester en Wet-

houders den direoteur op of omstreeks 4 Ja
nuari 1928 mondel ing gelastte, dat hij voor 
de commissie verschij nen moest, ook al s hare 
deskundi gen daarbij aanwezig waren, hetgeen 
door den gasdirecteur geweigerd werd; 

,,dat op 10 en 13 J anuari 1928 door het 
college van Burgemeester en Wethouders den 
gasdireoteur nog tweemaal gelast werd voor 
de commissie in tegenwoordigheid van hare 
deskundigen te verschij nen, aan welke last
geving door den direoteur geen gevolg werd 
gegeven, zoodat hij toen tweemaal dienstwei
gering achter elkaar pleegde, zoowel tegen
over hct college van Burgemeester en vVet
houders, als ook tegenover de oommissie; 

,,dat de gasd irecteur bij schrijven aa.n Bur
gemee ter en Wethouders van 16 Januari 1928 
mededeelde niet voor de commissie te willen 
verschijnen ook al waren de deskundi gen er 
niet bij aanwezig, hetgeen een hernieuwde 
dienstweigering was; 

,,dat de commiss ie den gasd ireoteur daarna 
bij deurwaardersexploit gesommeerd heeft om 
voor haar in tegenwoordigh eid van hare des
kundigen te verschijnen op Donderdag den 
19den Januari 1928 des namiddags zeven 
uur in het kantoor der gasfabriek, hetgeen 
door hem geweigerd werd; 

,,dat de gemeenteraad in hare vergadering · 
van 26 J anuari 1928 besloten heeft den gas
directeur alsnog een genadetermijn van acht 
dagen toe te staan teneinde voor de commissie 
in tegenwoordigheid van hare deskundigen te 
verschijnen, gednrende welken termij n de gas
directeur eohter tweemaal geweigerd heeft 
voor de commissie en hare deskundigen te 
verschijnen, alhoewel hij daartoe tweemaal 
door de commissie bij deu rwaardersexploit ge
sommeerd was, n.l. op 1 en op 2 Februar i 
1928; 

,,dat de gasdirecteur b innen voormeld tijd
vak van acht dagen eveneens weigeraohtig 
is gebleven zich bij de oommissie aan te mel
den, teneinde zich aan een verhoor in tegen
woordigheicl van de deskundi gen van de com
m issie te onderwerpen; 

,,dat de gasdirecteur zich echter bij schrijven 
van 2 Februari 1928 tot het college van Bur
gemeester en Wethouders gewend heeft, in
houdende weigering om voor de commissie in 
tegenwoordigheid van hare deskundigen te 
versohijnen, terwijl daarbij een n ieuwe eisch 
gesteld werd; 

,,dat dientengevolge de gasdirecteur negen 
malen uitdrukkelijk 1;eweigerd heeft voor de 
commiss ie in het bijziJn van hare deskundigen 
te verschijnen, teneinde verhoord te warden 
en hij dientengevolge even zoovele malen 
dienstweigering gepleegd heeft; 

,,waarvan hij de gevolgen ten voile voor zijn 
rekeni ng heeft genomen; 

, dat hij dus opzettelij k, desbewust, met koel 
h~fd en geheel wederrechtelijk d ienstweige
ring heeft gepleegd, tegenover het co llege van 
Burgemeester en Wethouders, den Raad en 
de commissie; 

,,dat bovenstaande handelingen n iet besten
digd kunnen blijven en een onhoudbaren toe
stand zouden scheppen ind ien de 'cl ienstweige
ringen van den gasdirecteur door den Raad 
gesanctionneerd en .goedgekeurcl zouden war
den. daar men dan alle gezag en zeggenschap 
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over de ambtenarcn in gemeentedienst zou 
hebben verloren en men ten slotte niet eens 
meer in staat zou zij n om naar behooren reke
n ing en verantwoord ing van hen te vorderen 
of controle op hen u it te oefenen, wanneer 
dat noodzakelijk mocht zijn; 

,,dat de commissie zich tegenover den Raad, 
het college van Burgemeester en ,vethouders, 
de belasting betalende burgers en de geheele 
gemeente Doetinchem, niet vel'a ntwoord acht 
i nd ien de tegenwoordige toes land bestendigd 
bi ij ft en zij haar onderzoek niet naar behooren 
kan verrichten; 

,,dat het d ientengevolge n iet in het al ge
mecn gemeentebela ng is, dat de heer G. P ie
terson nog een oogenbl ik !anger als gasdirec
teur in dienst der gemeente Doetinchern blij ft; 

,,weshalve de comm issie hierbij in haar ge
heel aan Uwen R aad voorstelt om den gas
directeur G. Pieterson terstond met ingang 
van D onderdag 9 F ebruari 1928 a ls di recteur 
van het gemeentelij k gasbedrij f te Doetinche,n 
op staanden voet oneer vol te ontsl aan; " ; 

d at op grand van het h iervoren omschreven 
voorstel, door den Raad in zijn voormelde 
vergader i ng van 9 Februari 1928 werd . be
s loten , den H eer G. P ieterson met ingang van 
di en dag a ls directem van het gemeentelij k 
gasbedrij f te Doet-inche1n oneervol ontslag te 
verleenen; 

dat ten aanzien van di t raadsbeslu it door 
den Burgemeester va n Doetinchern art ikel 70 
de r Gemeentewet werd toegepast en d it raads
besl uit aan Ons ter vern ietig ing, krach tens 
a rt ikel 153 d ier wet, werd voorgedragen ; 

dat vervolgens doo r den R aad in zij ne ver
gadering van 11 F ebrna r i 1928, op voorstel 
van meerbedoelde R aadscommiss ie, werd be
sloten aan den ontslagen gasd irecteur, den 
H eer G. Pieterson, den toegang tot de ter
rninen en de gebouwen van de gasfabr iek der 
gemeente te ontzeggen ged urende den te rm ij n, 
ve rloopende t usschen het ontslag en de beslis
sing, door Ons te nemen omtrent de vern ieti
g ing van genoemd raadsbesl u it van 9 Februari 
1928 ; 

da t ook ten aanzien van het raadsbesl ui t 
va n 11 F ebrua ri 1928 door den Burgem eeste r 
van Doetinche11i artikel 70 der Gemeentewet 
werd toegepast en dit raadsbeslu it aan Ons 
ter vernietig ing, krachtens artikel 153 d ier 
wet, werd voorged ragen ; 

dat, ha ngende het onderzoek naar de vr aag, 
of genoemde raadsbeslu iten van 9 en 11 F e
bniari 1928 in strijd zijn met de wet of het 
a lgemeen bel ang , die beslui ten door Ons bij 
beslui t van 24 F ebruari 1928. n°. 2, tot 1 
J u li 1928 zijn geschorst, terwijl de schors ing 
bij Onze bes lui ten van 13 J un i 1928, n° . 23 
en 21 D ecember 1928. n° . 71 ach tereenvo lgens 
tot 1 J anuari 1929 en 8 Februari 1929 is ver
lengd; 

Overwegende, dat, naar u it het ontslag
beslui t blijkt, de we igeri ng van de n H eer 
Pieterson om voor de commiss ie u it den Ge
meenteraad te versch ij nen, was gegrond op 
de omstandigheid, dat anderen clan de zoo
dan igen d ie dee] u itmaken van het gemeen
tebestuu'r o f daaraap ondergeschik t zij n, bij 
het onderzoek tegenwoordig zoude n zij n; 

dat n iet is geb leken, dat hem u itdrukkel ij k 
is aangeboden bu iten tegenwoordighe id van 
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bedoelde anderen voor de commiss ie te ver
schijnen; 

dat de bewuste weigering onder de be
staande omstand igheden verkl aarbaar was, a f
gezien van de vrnag of zij kan ve1·dedigd 
warden met een beroep op artikel 123 der 
Gemeentewet en of de Raad een verplichting 
om in elk geval te verschijnen, kan vestigen; 

dat dus stell ig de straf van niet-eervol ont
s lag, vooral waar het tweede lid van genoemd 
artikel 123 een veel mi ldere sanctie behelst, 
te gestrnng moet heeten; 

dat een dergelij k ontslag te eerder ontoe
laatbaa r is, nu de a rro ndissementsrech tba nk 
to Anih em bij een inmiddels in k racht van 
gewijsde gegaan vonn is den H eer P ieterson 
heeft vrijgesproken, na ampel onderzoek van 
het ten laste gelegde, dat in hoofdzaken 
overeenstemde met hetgeen de commiss ie had 
te onderzoeken ; 

dat derha lve het verl eende oneervol ontslag 
niet gegrond moet warden geacht en dus in 
strijd met het a lgemeen be lang, ve rbonden 
aa n de rechtszekerhe id der ambtenaren; 

dat voorts door de toepassing van a rt ikel 70 
der Gemeentewet op het raadsbes lu it van 9 
Febr uari 1928, en a ls gevolg van de schors ing 
va n dat besl uit bij Ons beslui t van 24 F e
bruari 1928, n°. 2, welke schorsing bij Onze 
beslu iten van 13 Juni 1928, n° . 23 en 21 De-' 
cember 1928, n°. 71 ach te reenvol gens tot 1 
J anuari 1929 en 8 Februa ri 1929 werd ver, 
lengd , de gasdirecteur gedurende de schor
sing in functie bleef totdat door Ons tot a l of 
n iet vern ietig ing zou zijn besloten en m itsdien 
de R aad de bevoegdhe id miste om, gel ijk hij 
deed bij zijn beslu it van 11 Februa ri 1928, 
den H eer G . Pieterson gedurende <l ien tijd 
de daadwerkelijke ui toefening va n zijn functie 
onmogelij k te maken; 

Gel et op a rt i kel 153 der Gemeentewet; 
D en R aad van State gehoord (ad vies va n 

15 J a nuari 1929, n° . 17) ; 
Gelet o p het nader rapport van Onzen voor

noem den Minister van 1 F ebrua ri 1929, n°. 
1071 , afdeel ing Binnenl andsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beslu it van den R aad der gemeen te 

Doeti11chern van 9 F ebruari 1928 en dat van 
11 F ebnia ri 1928, beide hiervoren genoemd, 
te ve rniet igen wegens strijd ondersche idenlijk 
met het a lgemeen bela ng en m et de wet. 

Onze Minister van Binnen landsche Za ken 
en Landbouw is belast met de u itvoe ring va n 
<li t besluit, hetwelk in het Staatsblad zal war
den geplaatst en waar van a fschrift zal war
den gezonden aan den Raad van S tate. 

's-Gravenh age, den 4den F ebrnar i 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Z aken 
en Landbouw , J . B. K an. 

( Uit geg. 5 FPbruari 1929. ) 

4 Ji'ebmari 1929. BRIEF van den Minist er van 
W at erstaat, hou<lende nieuwe voorschrif
t an betreffende electrisch e lijnen en gelei
dingen in, op of boven wegen , wat eren en 
gronden onder b t>heer van het D eparte
m ont van W at,:irst aat. 

5 
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VOOR CRRIFI'E betre{f P.nde el'3Ctrische 

lijnen en geleidingen ;n, op of bot·en wegen, 
wateren en gronden onder beheer van het 
Departement van Waterstaat. 

Art. 1. Deelectrische lijner, voor zooveel deze 
geene regeling vinden in de Telegraaf- en Tele
foonwet 1904, Stbl. n°. 7, worden met betrek
king tot de voorschriften, w<'lke moeten worden 
in a.cht _genomen bij den aanleg, de in~tandhou
ding, de ,~ijziging, de uitbreiding en bet gebruik 
van electn che hJnen, ten behoeve van de veilig
beid v1tn personen en goederen verdeeld in : 

I. Zwakstroombjnen, zijnde lijnen tot bet 
overbrengen van seinen, waarin onder normale 
omstandigheden geen electrische stroom kan 
optreden. welke gevaar voor per onen of goe
deren oplevert. 

II. Sterkstrooml\jn•m, zijnde l(jnen ten 
dienste van inrichtingen voor verlicbting en 
bet overbrengen van kracbt, welke gevaar ,oor 
personen of goederert kunnen ople,eren; 

verdeeld in : 
a. terkstroomlij nen met lage span nin " , 

zijnde die waarin de middelbare panning ee
0

n 
der geleidingen en aarde 300 volt nict te boven 
gaat, met uitzondering van die bedoeld onder c ; 

__ b. sterk tro~ml\jnen_ met hooge spanning, 
ZJJnde die waarm de rruddelbare spanning tus

,(!Chen een der geleidingen en aarde 300 volt te 
boven gaat, met uitzondering van die bedoeld 
onder c; 

c. lijnen te dienste van spoQr- en tramwegen, 
voor zooveel betreft de contactdraden met 
betgeen daartoe beboort en de o,eriae gelei
dingen, welke met de contactdraden gemeen
schappelijk steunpunten bebben . 

Onder .,lijnen" worden verstaan de gelei
dingen buiten gebouwen, voertuigen en vaar
t uigen, met betgeen tot hare onder teuning, be
ve tiging of bescberming beboort, en onder 
.,contactdraden" de geleidingen, waadangs 
electrische spoor- of tramwcgen direct den 
stroom voor bunne motoren ontvangen. 

Art. 2. A. Tenzij met goedkeuring van den 
bevoegden ambtenaar en beboudens het in dit 
artikel onder C. bepaalde, mag niet worden 
afgeweken van de navolgende rE'gelcn : 

1°. De bovengrondscbe terkstroomgelei
dingen mogen de bovengrondscbe zwakstroom
geleidingen tot op geen geringeren afstand clan 
6 m. in borizontale projectie gemeten naderen. 

2°. De ondergrondscbe terkstroomlijnen 
mogen de ondergrondscbe zwakstroomlijnen 
tot op geen geringeren afstand clan 0.50 m. 
naderen. 

B. Indien van de onder A, onder 10. en 20., 
bedoelde afstanden wordt afgeweken, moet 
aan de navolgende voorwaarden worden vol
daan. 

I. Ten aanzien van bet geval, bedoeld onder 
A, 1°., wat betreft kruisingen: 

a. Wanneer sterk troomlijnen boven zwak
troomlijnen zijn aangebracb.t, kan het aan

brengen van bescbermingsinricbtingen acbter
wege blijven, indien in bet kruisingsvak vol
doende zekerbeid aanwezig is tegen breuk van 
de sterkstroomlijnen of tegen en voor de zwak
stroomlijnen gevaar veroorzakende doorzak
king der sterkstroomgeleidingcn. Een en andcr 
ter beoordeeling van d~n bevoegden ambtenaar. 

Jndien_ deze ambtenaar zulks noodig acbt, 
worclen m de zwakstroomgeleid ingen beveili-

gingstoestellen aangebracbt ter weerszijden 
van <l e kruisingen. 

I>. Bij kr~singen moet bet aanbrengen van 
sterkstroomliJnen ~r zwakstroomlijnen be
perkt wordei:> tot die gevnllen, waarbij het aa,0 • 

brengen van de sterkstroomlijnen boven de 
zwak troomlijnen met bijzondere moeilijk
beden of met belangrijk meet kosten gepaard 
gaat. Een en and er ter beoordeeling v~n den 
bevoe"den ambtenaar . 

c. Wanneer sterkstroombjneo onier zwak
stroomlijnen zijn aangebracht, moet aan de 
navolgende voorwaarden zij n voldaan : 

1 °. De kruisingen bebooren zooveel mo"elijk 
rechthoekig te gescbieclen . 0 

2°. Boven de sterkstroomlijneo moetep een 
of meer met de aarde verbonden metalen 
scbutdraden worden aan~ebracbt. Een en 
ander ter beoordeeling van den bevoegden 
ambtenaar. 

. In d3 zwakstroomleidin<1en worden beveili
gmgstoestellen aangebracbt ter weerszijden van 
de kruisingen. 

II. Ten aanzien van bet geval, bedoeld 
onder A, 1°., wat b treft het samen- of even
mjdig loopen : 

a. ,vanneer sterk- en zwakstroom<1e]eidingen 
zicb op ongeveer gelijke boogte hove; dea groncl 
bevmden en de steunpnnten van beide gelei
drngen voldoende ste,·ig zijn opgesteld, kan bet 
aanbrenge~ van be cbermingsinricbtingen ach
terwege bhJven. Een en antler ter beoordeel inrr 
van den bevoegden ambtenaar. 

0 

b. Wanneer tusscben de sterk- en zwakstroom
geleidingen slecbts een geringe zijdelingscbe 
afstand kan worclen aangehouden , of wanneer 
de zwakstroomgeleidingen zoovee] booger zijn 
aangebracbt dan de terksttoomgeleidingen, dat 
eeo gebroken zwakstroomgeleiding in aanraking 
kan komen met een sterkstroomgeleiding, moe
ten tusscben de wederzijdschc geleidingen met de 
aarde verbonden metalen scbutdraden worden 
aangebracbt. Een en antler ter beoordeeling 
,an den bevoegden iimbtenaar. 

c. Tndien de vorenbedoelde ambtenaar zulk 
nocdig acbt, worden beveiligingstoestellen in 
de zwakstroomgf'IE'idingen aangebracbt. 

III. Ten aanzien ,an bet geval bedoekl 
onder A, 20. : 

TusschE'n de P.]kander binnen den afstand 
van 0.50 m. naderenrle ondergrondscbe lijnen 
beboort, ter beoordcelin~ vF.n den bevoegden 
ambtenaar, eene du clanige voorziening t e 
worden getroffen, dat i!een bescbadigina der 
lijnen kan optreden . ' ~ 

C. Indien de zwakstroomgeleidingen uit
sluitend dienen tot eigE'n gcbruik van een& 
sterkstroominricbting ten dicnste van verlich
ting en voor bet ovC>rhreni! n van kracbt, be. 
hof'ven d<> onder A genoemde ahtanden tus
scben clP,e r,vakstroom- en eterkst,roomgelei
dingen niet t" worden in acbt genomen, doch 
moet aan de vol!rnnde voorwaarden worden 
voldaan: 

a. lndien zwakstroomgeleidingen op dezelfd& 
steunpunteo zijn aangebracbt a ls srnrkstroom
geleidingen betzij met !age, betzij met booge 
spanning, moeten zij op voldoenden afstand 
onder deze laatste worden geplaatst. 

h. Indieo de zwakstroomrreleidingen op de
zelfde steunpunten z\in aaagebracht als sterk
stroomgeleidingen met booge spanning, moeten 
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zij of van zoodanige inrichtin!;en worden voor
zien, dat geen gevaar veroorzakende spannjngen 
kunnen optreden of worden aangelegd als 
sterkstroomgeleidingen met hooge spanning. 

D. Indien de in i,,rt. 1 onder II, bedoelde 
sterkstroomlijnen evenwijdig loopen met andere 
st<1rkstroomlijnen of deza kruisen, moet de 
aanleg zoodanig zijn, dat onderlinge aanraking 
d , r wednzijdsche geleidingen , ook in geval 
van draadbreuk, verhinderd of gevaarloos ge
maakt wordt, of de leidingen moeten in het 
betrokkeP gedeelte met naar omstandigheden 
verhoogde mate van zekerheid zij n aangelegd. 

Art. 3. Onverrninderd het bepaalde in art. 2, 
gelden voor de in art. 1, onder II, a. en b, be
doelde bovengrondsche sterkstroomlijnen de 
navolgende voorschriften. 

1. Voor sterkstroomgeleidingen met booge 
spamling moet uitsluitend blanke draad worden 
gebruikt ; waar bij tende dampen te duchten 
zjjn, mag eene bescherm ende verflaag aange
bracht worden. 

2. Niet met aarde verbonden sterkstroomge
leidingen mogen slechts op porceleinen klok
isolatoren of daarmede gelijkstaande isoleerende 
clragers aangelegd worden ; daarbij moeten de 
klokisolatoren rechtop geplaatst worden. 

3. Sterkstroomgeleidingen en daaraan aan
gesloten toestellen moeten zoo geplaatst wor
den, dat zij zonder bijzondere hulprniddelen, 
niet van den grond, daken, balkons, ramen of 
andere gemakkelijk toegankelijke plaatsen af 
te bereiken zijn. 

Elke houten of ijzeren paal van eene sterk
stroomlijn met hooge spanning en elke niet uit 
gewoon draad bestaande schoor of verankering, 
welke dient tot verzekering van den goeden 
s_tancl van dien paal, moet worden voorzien van 
eene inrichting on het klimmen in de palen door 
onbevoegden te verhinderen. Bij palen, die
nende voor het aanbrengen van de in art. 1, 
onder IIc, genoe.:nde draden en geleidingen, kan 
bedoelde inrichting achterwege blijven. 

4. De afstand tot den grond van onbescberm
de sterkstroomgeleidingen met !age spanning 
moet in den regel overal ten minste 4 m. bedra
gen en bij kruisingen met verkeerswegen ten 
minste 5 m. 

De afstand tot den grond van onbeschermde 
sterkst.roomgeleidingen met hooge spanning 
moet in den regel overal ten rninste 6 m. be
dragen en bij kruisingen met verkeerswegen 
ten minst~ 7 m. 

5. Sterkstroomgeleiclingen moeten met in
achtnerning van de plaatseljjke omstandigheden 
en met het oog op de aanges!oten werktuigen 
en toestellen beveiligd zijn door spanningsveilig
heden, welke ook na herhaalde ontladingen 
werkvaardig blijven. 

De aardleidingen van deze spanningsveilig
heden moeten zoodanig zijn aangelegd, dat zij 
beschermd zijn tegen m echanische en chernische 
bsechadigingen. 

Zijn de spanningsveiligheden ieder van eene 
aardplaat voorzien, dan moet verhinderd wor 
den, dat eventueel optrerlende spanningen, 
in het gedeelte van den bodem gelegen tusschen 
twee aardplaten, gevaar voor personen kunnen 
opleveren. 

6. Aan de vastheidsberekeningen van boven
grondsche sterkstroomgeleidingen moet eene 
temperatuur van -20° C. zonder bijkomende 

belasting en eene temperatuur van - 50 C. 
met belasting van winddruk en ijs ten grondslag 
gelegd worden. 

Deze bijkomende bela-sting moet berekend 
worden op (190+ 50d) gram per meter; d be
teekent hierin de rniddellijn en bij geisoleerde 
geleidingen en uitwendige rniddellijn van de 
geleiding in rnil!imeters. , 

In geen van deze gevallen mag de belnsting 
grooter zijn dan: 

16 kg per mm' voor ineengevlochten koper
geleidingen of 

12 kg per mm' voor massieve kopergeleidin
gen. 

7. Bij bovengrondsche sterkstroomgelei
dingeu met hooge spanning moeten in bochten 
doelmatige vangbeugels of andere inrichtingen 
zijn aangebracht, die bij het breken van iso
latoren het naar beden vallcn van cle geleidingen 
verhinderen. 

8. Indien sterkstt-oomgeleidingen met !age 
spanning straten of wegen kruisen, moet voor 
zooveel doenlijk, een steunpunt op of naast 
iedere straat of iederen weg worden geplaatst, 
terwijl de geleidingen zoodanig aan deze steun
punt,en benooren te worden bevestigd, dat zij 
bij het breken niet kunneu doorschieten. 

Indien sterkst.roomgeleidingen mes hooge 
spanning straten of wegen kruisen, moet worden 
voldaan aan het onder 9 bepaalde. 

fl . Indien sterkRtroomgeleidingen met !age 
of met hooge spanning zoo dicht bjj een weg met 
druk verkeer komen, dat bij drfl,8.dbreuk gevaar 
voor personen ontstaat, mag de belasting niet 
grooter zijn clan : 

12 kg per mm• voor ineengevlochten koper
geleidingen of 

8 kg per mm2 voor massieve kopergeleidingen. 
Sterkstroomgeleidingen met hooge spanning 

moeten iu dat geval bovendien zoodarug aan 
de isolatoren bevestigd worden, dat bij het 
breken van een isolator en een daardoor ont
st,ane lichtboog tusschen de geleiding en het 
ijzerwerk der beide uiteind en van de eventueel 
doorsmeJr.ende geleiding niet naar beneden 
kunnen vallen, maar door doelmatige inrich
tingen bijeen w01·den gehouden; als zoodanig 
komen in aanmerking : 

zekerheidsbeugels, 
dubbele onhanging of 
het gebruik van m echarusch bijzonder sterke 

isolatoren en bijzonder sterke vastbinding 
van de geleiding aan de isolatoren. 

10. Bovengrondsche sterks~roomgeleidingen 
met hooge spanning in bebouwde kommen moe
~en onder het bedrijf bij gedeelten uitgescha
keld worden. 

ll. IJzeren palen en palen va.n gewapend 
beton voor sterkstroomgeleidingen met hooge 
spanning moeten met de aarde verbonden wor
d en. 

Bij houten palen voor sterkstroomgeleidingen 
m et hooge spanning moet het gebruik m nken 
van verankeringsdraden zoovee! doenlijk ver
meden worden. Kunnen deze niet worden 
ontbeerd , clan moeten zij buiten handbereik 
van deugdelijke spanisolatoren worden voor
zien en beneden deze isolatoren worden geaard. 

12. Bij de berekening van de veiligheids
coeffi cienten van steunpunten kan a ls leidraad 
dienen het daaromtrent bepaalde in de ,,Voor
schriften betrefl'ende den aanleg van boven-
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grondsche electrische lijnen van zeer hoe,ge 
spanning." 1 Onder de ongunstige gevallen, 
welke bij geleidingen en steunpunten kunnen 
optreden, moet de veiligheidscoefficient be
dragen bij: 

steunpunten van ijzer ten minste 2,5; 
hout ., ., 3,5 ; 

,, gewapend beton ten minste 
3,5. 

13. S·,eunpunten van Rterkstroomgeleidinien 
voor mcer dan 750 volt spanning tPn opzicnte 
van a-arde moeten met Pen rooden bliksempijl 
worden gemerkt. 

Art. 4. Voor sterkstroomlijnen, waarvan de 
spanning van eene geleiding ten opzichte van 
de aarde mear dan 6000 volt bed.raagt, kunnen 
de voorschriften vermeld in de artt. 2 en 3 voor 
elk geval in het bijzqnder door den bevoegden 
ambtenaar worden aan~evuld. 

Art. 5. Onverminderd het bepaalde in art. 2, 
gelden voor de in art. I, onder H e, bedoelde 
lijnen, voor zooveel de spanning ten opzichte 
van aardA niet hooger is dan 1000 volt, de 
voorschriften, hierna vPrmeld onder de punten 
1 tot en met 15. 

1. Gelsoleerde geidingen, met eene koper
doorsnede van ten minste 10 mm2 zijn, op 
isolatoren aanj!;elegd, toegelaten, mits de iso
leerende am.hulling beantwoordt, aan de eischen, 
welke de electrotechniek daaraan stelt in ver
ba.nd met het- doe! waarvoor de geleidingen 
diencn. 

2. Contactdraden moeten ten opzichte van 
aarde op twee plaatsen deugdelijk gelsoleerd 
zijn : hetzelfde geldt voor de overige blanke 
geleidingen, tenzij deze zijn bevestigd op dub
bele klokisolatoren. 

3. Spandraden, die zonder bijzondere hulp
middelen bereikbaar zijn, moeten ten opzichte 
va,n onder spanning staande geleidingen op 
twee plaatsen gelsoleerd zijn. . 

4. Zoowel contactdraden a ls andere boven
grondsche geleidingen mocten in het laatste 
punt ten mirute 5 m. afstand tot den grond 
hebhen; een geringere afstand wordt bij onder
doorgangen toegelaten, mits met inachtneming 
der plaatselijke omstandigheden voldoende 
voorzorgsmaatregelen tegen aanraking zijn 
genomen. 

5. Bij contactdraden moet elk uitschakel
baar baanvak beveiligd zijn door een bliksem
afleider, die ook na herhaalde atmosferische 
ontladingen werkvaardig blijft. Daarbij moet 
voor een goede aardverbinding gezorgd worden. 
De spoorstaven kunnen voor aardverbinding 
gebruikt worden. 

Niet tegen aanraking heveiligde bliksemaf
leidcrs mogen slechts op masten op een hoogte 
van ten minste 5 m. aangebracbt worden. 

De aardleidingen van de bliksemafleiders 
moet,en beschermd zijn tegen mechanische en 
cbemische bescbadigingen . 

6. Zoowel contactdraden als andere ge!ejdin
gen, benevens daarmede verbonden toestellen 
moeten zoo aangebracbt warden, dat zij zonder 
bijzondere hulpmiddelen niet bereikbaar zijn. 

Masten van waaruit blanke onder spanning 
staande deelen met de hand bereikhaar zijn, 

1 Van deze voorschriften, uitgegeven door 
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, is 
eene berziening in ontwe,·p gereed. 

moet,cn met een rooclen bliksempijl worclen 
gemerkt. 

7. Aan de vastheiclsberekeningen van 0011-
tactdraden en andere bovengrondscbe gelei
dingen moet een temperatuur van -20° C. 
zonder bijkomende belasting en eene tempera
tuur van -5° C. met belasting van windclruk 
en ijs ten grondslag gelegd worden. 

Deze bijkomende belasting moet berekend 
warden op (910 + 50d) gram per meter; d be
teekent hierin de middellijn en bij geisoleerde 
geleidingen de nitwendige middelli,in van de 
gelPiding in mi!limeters. · 

In geen van deze gevallen mag de veiligheid 
tegen breuk va!l contactdraden en andere 
bovengronc1sche ge leidingen, welke zich binnen 
bebouwde kommen bevinden, kleiner dan drie
voudig zijn en voor diP, welke zicb bniten be
bouwde kommen bevinden kleiner dan twce
voudig. 

8. De contactdraden moeten door isolatoren 
in afaonderlijke sect.ies verdeeld warden, die 
door Rcbakelaars nitgeRchakeld kunnen warden 
en waar,an de lengte binnen bebouwde kommen 
in den regel niet meer clan 1 km. en buiten be
bouwde kommPn niet meer clan 2 kin. bedraa~t. 

Bij spoor- en tramwegen op onbebouwde 
wegen mogen de schakelaars acbterweg blijven. 

De plaats der scbakelaars moet op in het 
oog vallenc1e ,'1jze zijn aangecluid. 

9. Bij de berekening van de veiligheidscoeffi
cienten van steunpunten kan als leidraad dienen 
het daaromtrent bepaalde in de ,, V oorsch.riften 
betreffende den aanleg van bovengrondsche 
electrische lijnen van zeer hooge spanning". 
Onder de ongurutigste gevallen, welke bij gelei
dingen en ste•mpunten kunnen opereden, moet 
de veiligbeidscoofficicnt bedragen bij : 

stennpunten van ijzer ten minste . 2,5 
van hout ten minste . . . 3,5 

,, van gewapend beton ten 
minste .. . . .... 3,5 

10. Voedingsgeleidingen, die onder spanning 
staan ten opzicbte van aarde, moeten in bet 
centraalstation van de stroombron en bij de 
voedingspunten van de contactdraden nitge
schakeld kunnen warden. 

De schakelaars bij de voed ingspuntM moeten 
voldoen aan het onder 6 en 8 bepaalde. 

ll. Op t rek belaste verbindingen tusscben 
geleiclingen moeten zoodanig uitgevoerd warden, 
dat de verbindingsplaatsen minstens dezelfde 
trekvastbeid bezitten als de geleidingen zelf. 

12. Wanneer de spoorstaven als teruggelei
ding van den stroom warden gebezigd, moeten 
de bepalingen warden opgevolgd van bet 
Koninklijk .Beslnit van 5 Februa ri 1925, S. 29, 
tot vaststelling van een reglement ter voor
koming van aantasting van metalen voorwer
pen in den bodem door zwerfstroomen, afkom
stig van de spoorstaven van electriscbe spoor
en tramwegen. 

13. Bij gebruik van tweeleider-gelijkstroom 
met de spoorstaven als teruggeleiding, moet de 
negat,ieve pool met de spoorstaven verbonden 
worden. 

14. Directe aan.raking van buizen en niet 
tot den spoorweg of tramweg hehoorende kabels 
met spoorstaven is niet toegelaten. 

15. Bovengrondsche geleidin~en in bebouwde 
kommen moeten onder bet bedrijf bij gedeelten 
uitgescbakeld knnnen warden. 
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Art. 6. Indien de spanning, bedoeld in art. 
5 ten opzichte van aarde hooger is dan JOOO 
volt, worden de voorschriften in dat artikel 
~esteld, voor elk geval in het bijzonder door 
aen bevoegden ambtenaar a-angevuld. 

Art. 7. Wanneer aan eenige lijn werkzaam
heden moeten worden verricht, welke belem
mering voor andere lijnen of electrische in
richtingen kunnen veroorzaken of waardoor 
het met. werkzaamheden aan deze lijnen of 
inrichtingen belaRte personeel aan gevaar wordt 
blootgesteld, is het hoofd of de bestuurder 
van de! lijn, waaraan de werkzaamheden 
moeten worden verricht, verplicht de hoofden 
of bestuurders van de ande•e lijnen of inrich
tingen tijdig daarmede in kennis te stellen, 
opdat de noodige voorzorgsmaatregelen ge
troffen kunnen worden tot beveiliging van per
sonen en goederen. 

Behoort bij brief van den Minister van Water
staat van 4 F ebruari 1929, n°. 381, Afdeeling 
Waterstaat A. 

Bovenstaande voorschriften treden in de 
plaats van die, behoorende bij den b,.ief van 
genoemden Minister van 20 Februari 1911, 
La. A, Afdeeling Waterstaat. (Bijv. Stbl. 1911, 
no. 92). (B.) 

i F~bruari 1929. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Alg. Pol.-Verord. Amsterdam art. 
256). 

Art. 256 sub b A. P. V. Amsterdam ver
biedt aan vrouwen op den openbaren weg, 
voor of in de nabijheid van tapperijen enz. 
of andere huizen , waar men gelagen zet, 
stil te staan of zich aldaar heen en weer t e 
bewegen, nadat haar door een ambtenaar 
van politie gelast is zich te verwijderen. 

Noch uit den tekst, noch uit d e bedoeling 
van den gemeentewetgever vo lgt een be
perking van dit verbod tot de uren, waarop 
de inrichtingen, waar gelagen worden gezet, 
voor het publiek geopend zijn. 

Op het beroep van H. M. d. J., requirante 
van cassatie tegen een te haren laste gewezen 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Amsterdam 
van 20 November 1928, waarbij in hooger be
roep is bevestigd een mondcling vonnis van 
het Kantongereoht te Amsterdam van 14 Juli 
1928, bij welk vonnis de requirante ter zake 
van de overtreding: ,,te Amsterdam als vrouw 
op den openbaren weg in de nabijheid der 
antler a van art. 256 der Alg. Politieverorde
ning van Amsterdam genoemde inrichtingen 
stilstaan, nadat haar door een ambtenaar van 
politie gelast is zich te verwijderen", met toe
passing der artt. 256 aanhef en onder b en 
270 der Alg. Politieverordening van Amster
dam, 23 Sr., is veroordeeld tot geldboete van 
drie gulden en vervangende hechtenis van 
drie dagen. 

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

Kranenburg; 
Gelet op het middel van cassatie voorgesteld 

bij schriftuur en luidende: 
Schending, althans verkeerde toepassing van 

de artt. 350, 358, 369 juncto art. 398 Sv. en 
iuncto art. 256 sub b der Alg. Politieveror-

dening van Amsterdam, doordat verdaohte is 
veroordeeld ter zake van overtreding van be
doeld art. 256 sub b der Alg. Pol itieveror
dening, hoewel op het uur waarop verdachte 
geverbaliseerd werd, zijnde des voormiddags 
omstreeks 1 uur 50 minuten, te Amsterdam in 
de in genoemd art. 256 bedoelde inrichtingen 
geene ,,gelagen gezet warden", althans <lit 
punt niet is onderzocht en daaromtrent geene 
motiveering voorkomt noch eenige beslissing 
is genomen ; 

0 . dat in het bevestigde vonnis met qualifi
catie en strafoplegging als boven is gezegd, 
is bewezen verklaard: ,,dat de verdachte op 
14 Mei 1928 des voormiddags omstreeks 1 
uur 50 minuten te Amsterdam op den open
barnn weg de Kalverstraat in de nabijheid 
van huizen, waar gelagen warden gezet, heeft 
stilgestaan nadat haar door een agent van 
politie der gemeente Amsterdam was gelast 
zich vandaar te verwijderen; 

0 . dat art. 256 der Alg. Politieverordening 
van Amsterdam I uidt: 

,,Het is aan vrouwen verboden: 
a. op de stoepen of in de deuren van tap

perijen, bierhuizen of andere huizen, waar 
men gelagen zet, post te vatten, of, zich bin
nen die inrichtingen bevindende, door eeniger
lei handeling of vertooning opzettelijk de aan
dacht der voorbijgangers tot zich te trek ken; 

b. op den openbaren weg, v66r of in de na
bijheid der onder a genoemde inrichtingen, 
of op de hoeken van straten of stegen, waarin 
dergelijke inrichtingen zijn gevestigd, stil te 
staan of zich aldaar heen en weer te bewegen , 
nadat haar door een ambtenaar van politie 
gel ast is, zich te verwijderen; 

c. op door Burgemeester en vVethouders aan
gewezen openbare wegen gedurende de uren, 
door Burgemeester en Wethouders genoemd. 
stil te staan of zich heen en weer te bewegen, 
nadat haar door een ambtenaar van politie 
gelast is, zich te verwijderen;" 

0. dat het middel van cassatie is onge
grond; 

dat toch de door de requirante bedoelde be
perking ten opzichte van den tijd, gedurnnde 
welken de handelingen, genoemd in de hier 
toegepaste alinea b van art. 256, der Veror
dening, verboden zouden zijn, in die bepaling 
niet is te vinden ; 

dat de uitdrukking: ,,huis waar gelagen 
worden gezet", is de benaming der inrichtin
gen die het artikel op het oog heeft, terwijl 
deze aanduiding geen verband houdt met den 
tijd gedurende welken in die inriohtingen in
derdaad de bezoekers worden bediend; . 

dat zulks oak kail blijken uit de omstandig
heid dat de artt. 260, 261, 265, 267, 268 der 
Verordening, gewag makende van de huizen 
genoemd in art. 254, waaronder de huizen 
waar men gelagen zet, voorkomen, niet anders 
kunnen worden verstaan dan wanneer de uit
drukking in de hie1·boven bedoelde beteekenis 
wordt opgevat; 

dat er ook niets is, waaruit blijkt dat de 
Gemeentewetgever het in dit artikel bedoelde 
euvel op de in alinea a en b genoemde plaat
sen alleen gedurende bepaalde uren heeft wil
l en bestrij den ; 

dat het integendeel niet we! aannemelijk is, 
dat hij het verbod van art. 256 alinea b tot de 
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uren, waarop de vorenbedoelde inrichtingen 
voor het publiek geopend zijn, heeft willen 
beperken, aangezien clan juist de tijdsru imte 
gedurende welke de bezoekers na de sluiting 
vertrekkende, zich in de straten en stegen 
waar in die inrichtingen gevestigd zijn, ophou
den - waarmede, gelijk de ervaring leert, ge
ruimen tijd gemoeid kan zijn - niet door het 
verbod zou worden bestreken, hetgeen onge
twijfel d met de strekking van het artikel in 
strijd zou zijn ; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen oi•ereenko11istig de conclusie ?Jan 
den Procureur-Generaal .] 

(N. J.) 

6 F ebruari 1929. ROND CHRIJVE van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan Heeren Hoofden van 
Plaatselijke Poli tie, betreffende : J acht
wet 1923, dooden schadelijk gedierte in 
gesloten jachttijd. · 

Bij dezerzijdsch schrijven d.d. 2 April 1924, 
Directie van den Landbouw, No. 54 J. W. Af
deeling II is medegedeeld, dat het de be
doe!ing is, dat van een jachtakte bij het schieten 
van schadelijk gedierte kan worden gebruik 
gemaakt zoolang d~ jacht tijdens den geldig
h a1dsduur der acte m de provincie, waarin van 
de acte ~or_dt gebruik gemaakt, geopend is. 

Deze nnss1ve was gegrond op de overweging, 
dat de jachtacte volgens haar wezen de per
soonliJke bevoegdheid geeft om te ja"en en 
dat, daar de jacht alleen in open jachttijd mag 
worden mtgeoefend, de actehouder alleen in 
open jachttijd bevoegdheden aan de acte ont
leent en had tot bedoeling nctehouders, die 
op hun acte in ~es!o ,,en jachttijd bij bet op
sporen, bemacbt1gen of dooden van scbade
lijk_ gedierte gebruik zouden maken van een 
sch.ietgeweer, voor eventueele moeilijkheden te 
vr1Jwaren. 

Het is m.ij echter, na beraad met mjjn ambt
genoot van Justitie, .-oorgekomen, dat deze 
opv~iting, 3:I is zij in tb eorie geenszins onver
ded.igbaar, Ill de bewoordingen der Jachtwet 
1923 ruet bepaald steun vindt. 

Me~ ~et oog daarop heh ik dan ook besloten 
de m1ss1ve d.d. 2 April 1924, Directie van den 
Landbouw, N°. 54 J. W. Afdeeling II in te 
trekken en in . te nemen het stand punt, dat 
hou~ers eener ia-0htacte, voorzoover zij daarbij 
over1gens de bepaliugen der ,Tachtwet 1923 in 
acht nemen, ook in geslot.ea jachttijd bij het 
0PSJ?0ren bemachtigen of dooden van schadelijk 
gedierte op hun acte gebruik kunnen maken 
van oen schietgeweer. 

Ik vestig op dit laatste speciaal Uwe aan
dacht, opdat worde voorkomen dat actehou
d ers onnood.ig eene vergunnin" ' ex artikel 60 
dPr Jachtwet 1923 aanvragen. (B.) 

7 J,'ebruari 1929. WE'l' tot wijziging van de 
grenzen tusschen de gemeenten Breskens 
en Groede. S. 27. 

Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschel ijk is, de grens tusschen de 
gemeenten Breskens en Groede te wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. l. Aan de gemeente B reskens worden 

gedeelten de r gemeente Groede, en aan de 
gemeente Groede wordt een gedeelte van de 
gemeente Breskens toegevoegd ; een en ander 
in dien zin, dat de nieuwe grens tusschen die 
gemeenten za l loo pen a ls volgt: 

Aan de oo tgrens der gemeente Bres kens 
beginnende, wordt de bestaande grens tu,schen 
de beide gemeenten gevolgd, cerst van noord 
naar zuid op de bt1itendij ks gelegen schor en 
daarna van oost naar west tot het punt, waa r 
zij noordwaarts afbuigt. 

Van dit punt a£ - ten oosten wa,uvan de 
bestaande grens samenvalt met het midden 
der bermsloot, gelegen aan de noordzijde van 
den dijk tusschen den Voise- en den Elisabeth
polder - blijft de grens eerst het midden van 
bovengenoernde sloot volgen en vervolgens het 
midden van de bermsloot, ge legen aan de 
noord-, daarna oost- en verder de uoordoost
zijde van den dijk tusschen eenerzij ds de 
Buizen-, Gistel are- en Golenpolders en ander
zijds den E lisabethpolder tot de bestaande 
grens, waar deze in het midden van die sloot 
gelegen is. Vervolgens wordt de bestaande 
grens gevolgd tot het ontmoetingspunt met het 
midden van de bermsloot, ge legen aan de 
noordwestzijde van den dijk tusschen den Zuid
kerke- en den Versepolder; daarna volgt de 
g rens het midden van laatstgenoemde sloot 
in westelijke r ichting tot den Rijksweg door 
westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, kruist dezen 
weg in een rechte lij n tot het snijpunt der 
westgrens van den weg met het midden van 
de bermsloot, gelegen aan de noordzijde van 
den dijk tusschen den Roodcn- en den Hendrik 
Veerschepolder, volgt daarna het midden van 
deze sloot in westelijke richting en verder het 
midden van de bermsloot, gelegen aan de 
westzijde van den dijk tusschen den Rooden
en den Paradijspolder en het midden van de 
bermsloot, gelegen aan de noordzijde van den 
dijk tusschen den Steenen- en den Paradijs
polder, tot het punt, waar de van het noorden 
komende bestaande grens een westelijke rich
ting aanneemt; van dit punt af wordt de be
staande grens eerst noordwestwaarts, ven-ol
gens zuidwestwaarts gevolgd tot het ontmoe
tingspunt met het midden van de bermsloot. 
gelegen aan de noordwe tzijde van den dijk 
tusschen den Steenen- en den Schall egalle
polder. De grens volgt thans eerst het midden 
van voormelde be1msloot en daarna het mid
den van die, gelegen aan de noordoostzijde 
van den dijk tusschen den H eeren- en den 
Schallegallepolder ; daarna wordt het midden 
van de bermsloot gevolgd, gelegen achtereen
volgens aan de noordwest-, noord-, oost-, 
noord- en oo tzijde van den dijk, gelegen tus
schen eenerzijds de Heeren-, Gerard-de-Moors
en Kleinenpolders en anderzijds den Oud
Breskenspolder, tot waar de grens tusschen 
de perceel en, . kadastraa l bekend gemeente 
B1·esken.s, Sectie B n°. l e en 496 aanvangt, 
waarna eerst deze grens en daarna de grens 
tusschen de perceelen nos. 493 en 496 van 
genoemde Sectie en gemeente en clan het ver
lengde van bet noordelijkste gedeelte van 
I aatstgenoemde grens tot de grei:is der ge
meente Vl issingen wordt gevolgd. 

2. Het g rondgebied, dat aan de gemeente 
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Breskens, a lsmede dat. hetwelk a an de ge
meente Groede wordt toege,·oegd, gaat op 1 
Mei 1929 tot die gemeenten over. 

3. De bezittingen der gemeente Groede, 
a lsmede die der gemeente Breskens, gelegen 
in het toe te voegen en af te voeren gebied, 
gaan eenerzijds op de gemeente Breskens en 
anderzijds op de gemeente Groede over, zonder 
dat daarvoor eene nadere akte wordt gevor
derd. 

Zulk gesch iedt eveneen ten aanzien van 
uit de wet of uit overeenkomst voortspruitende 
lasten, rechten en verplichtingen der gemeente 
Groede eenerzijds en der gemeente B res ke,is 
anderzijds, betrekking hebbende op vorenbe
doelde gebieden en de daarin gelegen ge
meente-eigendommen. 

Voor zoover overschrijving in de openbare 
registers noodig mocht zijn, zal die gesohieden 
kraohtens deze wet. 

4. De kosten va n behoeft ige krankzinnigen 
in gestichten of woningen, bedoeld in artikel 
35a der wet van 27 April 1884 (Staatsblad n°. 
96), komen, voor zoornr zij t ijdens de opne
ming daarin woonplaats hadden op de inge
volge artikel 1 naa r de gemeenten Breske,is 
en Groede overgaande gebieden, van 1 M ei 
1929 af onderscheidenlijk voor rekening van de 
gemeenten B reskens en Groede. 

5. De gemeente Breskens doet aan de ge
meente Groede een uitkeering van f 6050, 
loopencle over ti en jaren, in dier voege, dat 
v66r 1 :.\1£ei 1930 f 1100 wordt uitgekeerd, 
v66r 1 Mei 1931 f 990, v66r 1 Mei 1932 f 880 
en zoo vervolgens telken jare f 110 minder, 
totdat v66r 1 Mei 1939 het laatst wordt u it
gekeerd f 110. . 

6. Alie kadastrale en andere stukken, uit
s luitend betrekking hebbende op de gebieden, 
welke volgens artike l 1 tot de gemeenten 
Breskens en G,·oede overgaan, worden weder
keerig door de besturen dier gemeenten aan 
elkander overgegeven. 

Het bestuur der gemeente Breskens en dat 
der gemeente Groede hebben voorts te a llen 
tijde het recht, kosteloos inzage te nemen van 
onderscheidenlijk de archieven der gemeenten 
G1'0ede en B reskens en van de zich in die 
archieven bevindende stukken, afschriften of 
uittreksels op kosten hunner gemeente te vor
deren, eveneens zoover deze betrekking hebben 
op de volgens artikel 1 naar de gemeenten 
B ,·eskens en Groede overgaande gebieden. 

7. De ingezetenen, gevestigd op de grond
gebieden, die ingevolge artikel 1 tot de ge
meenten Breskens en Groede overgaan, wor
den voo1· het opmaken der kiezerslijsten en 
voor de verkiesbaa rheid tot leden van den 
gemeenteraad van 1 Mei 1929 a f besohouwd 
als ingezetenen dier respectievel ij ke gemeen
ten. 

Voor zoover de personen, gevestigd op de 
ornrgaande gebieden , geplaatst zijn op de 
voor het loopende jaar vastgeste lde kiezers
lij st. zenden het bestuur der gemeente B1·es
kcns eenerzijds en het bestuur der gemeente 
Groede anderzijds den eersten werkdag, vol 
gende op den 15en Mei 1929, e ikander weder
keer ig een uittreksel uit die kiezersl ijst. 

De in het voorgaande lid bedoeide uittrek
sels worden toegevoegd aan de voor het loo
pende jaar in vorenbecloelde gemeenten vast-

gestelde kiezerslijsten en vormen met die kie
zersl ijsten een geheel. 

8. Waar in wetten of wettelijke voorsohrif
ten de benaming Breskens of Groede voorkomt, 
zullen met ingang van 1 Mei 1929 daaronder 
verstaan worden de gemeenten, zooals zij bij 
deze wet zijn gewijzigd. 

9. De gemeente Breskens vergoedt aan de 
gemeente Groede de kosten welke ten laste 
dezer gemeente komen, uitsluitend en a lleen 
a ls gevolg van de n overgang van het in ar
tikel 1 dezer wet bedoelde grondgebied naar 
de gemeente Bres kens, vast te stellen v66r 1 
Mei 1930. 

10. Geschillen, welke omtrent de toepas
sing van de bepal ingen deze, wet tusschen de 
twee gemeenten rnochten ontstaan, worden be
sleoht door Gedeputeerde Staten van Z eeland. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den Fe

bruari 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van B·innenlandsche Zaken 
en L andbouw, J. B. K a n. 

(Uit geg. 20 Febma,·i 1929. ) 

7 Febrnari 1929. WET tot vereeniging van 
de gerneenten Zijpe en P etten. S. 28. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weter!: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wensohelijk is de gemeenten Z·ijpe en 
P etten te vereenigen; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art.' 1. 1. De gemeenten Zijpe en P etten 

worden vereenigd. 
2. De vereenigde gemeente draagt den naarh 

van Zijpe. 
3. De vereeniging komt tot stand met ingang 

van 1 Me i 1929. 
2. 1. Alie bezittingen, lasten, reohten en 

verpliohtingen der opgeheven gemeenten gaan 
over op de vereenigde gemeente Zijpe, zonder 
dat daarvoor eene nadere akte gevorc1erd 
worclt. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze wet noodig mocht zijn, zal die geschieden 
krachtens deze wet. 

3. 1. De candidaatstelling en de eventueele 
stemming voor de verkiezing van de leden 
van den Raad der vereenigde gemeente ge
schieden op de dagen door Gedeputeerde Sta
ten van Noordholland te bepalen. 

2. Tot deelneming aan deze verkiezing zijn 
bevoegd de personen, voorkomende op de vol
gens artikel 4 dezer wet geldende lijsten van 
k iezers voor den Gemeenteraad. 

3. De Raad van de opgeheven gemeente 
Zijpe benoemt het hoofdstembureau en de 
stembureaux voor deze verkiezing, nadat, zoo 
noodig, door di enzelfden Raad artikel 31, 3de 
lid, der Kieswet is toegepast, en onderzoekt 
de geloofsbrieven der leden van den Raad 
der vereenigde gemeente Zijpe. 

4 . De dag der eerste vergadering van den 
R aad der vereenigde gemeente wordt bepaald 
door Gedeputeerde Staten van N oordholland. 

5. Met afwijking in zoover van het be
paalde in de artikelen 27 en 80 der Gemeente. 
wet, hebben de Ieden van den nieuwgekozen 
Raad en de door dien R aad te kiezen wet-
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houders zitting uiterlijk tot den eersten Dins
dag van September 1931. 

4. 1. De in de opgeheven gemeenten op 1 
April 1929 bestaande kiezerslijsten voor het 
kiezen van leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, van de Provinciale Staten 
en van den Gemeenteraad, blijven van kracht 
in de vereenigde gemeente, totdat zij over
eenkomstig de Kieswet door een nieuwe kie
zerslijst zij n vervangen. 

2. De op 1 April 1929 bestaande kiezers
lijsten , bedoeld in het eerste lid, warden, 
voor zooveel noodig, aangevuld met de ver
melding van de plaats der waning van elken 
kiezer op den eersten J anuari van het jaar 
der vaststell ing en met de vermelding van 
het nummer van het stemdistrict, waartoe hij 
dientengevolge behoort. 

3. De ingezetenen der opgeheven gemeen
ten warden voor het opmaken van de kiezers
lijst en voor de verkie baarheid tot leden van 
den Gemeenteraad, met ingang van 1 Mei 
1929 a ls ingezetenen der vereen igde gemeente 
beschouwd. 

5. Met ingang van 1 Mei 1929 vervalt in 
Wf tten en daarop gegronde voorschriften de 
vermelding a ls gemeente van Zijpe en P etten 
en wordt in plaats daarvan a ls naam der ver
eenigde gemeente gelezen Zijpe. 

'6 . 1. Voor de vaststelling van de som, 
door het Rijk jaarlijks ingevolge de wet van 
24 Mei 1897 (Staatsblad n°. 156), sedert ge
wijzigd, aan de vereenigde gemeente uit te 
keeren, geldt van 1 Mei 1929 af, als gropd
slag het bedrag, voor iederen inwoner door 
Gedeputeerde Staten van N oordholland onder 
Onze goedkeuring te bepalen. 

2. De ingevolge het eerste lid aan de ver
eenigde gemeente toekomende uttkeering daal t 
niet beneden de som van de bedragen, die de 
opgeheven gemeenten, krachtens de artikelen 
1 tot en met 9 der in het eerste lid bedoelde 
wet, over het jaar 1928 te zamen hebben ge
note'n. 

7. 1. Zii, die voor een der opgeheven ge
meenten tot gewoon of tot buitengewoon dienst
plichtige bestemd warden, behouden deze be
stemming na de vereeniging. 

2. Voor de lichtingen 1930 en 1931 vormen de 
inschrijvingsregisters voor den dienstplicht van 
de opgeheven gemeenten, te zamen het in
schrijvingsregister van de vereenigde gemeente. 

.8. De namen van de personen, die in de 
opgeheven gemeenten voorkomen op de lij st, 
bedoeld in artikel 13 der Drankwet, warden 
op de voor de vereenigde gemeente op te 
maken lijst geplaatst in volgorde van de 
dagen, waarop hun verzoeken om vergunning 
inkwamen ; voor zoover verzoeken op den
zelfden dag inkwamen, gaat de in leeftijd 
oudere voor; bij gelijken ouderdom beslist het 
lot; a ll es met dien verstande, dat de namen 
van voornoemde personen op de voor de ver
eenigde gemeente op te maken lijst geplaatst 
warden v66r de namen van de personen die 
bij het bestuur van de vereenigde gemeente 
een verzoek tot plaatsing op de lijst, bedoeld 
in artikel 13 der Drankwet, inzenden. 

9. 1. Aan de vereenigde gemeente zal door 
het Rijk en de provincie Noo,·dholland ieder 
voor de helft worden u itgekeerd een bedrag, 
gelij k aan het bij den ingang der vereeniging 

nog onafgelost gebleven gedeelte der geld
leen ing van f 14,000, gesloten krachtens het 
besluit van den Raad der gemeente P etten 
van 16 Juli 1927. 

2. De tekorten van den gewonen di enst der 
gemeente P etten, waarvoor op het t ijdstip van 
ingang der vereeniging nog geene dekking is 
gevonden, zullen door het Rijk en de provincie 
N oo,·dholland ieder voor de he] ft warden aan
gezuiverd. 

3. Gedurende den tijd , dat de burgemeester 
en de ambtenaren van een der opgeheven 
gemeenten, die ten gevolge van de vereenig ing 
worden _onts lagen, wachtgeld genieten krach
tens artikel 10 dezer wet, wordt aan de ver
eenigde gemeente, het bedrag, dat dienten
gevolge te ha ren laste komt, door het Rijk en 
de provincie N 001·dholla1ul ieder voor de helft, 
vergoed. 

4. Het bedrag, bedoeld in het voorgaande 
lid , wordt jaarlijks in de maand Januari door 
Ons vastgesteld, Gedeputeerde Staten van 
N oordholland gehoord. 

10. 1. Voor den burgemeester en de amb
tenaren van een der opgeheven gemeenten 
wordt bij benoeming in de vereenigde gemeen
te voor de l'egeling van hunne wedde de 
diensttijd in aanmerking genomen, in gel ijke 
betrekking in een der opgeheven gemeenten 
vervuld. 

2. Aan den burgemeester en de vaste amb
tenaren van een der opgeheven gemeenten, 
die ten gevolge van de vereen iging worden 
ontslagen, en bij ingang van dat ontslag den 
pensioengerechtigden leeftijd nog niet hebben 
bereikt, wordt ten laste van de vereenigde 
gemeente een wachtgeld verleend uiterlijk tot 
1 Mei 1939 clan wel tot het tijdstip, waarnp 
hunne pensioengerechtigdheid intreedt; dit 
laatste, indien zij op 1 Mei 1929 den leeftijd 
van vijftig jaar bereikt hebben. 

3. Het wachtgeld wordt verleend tot het 
bed rag, gel ij k aan de wedde of de sorn der 
wedden, we] ke zij in hunne opgeheven betrek
king of betrekkingen laatstelijk v66r 1 Mei 
1929 hebben genoten, en we! voor hen. wie,· 
wedde door of vanwege het bestuur van eene 
der opgeheven gemeenten wei·d geregeld vol
gens de op 1 Mei 1928 geldende wedderege-
1 ing. Onder wedde wordt verstaan de bezoldi
ging per jaar, verhoogd met genoten kinder
toeslag, met dien verstande dat het wacht
geld verminderd wordt op gel ijke wijze, als de 
kindertoeslag zou afnemen, indien de betrok
kenen in dienst zouden zij n gebleven. 

4. Het wachtgeld wordt genoten, totdat de 
personen, bedoeld in lid 2, eene financi eel ge
lijl..--waardige andere openbare ambtelijke be
trekking zullen hebben aanvaa1·cl, met dien 
verstande, dat bij aanvaard ing van eene min
der bezoldigde betrekking, het wachtgeld met 
het bedrag van die bezoldiging zal warden 
verminderd. 

5. Verhooging van bezoldiging, waarin be
grepen toekenning van eene toelage of van 
emolumenten, verkregen na aanvaard ing van 
eene betrekking, als in het vorig lid bedoeld, 
in de vereenigde gemeente, strekt niet tot 
vermindering of opheff ing van wachtgeld . 

6. Bij verl ies v66r bet t ijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlij k 
eindigt, van de betrekking, welke tot ant-
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houding, intrekking of vermindering van 
wachtgeld le idde, wordt dit laatste geheel of 
gedeel telijk tot het te vorcn genoten bedrag 
toegekend, tenzij Gedeputeerde Staten va n 
Noordholland, den belanghebbende of <liens 
gemachtigde gehoord, a lthans behoorlij k op
geroepen, verkl aren, dat het verl ies het ge
volg was van eigen schuld of van eigen ver
zoek, n iet gegrond op deugdel ijke redenen. 

7. Gelijk gevolg a ls aan de aanvaarding 
van eene betrekking, zal zijn verbonden a an 
eene benoeming tot eene financieel gel ijk
waardige openbare ambtel ij ke betrekking, ook 
al wordt deze benoeming niet aangenomen, 
tenzij deze niet-aanneming geschiedt op grond 
van bezwaren, welke door Gedeputeerde Staten 
van Noordholland, den belanghebbende of 
diens gemachtigde gehoord, al thans behoorl ijk 
opgeroepen, deugdelijk worden verklaard. 

8. Onder financieel gelij kwaardige betrek
king wordt verstaan eene betrekking of ver
een ig ing van betrekkingen, welke den betrok
ken · ambtenaar eene minstens gelijke bezoldi
g ing en soortgelijke positie oplevert a ls hij in 
zijne opgeheven betrekking of betrekkingen 
te zamen in dienst van de opgeheven gemeente 
of gemeenten laatstelijk v66r de opheff ing 
genoot krachtens de wedderegel ing, bedoeld 
in het derde 1 id van dit artikel. 

9. H et totaal aan wachtgelden, waarop 
een gewezen a mbtenaar aanspraak heeft . kan 
niet de som overtreffen, welke laatstelijk we
gens openbare ambtelijke betrekking aan 
wachtgeld en bezoldiging door den betrokken 
ambtenaar werd enoten. 

10. De tijd, die krachtens deze wet op 
wachtgeld wordt doorgebracht, wordt als 
diensttijd in den zin van de Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) , sedert gewijzigd, aange
merkt. 

11. Hoofden en onderwijzers van openbare 
scholen hebbcn voor eenmaal de keuze om 
a anspraak te maken op het verkrijgen van 
wachtgeld , hetzij volgens deze wet, hetzij vol
gens arti kel 51 der Lager-onderwijswet 1920, 
sedert gewijzigd. 

12. Geschillen over de toepassing van dit 
artikel worden, burgemeester en wethouders 
van de vereenigde gemeente Zijpe, benevens 
den belanghebbende of diens gemacht igde ge
hoord , althans behoorl ij k opgeroepen, beslist 
door Gedeputeerde Staten van N oo,·dholland. 

13. Ten aanzien van het in dit artikel be
paalde omtrent wachtgeld, worden mede ge
acht in vasten d ienst te zijn de ambtenaren in 
tijdelij ken dienst. die een niet wezenlijk onder
broken diensttijd a ls zoodanig van ten minste 
10 jaren hebben vervu ld, tenzij zij belast zij n 
met werkzaamheden, d ie een t ijdelij k karakter 
dragen. 

11. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na d ien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. . 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den Fe

bruari 1929. 
WILHELMINA. 

D e Ministe1· van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, J . B. Kan. 

( Uitgeg. 21 Februari 1929.) 

7 Feb,·ua,·i 1929. WET tot vaststell ing van de 
begrooting van het Staatsbedrijf der Al
gemeene L andsdrukkerij voor bet dienst
jaar 1929. S. 29. 

Vastgesteld op f ll 4,100. 

7 Februari 1929. WE'l', houdende w1Jz1g111g 
van de Pakketpostwet (Staatsblad 1917, 
n° . 566·). S. 30. 

W ij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschel ijk is om over te gaan tot 
wijziging van onderscheidene bepa lingen van 
de Pakketpostwet (Staatsblad 1917, n°. 566), 
zooals deze laatstelij k is gewijzigd bij de wet 
van 18 F ebruari 1921 (Staatsblad n°. 69); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 1, le lid der Pakketpost

wet (Staatsblad 1917, n°. 566) wordt in plaats 
van ,, , het gewicht van 5 kilogram niet te 
boven gaande." gelezen : ,,tot een gewicht, 
hetwelk door Ons wordt bepaald, doch dat 
niet hooger wordt gesteld cla n 10 kilogram." 

2. In artikel 2, l e lid van de Pakketpostwet 
wordt in plaats van ,, 75 cent" gelezen: ,,f 1". 

3. Artikel 9 van de Pakketpostwet verval t . 
4. Het 2e lid vau artikel 10 van de Pak

ketpostwet wordt gelezen: 
,,2. H et pakketpostverkeer met N ede1·

landsch-Indii!, Surina1ne en Curacao en met 
het buitenland wordt door Ons geregeld, voor 
zooveel noodig in overeenstemming met de 
overeenkomsten of schikkingen, welke daar
omtrent met andere R egeer ingen of postbe
sturen zijn getroffen of nader mochten \\·orden 
tot stand gebracht." 

In het 3e lid van artikel 10 wordt in plaats 
van ,,de a rtikelen 8 en 9" gelezen ,,artikel 8". 

5. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 7den Fe

bruari 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d. Veg t e. 
(Uitgeg. 21 Februa,-i 1929.) 

7 Februari 1929. WET tot wijziging van de 
wet vam 2 Juli 1928 (Staatsblad n°. 224 ) 
tot wijziging der Land- en Tuinbouwonge
vallenwet 1922. S. 31. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1928/1929 n°. 162, 1-10. 
Hand. id. 1928/1929, blz. 1073-1077. 
I d. l • Karner 1928/1929, blz. 99, 100, 149,202. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te we ten: 
Al zoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is gebleken enkele wijzi
gingen aan te brengen in de wet van 2 J ul i 
1928 (Staatsblad n°. 224 ) tot wijziging der 
Land- en T uinbouwongevallenwet 1922; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I . Artikel V van de wet van 2 J ul i 

1928 (Staatsblad n°. 224) tot wijziging der 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 wordt 
a ls volgt gelezen: 

Tusschen artikel 3a en artikel 4 van voren
genoemde wet wordt een nieuw artikel inge
voegd, luidende a ls volgt: 

A1·t. 3b. Voor de toepassing van deze wet 
wordt ieder, die bij wijze van werkverschaffing 
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te we ,·k is gesteld en daarvoor eene geldelijke 
uitkeering geniet, geacht den hem opgedragen 
arbeid te verrichten in loondienst van den
gene, die het werk verschaft. 

Art. II. Onder artikel XXXI van voren
genoemde wet van 2 Juli 1928 (Staatsblad n°. 
224) tot wijziging der Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922 vervalt het achtste lid van 
artikel 99. 

Art. III. In artikel XXXV van vorenge
noemcle wet van 2 Juli 1928 (Staatsblad n°. 
224) tot wijziging der Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922 wordt in plaats van: ,,bin
nen zes maanden, volgencle op het kalender
jaar" gelezen: ,,binnen twee jaren na den 
31sten December van het jaar" . 

Art. IV. De artikelen I en III dezer wet 
treden in werking op een door Ons te bepalen 
tijdstip . 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den Febru

ari 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S I o t e m a k e r d e B r u i n e. 

(Uitgeg. 20 Feb?-. 1929.) 

7 Februa,·i 1929. WET tot w1Jz1gmg van de 
wet van 2 Juli 1928 (Staatsblad n°. 223) 
tot wijziging der Ongevallenwet 1921. S. 32 . 

Bfjl. Hand. 2• Kamer 1928/1929 n°. 162, 1- 10. 
Hand. id. 1928/1929, biz. 1073-1077. 
Id. l• Kamer 1928/1929, blz. 99, 100,149,202. 
Wij WILHELMI A, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is gebleken enkele wij zi
gingen aan te brengen in de wet van 2 Juli 
1928 ( Staatsblad n°. 223) tot wijziging der 
Ongevallenwet 1921 ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. Artikel IV van de wet van 2 Juli 

1928 (Staatsblad n°. 223) tot wijziging der 
Ongevallenwet 1921 wordt als volgt gelezen: 

Tusschen artikel 3 en artikel 4 van boven
genoemcle wet wordt een nieuw artikel inge
voegcl, luidende als volgt: 

Art. 3a. Voor de toepassing van deze wet 
wordt ieder, die bij wijze van werkverschaffing 
te werk is ge teld en daarvoor eene geldelijke 
uitkeering geniet, geacht den hem opgedragen 
al'be id te verrichten in loondienst van den
gene, die het werk verschaft. 

Art. II. In a1·tikel XXXVI van vorenge
noemde wet van 2 Juli 1928 (Staatsblad n°. 
223) tot wijziging der Ongevallenwet 1921 
wordt in plaats van: ,,Binnen zes maanden, 
volgende op het kalenderjaar" gelezen: ,,bin
nen twee jaren na den 31sten December van 
het jaar". 

Art. III. De artikelen I en II dezer wet 
treden in werking op een door Ons te bepalen 
tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den Febru

ari 1929. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SI o t em a k er de Bruin e. 

(Uitgeg. 20 Febr. 1929.) 

I 7 Februari 1929. WET, houdende goedkeu
ring van het op 25 Juli 1928 te Angora 
tus chen N ederland en Titrkije gesloten 
handels- en scheepvaartverdrag. S. 33. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 25 Juli 1928 te Angora tusschen 
Nederland en Turkije gesloten handels- en 
scheepvaartverdrag, al vorens te kunnen wor
den bekrachtigd , ingevolge art. 58 der Grond
wet de goedkeuring der Staten-Generaal be
hoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. H et nevens deze wet in afdruk ge

voegde, op 25 Juli 1928 te Angora tusschen 
N ede,·land en Turkije gesloten handels- en 
scheepvaartverdrag wordt goedgekeurd. 

Art. II. D e wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den Fe

bmari 1929. 
WILHELMINA. 

De M inister van Buitenlandsche Z aken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

De Minister van Binnenland.sche Za ken 
en Landbouw, J. B. Kan. 

De Minister van Financien, de Ge e r. 
De Minister van ll'ate,-staat, H . v. d. Veg t e. 
De Ministe1· van A1·beid, Handel en Nijverheid, 

J. R. S I o t em a k e r d e B r u i n e . 
De Minister van Kolonien. 

Ko n i n g s b e r g e r. 
( Uitgeg. 20 Febn,ari 1929.) 

CO1\TVENTION de Gom,nerce et de Naviga
tion entre l es Pays-Bas et la T urquie. 

Sa 1ajest6 la Reine des Pays-Bas 
d'une part et 

Son Excellence le President de la R epubli
que Turque 

d' autre part, 
animes du desir de developper les relations 
economiques entre Jes deux Pays, ont 1·esolu 
de conclure, conformement au Traite d'amitie 
entre Jes Pays-Bas et la Turquie du 16 Aout 
1924, une Convention de Commerce et de 
Navigation et ont nomme a cet effet pour 
l eurs Plenipotentiaires respectifs. ,\ savoir: 

Sa M a jeste la Reine des Pays-Bas: 
Le Baron Willem Bernard Reinier van 

Welderen R engers, Son Envoye Extraordi
naire et Ministre Plenipotentiaire· pres la 
R epubl ique Turque; 

Son Excellence le President de l a Re
publ ique Turque: 

Ali Chevki Bey, Depute de Tokat, ancien 
Sous-Secretaire d'Etat au Ministere des Af
faires Etrtmgeres; 

lesquels, apres s'etre communiques leurs 
pleins pouvoirs respectifs, trouves en bonne 
et due forme sont convenus des dispositions 
suivantes: ' · 

Article I. Les produits rlu sol et de l'in
dustri e originaires de Turquie, importes aux 
Pays-Ba , ne seront pas soumis a <les droits de 
douane, y compris tous coefficients, plus ele
ves que ceux fixes dans ]'annexe A. 

Les prnduits du sol et de l' industrie origi
naires des Pays-Bas, importes en Turquie , ne 
seront pas soumis a des droits de douane, y 
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compris tous coefficients, plus eleves que ceux 
fixes dans t'annexe B. 

Les produits du sol et de l'industrie origi
naires de Turquie, y compris ceux mentionm\s 
dans !'annexe A, importes aux Pays-Bas. aux 
Indes- eerlandaises, au Suriname et a Cura
,;ao, de meme que les produits du sol et de 
l'industrie originaires des Pays-Bas, des Indes
N eerlanda ises, du Suriname et de Cura9ao, 
y compris ceux mentionnes clans !'annexe B, 
import€s e n Turquie, ne seront e n a.uc un cas 
as ujetti s a des droits, coefficients, taxes ou 
autres redevances quelconques plus eleves que 
ceux auxquels sont ou seront assu jettis Jes 
produits simi laires de la nation la plus favo
risee. 

II en sera de meme en ce qui concerne les 
droits d'exportation , coefficients, taxes ou 
auti-es redevances quelconques qui sont ou 
seront per9us des produits du so l et de l'in
dustrie exportes du territoire d'une des deux 
Parties Contractantes dans le territoire de 
l'autre. 

L'assurnnce du traitement sur le pied d'ega
lite avec la nation la plus favorisee s'etend 
aussi a la maniere de percevoir Jes droits 
d'importation, et d'exportation, a la mise des 
marchandises dans des entrepots de douane, 
aux redevances et formal ites douanieres, aux 
modes de verification et d'analyse des articles, 
aux condit ions de paiement des droits de 
donane et des taxes et de la classification et 
de !'interpretation des tarifs, a u traitement 
et a !'expedition en douane des marchandises 
importee , exportees ou passant en transit. 

Art. II. Les produits du sol et de l'indus
trie originaires de l'un des Pays Contractants, 
importes dans le territoire de I' Autre apres 
arnir transite par les territoires d'un ou de 
plusieurs pays tiers, ne seront pas soumis, a 
lenr importat ion, a des droits de douane on 
a des redevances autres ou p i us elevcs que 
s' ils avaient ete importes directement de leur 
pays d'origine . 

Cette disposition s'applique aussi bien aux 
rnarchandises en transit direct qu'aux mar
chand ise transitant apres transbordement, 
remballage ou entreposage. 

Art. III. Chacune des Parties Contractantes 
pouna exiger, pour etablir le pays d'origine 
des p ·oduits importes, la pre entation par 
l'importateur d'un certificat d'origine consta
tant que !'article importe est de production ou 
de fabrication nationale dudit pays, ou qu'il 
doit etre considere comme tel, etant donne 
qu' il y a snbi une transformation on une 
operation motivee par des raisons economiques. 

Les ce rtificats d'origine, etabli s selon le 
modele annexe a la presente Convention (An
nexe C), seront delivres soit par les Cha mbres 
de Commerce et d'Industrie, dont rel eve l 'ex
pediteur, soit par Jes autorites douaniere , soit 
par tout organe ou groupement que le pays 
destinataire aura agree. Le Gouvernement du 
pays destinataire aura le droit d'exiger la le
galisation des certificats d'ori rine par ses 
Representants diplomatiques ou consulaires. 

Les col is postaux ne seront pas assujettis 
aux certificats _ d'origine quancl le pays desti
nataire reconnaitra qu'il ne s'agit pas d 0 en
vois revetant un caractere commercia l. 

Art. IV. II y ama entrn les territoi1·cs des 

Parties Contractantes liberte reciproque de 
comme1·ce et de navigation. En consequence, 
les Parties Contractantes s'engagent a n'en
traver leurs relations commerciales recipro
ques par aucune prohibition et restriction 
d'importation, d'exportation ni de transit. 

Toutefois, les Parties Contractantes se re
servent, si du moins ces mesures sont appli
quees a tous les pays ou a tous ceux qui se 
trouvent dans des conditions analogues, le 
droit d'etablir des prohibitions et restrictions 
d'importation et d'exportation: 

1. pour reserver Jes ressources indispensa
bles a la v ie alimenta ire et a la sauvegarde 
de l' activite economique de la nation, 

2. pour des ra isons de securite publique et 
de securite de l'Etat, 

3. pour des raisons de pol ice sanita ire ou 
en vue d' assurer la protection des animaux et 
des plantes utiles contre Jes maladies, Jes in
sectes et parasites nuisibles, conformement aux 
principes intemationaux adoptes a ce sujet, 

4. pour des marchandi es faisant l 'objet 
des monopoles d'Etat, et en vue d'application 
aux marchandises etrangeres des prohibitions 
et restrictions qui sont ou seront etablies par 
la legislation interieme en ce qui concerne Ja 
product ion, la vente , le transport ou la con
sommation a l'inter ieur des memes marchandi
ses indig0nes, 

5. pour empecher !'exportation de la mon
naie or OU du metal or. 

Art. V. Les Parties Contractantes s'enga
gent a accorder reciproquement le transit libre 
sur Jes voies Jes plus appropriees au transit 
international aux personnes , bagages, mar
ch andises et objets de toute sorte, envois, na
v ires, bateaux, vo itures et wagons ou autres 
instruments de transport, en se garantissant 
reciproquemcnt sous ce rapport le traitement 
de la nation la plus favorisee . 

Les marchandises de tonte nature, tra ver
sant le territoire de l'une des Parties Contrac
tantes seront reciproquement exemptes de tout 
droit de douane ou de toute autre redevance, 
a !'exception des droits de statistique et des 
frais de surveillance et de magasinage. 

Les Parties Contractantes s'engagent a tie 
pas entraver le transit par des formalites ou 
autres mesures qui pourraient restreindre le 
tr_ansit, tout en se reservant le droit de pren
dre toutes Jes mesures pour garant ir que Jes 
marchandises, specialement celles qui font l'ob
jet d'un monopole d'Etat, ne so ient pas intro
duites clandestinement dans le pays , mais 
qu'e lles so ient r6ellement transitees. 

Les dispositions du present article s'appli
quent aussi bien aux marchandises en transit 
direct qu'aux marchandises trans itant apres 
transbordement, remballage ou entreposage. 

Le transit des marchandises pourra etre 
prohibe ou restre int, si dus moins ces mesures 
sont appl iquees a tous les pays ou a tous ceux 
qui se trouvent dans des conditions ana logues: 

1. pour des raisons de surete publique et 
de surete de l 'Etat, 

2. pour des raisons de police san itaire ou 
en vue d'assurer la protection des animaux et 
des plantes util es contre les maladies, Jes in
sectes et parasites nuisible , conformement aux 
principe internationaux adoptes a ce sujet. 

Art. VI. Les negociants, les cornmer9ants, 
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Jes industriels et Jes fabricants, ressortissant de 
l'une des Parties Contractantes, ainsi que 
leurs commis-voyageurs, jouiront sur le ter
ritoire de l'autre Partie, en tout ce qui con
cerne leUI: activi te et notamment au sujet des 
facilites douanieres accordees pour Jes echan
tillons du meme traitement que Jes negociants 
commer,;ants, fabricants et comrnis-voyageurs 
de la nation la plus favorisee. 

Les dispositions c i-dessus n'etant pas appli 
cables aux industrials ambulants, non plus 
qu'au colportage, chacune des Parties Con
tractantes se reserve a cet egard l'entiere li
berte de sa legislation. 

Art. VII. Les ressortissants de 1',rne des 
Parties Contractantes se rendant aux foires 
OU marches, a l'effet d'y exercer leur com
merce, ne seront pas, sur le territoire de 
l 'autre, t rai tes d'une maniere moins favorab le 
que les nationaux en tant qu'ils pourront pre
senter une carte d'identite d'apres le modele 
(Annexe D} , deliv re par les Autorites du pays 
dont ils sont ressortis ant . · 

Les dispositions de l'alinea 1 n'etant pas 
applicables aux industriels ambulants, non 
plus au colportage et a la recherche des com
mandes aupres des personnes qui n'exercent 
ni industr ie, ni commerce, chacune des Parties 
Contractante se reserve a cet egard l'entiere 
liberte de sa legislation. 

Art. VIII. Seront adm is en franch ise de 
douane, sous cond ition d'identification et, le 
cas echeant, contre depot d'une garant ie suf
fisante, Jes objets suivants, si ces objets soot 
reexportes ou entreposes dans un delai corres
pondant a la duree de leur emploi: 

1. Les objets importes dans l'un des P ays 
Contractants aux fins d'y etre repares. II est 
entendu que ces objets, s'ils sont reimportes 
dans le pays d'exportation, soot a leur reim
portation exempts de droits d'entree. Des ma
tieres ou parties, passibles de droits de douane, 
qui sont ajoutees a ces objets en quantites con
siderables !ors de la reparation, seront de
douanees autant que la legislation du pays 
l'ex ige, independarnment des objets memes et 
sel,on le tarif auquel elle etaient assu jetties 
avant leur combinaison; le poids servant de 
base au dedouanement peut etre fixe par une 
eval nation. 

2. Les emballages, sac , tonneaux et autres 
qui sont importes du territoire de l'une des 
Parties Contractantes dans le territoire de 
l' autre pour y etre remplis et ensuite reex
portes. 

3. Les objets des tines aux fo i res, exposi
tions ou concours. Les interesses prendront 
soi n de faire fixer la duree de l'eniploi des 
objets en question a leur en tree dans le pays ; 
ce delai pourra etre prolonge au besoin par 
Jes autorites douanieres. 

Art. IX. Le traitement sur le pied d'egali te 
a vec I a nation I a pi us fa vorisee ne sera pas 
applicable: 

1. aux privileges accordes ou qui pour
raient etre accordes ul terieurement par une des 
Parties Contractantes dans le trafic frontalier 
avec Jes pays limi trophes dans une zone 
s'etendant des deux cotes de la frontiere et ne 
depassant pas 15 Kilometres en general ; 

2. aux faveurs speoiales resultant d'une 
union douaniere ; 

3. aux avantages et faveurs speciaux exis
tant OU a etablir dans l'avenir, en rnatiere de 
tarifs douaniers et generalement en toute 
autre matiere commercia le, entre la Turquie 
et Jes pays qui se sont detaches de !'Empire 
ottoman en 1923. 

Art. X. Les taxe interieures, quelle que 
soit leur denomination qui sont ou seront 
imposes dans le territoire de l'une des deux 
Parties Contractantes, a la production, a la 
preparation OU a la consommation d'un pro
duit, soit pour le cornpte de l'Etat ou pour 
eel ui des communes et de corporations, ne 
devront, sous aucun pretexte, £rapper les pro
du its du territoira de l'autre Partie plus lour
clement et d'une fa,;,on plus genante que les 
produits sim ilaires de la nation la plus favo
risee. 

Art. XI. Les Parties Contractantes s'enga
gent a prendre Jes mesures necessaires pour 
donner aux commer9ants la possibilite de se 
procurer des informations officiell es concer
nant Jes tari fs de douane et notarnment Jes 
taux de droits a percevoir sur une marchan
dise determ inee. La demande doit contenir, 
selon les reglernents du pays d'irnportation, 
un echantillon de la marchandise ou bien 
une description detaillee, une copie ou photo
graphie de celle-ci . 

Art. XII. Les navires et bateaux portant 
le pavilion de l'une des Parties Contractantes 
qui entreront sur lest ou charges dans Jes 
eaux et ports dependant de l'autre Partie, ou 
qui en sortiront, quel que soit le lieu de !em· 
depart ou celui de leur destination, y jouiront 
sous tous Jes rapports du meme trai tement que 
les navires ou bateaux nationaux et n'y se
ront assu jettis a aucun droit ou taxe, sous 
quelque denomination que ce soit, per,;m au 
nom et pour le compte de l'Etat, des provin
ces, des communes ou d'un organisme quel
.conque, autorise it. cet effet par le Gouverne
ment, autres OU plus eleves que ceux qui sont 
OU pourront etre impo es aux navires OU ba
teaux nationaux. 

Leurs cargaisons, quelle qu'en soit la pro• 
venance ou la destination, ne seront assujetties 
a des droits ou charges autres ni plus eleves 
et ne seront traitees autrement que si elles 
etaient importees ou exportees sous pavilion 
national. 

Leurs passagers et Jes bagages de ceux-ci 
seront pareill ement traites cornme s'il s voyage
aient sous pavilion national. 

Art. XIII. Les dispositions de \'article 12 
ne seront pas applicables en ce qui concerne 
le cabotage, la peche, l'exercice de pilotage 
et l'emploi de pilotes, l'exercice de remor
quage et autres serv ices de port, ni en ce qui 
concerne la navigation clans Jes eaux inter ieu
res. 

Art. XIV. La nationali te des bateaux et 
navires sera, de part et d'autre, adm ise d'apres 
Jes documents et certificats delivres a cet effet 
par Jes Autorites competentes des Etats res
pectifs, conformement aux lois et reglements 
de chaque pays. 

Les certificats de jauge et autres documents 
relatifs a la jauge, delivres par l'une des Par
t ies Contractantes, seront reconnus par l'autre 
conformement aux arrangements speciaux qui 
pourront etre conclus entre les deux Parties 
Contractantes. 
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Art. XV. Les navires et bateaux portant le 
pavilion de l'une des Parties Contractantes 
qui entront clans un port de l'autre a seul e 
fin d'y completer leur cargaison ou en debar
quer ou tran border une partie, pourront, en 
se con[orma nt aux lois et reglements de l'Etat 
respectif, conserver a bord la partie de leur 
cargaison qui serait destinee a un autre port 
OU a un autro pays et la reexporter sans etre 
tenus a payer pour cette derniere partie de 
leur ca1.·gaison aucun droit ou frais sau f Jes 
droits de ~urvei llance, lesquels, d'ai\Jeurs, ne 
pourront etre per9us qu'au taux le plus bas 
fixe pour la navigation nationa le. 

Art. XVI. En cas de naufrage, echoue
JOent, avarie en mer ou 1·elache forc6e d'un 
batimont de l'une des deux Parties Contrao
tantes clans Jes eaux de l'autre, le batiment et 
sa cargaison jouiront des memes faveurs et im
munites que Jes lois et reglements du pays 
respect,£ accordent clans Jes circonstances ana
logues aux bat irnents nationaux. 

Aide et as istance seront donnees au capi
taine, a !'equipage et aux passagers, tant pour 
eux-memes que pour le batiment et sa car
gaison, clans la meme mesure qu'aux na
tionaux. 

En ce qui concerne le droit de sauvetage, 
Ja legislation du pays ou le sauvetage a eu 
lieu, sera appliquee. 

A:r,,TNEXE A. 

Les marchandises sauvees d'un batiment 
echoue ou naufrage ne seront assu jetties a 
aucun droit de douane, a rnoins qu'elles ne 
soient introduites clans le pays pour la con
sommation interieure. 

Art. XVII. A !'exception du premier et 
-deuxieme alinea de l' article premier, les sti
pulations du present traite seront egalement 
appliquees par la Turquie aux Indes-Neer
landaises, au Suriname et a Cura9ao et reci
proquement par Jes Indes- eerlandaises , le 
Suriname et Cura9ao a la Turquie. 

Art. XVIII. La presente Convention sera 
ratifiee et Jes ratifications en seront echan
gees a la Haye auss itot que faire se pourra. 

Elle entrera en vigueur trente jours apres 
l'echange des 1·atifications et demeurera exe
cutoire jusqu'au terme d'un delai de trois 
mois a compter du jour de sa denonciation 
par l'Une ou l'Autre des deux Parties Con
tractantes. 

En foi de quoi Jes P lenipotentiaires ont 
signe la presente Convention et y ont appose 
leur sceau. 

Fait en double expedition, a Angora, le 25 
juil let 1928. 

W. v a n W e I d e r e n R e n g e r s. 
A. Che v k i. 

(sceaux ) 

o du 
tarif 
Neer

landais 

Designation des marchandises 
Droits 

d'entree 

32 
35 

47 
139 
96 I a 

105 
120 I 
123 
139 
139 I 4 
139 I 5 
139 I 6 
139 I 7 
139 I 8 
139 I 10 

Emeri ....... .. .. ... . ........... . 
.Tus de reglisse: 

J. importe en pains, en gateaux ou en bloc pesant chacun 3 K gs, 
ou plus, ou bien coule en caissettes, barils ou autres contenant : 

a. edulcore au moyen de saccharine ou d 'autres matieres 
edulcorantes artificielles . . . . . . • . . . . . . . 

b. autres: 
Pour chaque 5 % de sucr e (les fractions de 5 % inferi
eures a I seront negligees et dans les autres cas elles se
ront comptees pour 5 %) 

II. importe autrernent : 
a. emballes. . . .... 

Gomme adragante . 
Racine de reglisse . 
Huile d'olive en fut 
Opium ..... . 
Tabacs en feuille 
Tapis en points noues 
Alpiste . . . . . 
Figues seches . . 
Raisins sees . . . 
Noix et noisettes 
Amandes seches . 
Safran. . . . . . . . ... 
Noix de galles et valonnees et pistaches 

(FI. ) 

ad val. 8 % 

100 K gs. 27 

100 Kgs. 1.35 

adval.8% 
et par 

100 K gs. 27 
ad val. 8 % 
adval.8 % 
100 K gs. 0,55 
ad val. 8 % 
100 K gs. 1,40 
ad val. 8 % 
adval.8 % 
ad val. 8 % 
adval.8 % 
ad val. 8 % 
adval.5 % 
adval.8 % 
ad val. 8 % 
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ex 32 b 
ex 51 b 
ex 109 b 

111 
112 

ex 115 

152 

153 

ex 202 b 
134-
135 
235: 
236 

ex249 

ex 270 

323 

409 
"X 542 

584 

Droits d'entree sur le territoir douanier turc. 

Denomination des marchandises. 

Fromages : hollandais, y compris Jes fromages de Hollande en boites 
Riz: monde ....................... . 
Cacao : moulu ou en pfi.te, sans sucre . . . . . . . . . . . . . 
Beurre de cacao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cacao et chocolat contenant du sucre ou autres matieres alimentaires. 
Sucre : raffine, en pains entiers ou casses, carre ou en tablette , pile 

ou en poudre, sucre cand i . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Peaux d'animaux brutes, fra!ches, salees, ou trempees dans la chaux : 

a. d'agneau et de chevreau 
b. autres . . . . . . . .. 

Peaux seches : 
a. d'agneau et de chevreau . 
b. autres . . . . . . . . . 

Engrais : superphosphates 
Huile de Jin . . . . . . . . . . . 
Huile de colza, de coco, d'.,irachide etc. . 
Papier d'emballage, plisse on non et papier goucJronne . 
P apier: 

a. a impri.mer et a ecrire. . . . . . . . . . . . . 
b. a ecrire non de.coupe et papier a imprimer fin . . . . . . . 

Carton ordinaire brut, rude a toucher de deux cotes, goudronne as
phalte, carton paille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ex. a. 1. Cabots, T'cloths, waste cloths, grey twills, grey drills, shir
tings, grey shirtings, grey cambrics, grey longcloths et 
autres tissus semblables ecrus y compris flanelettes . . . 

ex. b 6. tous autres tissus blanchis tels que: White twills, white drills, 
white shirtiilgs, white croydons, white cambrie. , white 
longcloths, madapolam, calicots, piques . . . . . . . . 

ex. d. 4. tissus teints en pi ece d'nne seule couleur y compris les flane-
lettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ex. d. 5. tissus non denomm~s ailleurs teints ou imprimes, brillantes, 
lisses, <lama. ses ou fac,onnes, cretonnes, reps, tissus a raies 
a fleurs, couvertures et tissus similaires fabriques de fils 
teints ou imprimes y compris les flanelettes imprimees . . 

Tissus et etoffes non denommes ailleurs foules ou non foules, pour 
habillement d'homme ou de femme, pour ameublement ou pour 
autre,. usages, de laine ou melanges d'autres matieres textiles autres 
que Ja soie : 

a . laine pure: 
1. pesant moins de 200 grammes par metre carrc . 
2. pesant de 200 gr. a 600 gr. par metre carre . 
3. pesant plus de 600 gr. par metre carre . . . 

b. Chaine coton : 
1. pesant moins de 200 gr. par metre carre . 
2. pesant de 200 a 600 gr. par metre carre . . . . . . 
3. pesant, plus de 600 gr. par metre carre . . . . . . . 

Notes. Les tissus et etoffos fabriqucs en d'aut.res fac;ons avec 
de la laine et du coton melanges sont soumis aux droits 
de laine pure indiques au premier paragraphe . . . 

4. Aba et Chayak grossiers et les Chayaks tisses de poil de 
chevre ordinaire (purs ou melanges de coton) . . . . 

Lampes incandesceotes electrigues et leurs parties . . . . . . . 
Instruments et appfreils pour t~legraphes. telephones et leurs pieces 

( exceptes les fils .. , IE's appare1ls radio . . . . . . . . . . . . 
Coulerns preparees : 

a. encre ~ ~mRrimer . . . . . . 
b. encre a ecnre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c. couleurs broyees a l'huile et a l'eau pour l'industrie . . . . 
d. couleurs fines a l'huile pour ta'bleaux, encre de chine, pastels 

etc ...... . 
e. teintures verrns. 

d 
,::,.. 

'~ i ~ 
~~~~ 
·2 __ a3_gg 
A'"dP. ..... 

480 
60 

360 
270 
350 

76 

240 
80 

450 
150 

exempt 
100 
125 
70 

45 
90 

40 

400 

560 

500 

560 

1600 
1400 
1300 

llOO 
900 
600 

1000 
1500 

900 

160 
100 
65 

675 
300 

78 

..; 
C 

.2; 
"' !E 
'" 0 
0 

5 
5 
5 
5 

12 

5 

5 
5 

5 
5 
5 
5 

12 
5 

5 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

5 
5 

5 

5 
5 
5 

5 
5 
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ANNEXE C. 
Modele Certillcat d'origine. 

Norn . . 
Domicile 
Rue ... 

Expediteur 

Norn 
Domicile 
Rue ... 

Receveur 

Nombres Mode I Marques 

I 
Poids brut et 

I 
Voies d'exredition I Contenu des d'emballage I No. net en Kg. (cbemin e fer, 

colis et valeur I poste, bateaux etc. ) 

I 

I 

! I I 

II est certille que les marchandises designees ci-dessus sont d 'origine 
...... ____ ____ , le -····-······-··-··- ·-·········-··---··········-- .... _ ...... -............ _ 192 ......... _._ · 

(Designation du bureau competent et signature) 
(Sceaux) 

ANNEXE D. 

CARTE DE LEGITIMATION 
POUR DES 

VISITEURS DES FOIRES ET MARCHER 

Il est certifie q ue 

M ············-· ----···---------·----
porteur de la preseute carte, desirant sa 
rendre a vec ses rnarchandises aux foires et 

marches en --···--··-·----·····-·-··--·· 
(pour les ressort issants neerlandais : en 
Turquie, pour les ressortissants t urcs: aux 
Pays-Bas) est domicilie a ______ _ 
et qu'il est t enu d 'acquitter les taxes et im
pots legaux pour l'exercice de son commerce 
ou industrie. 

Le present certificat est valable pour un 
delai de -···- ____ m ois. 

(Lieu, date signature, sceau d e 
I' Autorite qui a etabli le certi
ficat) 

Protocole de signature. 
Au moment de signer la presente Conven

t ion de Commerce et de N av igation, les Pleni
potentiaires souss ignes sont toinbes d 'accord 
pour stipuler Jes precisions suivantes: 

Ad art. Ier. Daus le cas ou, en conformite 
de !'article 2 de la Convention Commerciale 
signee a Lausanne le 24 juillet 1923 entre la 
Turquie d'une part, et Jes autres Puissances 
signata ires 'd'autre part, ii serait, en r aison 
des fl uctuatious de change, procede a un ra
j ustement des coeffi cients de majoration pre
vus audit ar t icle, Jes Parties Contractantes 
sont d'accord pour appliquer , · clans Jes memes 
conditions, le meme rajustement aux coeffi
cients fi gurant clans l a li ste B annexee a la 
presente Convention, sans que cela puisse 

porter atteinte it l'a11plication integrale de la 
stipulation de l ' a linea 3 de !'article premiel'. 

Ad art. IX. II est entendu que !'article IX 
ne peut pas etre invoque si Jes avantages et 
faveurs speciaux enumeres au No. 3 de cet 
article sont accordes a un Etat tiers. 

Ad art. X . II est entendu que la Turquie 
pourra en outre continuer a percevoir, dans 
Jes memes condit ions d'egali te entre ses res
sortissants et les ressortissants neerlandais, 
pour les produits enumeres au Tableau an
nexe au present Protocole, Jes taxes de con
sommation indiquees audit ta bleau. 

Angora, le 25 juillet 1928. 
W. v a n W e I d e r e n R e n g e r s. 
A . Che v k i. 

Annexe au protocole de signature. 
Taxes turques de consommation. 

The, 40 piastres par Kilogra mme. 
Cafe, 20 piastres par Kg. 
Pet role, 6 piastres par K g. 
R iz, 10 piastres par K g. 
Margarine, oleomargarine et autres graisses 

animalcs, 80 piastres par K g. 
Bougies d e stearine, 30 piastres par Kg. 
Savon ordinaire, 5 piastres par Kg. 
Sacs neufs et usages, 5 piastres par Kg. 
Epices, 30 piastres par K g. 
Allumettes , ½ piastre par boite de 60 allu

mettes. 
Allumettes-bougi9s, 1 piastre par boite de 60 

allumett es. 
Papier a cigarettes , 1 piastre 50 feuilles. 
Briquets, 25 piastre8 pa.r briquet. 
Sucre, 15 piastres par K g. 

Biscuits, } aoumis a. Ja 
Chocolat taxe de con-
Lait condense · aommation 
Confiserie et glucose d'aprea le 
Boissons non alcooliques, gazeuses pourcenta.ge 

et limonades de snore 
Tous autres produits sucres contenu. 
Tombac, 40 piastres par Kg. 
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7 Peb1"Ua1·i 1929. WET tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Fonds voor de uitvoering van de 
Tiendwet 1907 (Staatsblad n°. 222), voor 
het dionstjaar 1929. S. 34. 

Vastgesteld op f 997,000. 

7 Pebruari 1929. WET tot rnststelling van 
de begrooting van het Staatsmuntbedrij f 
voor het dienstjaar 1929. S. 35. 

Vastgesteld res. op f l,167,70G en f 25,000. 

7 Februa,·i 1929. WET tot vaststelling van 
de begrooting van de ontvangsten en uit;.. 
gaven van het Algemeen Burgerlijk Pen
ioenfonds voor het dienstjaar 1929. S. 36. 

Vastgesteld op f 205,001,862. 

7 Peb1'Uari 1929. WET tot verlaging van den 
accijns op gedistilleerd en van <lien op 
houtgeest, alsmede van het specifieke 
recht, dat in ".erband met die accijnzen, 
volgens de Tar,efwet 1924 (Staatsblad n°. 
568) geheven wordt van sommige produc
ten . S. 37. 

Wij WILHELMI A, enz .... doen te weten: 
Alzoo wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodig is over te gaan tot verlaging 
van den accijns op gedistilleerd en van <lien 
op houtgeest, alsmede van het specifieke recht, 
dat in verband met die accijnzen, volgens de 
Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 568) geheven 
wordt van sommige producten; 

Zoo is het, dat ~ 1ij , den Raad van State, enz . 
A1-t. l. In artikel 1, § 2, der wet van 20 

Juni 1862 (Staatsblad n°. 62) , houdende be
palingen omtrent den accijns op het binnen
landsch gedistilleerd, wordt in de plaats van 
,,twee en twintig gulden" gelezen: een hon
derd en tach ti g gulden. 

Het eerste lid werkt ten aanzien van den 
accijns van gedistilleerd, na het in werking 
treden dezer wet uitgeslagen uit eene bran
derij, eene distilleerderij der eerste klasse, eene 
bergpl aats tot opslag van gedistilleerd onder 
genot van doorloopend krediet voor den ac
cijns of uit entrepot, of we! na gemeld tijd
st ip ten invoe1· aangegeven of ingevoerd. 

2. In artikel2, eerste lid, der wet van 30 
December 1910 (Staatsblad n°. 377) , houdende 
bepalingen omtrent het belasten van hout
geest, wordt voor ,,een honderd tachtig gul
den" gelezen: drie honderd zes en negentig 
gulden. 

Het eerste lid werkt ten aanz ien van den 
accijns, die na het in werking treden dezer 
wet vorderbaar wordt. 

3. § 1. In het tarief, behoorende bij de 
Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 568) worden 
de volgende wijzigingen gebracht: 

a. in onderdeel I van post 2 wordt in de 
kolom ,,Rechten" voor f 840 gelezen: £ 505, en 
voor £ 667 gelezen £ 403 ; 

b. de Bijzondere bepaling n°. 4 op post 2 
wordt gelezen : 

4. Voor reuk- en toiletwater, vermengd op 
de wijze als door Onzen Minister van Finan
cien zal worden voorgeschreven, wordt de ac
c ijns slechts geheven ten bedrage van een 

honderd en vijftig gulden per hectoliter gedis
tilleerd, welke bij eene warmte van vijftien 
graden van den honderddeeligen thermometer 
vijftig liter zuivere alcohol bevat, indien de 
invoer plaats heeft in de verpakking waarin 
de aflevering geschiedt aan het publiek en 
deze verpakking behoorlijk is gesloten en ge
etiquetteerd en geen grooteren inhoud heeft 
clan van een halven liter; 

c. in onderdeel I van post 30 wordt in de 
kolom ,,Rechten" voor £ 8.40 telkens gelezen: 
f 5.05; 

d. in onderdeel V van post 41, alsmede in 
onderdeel 1 van post 94 wordt in de kolom 
,,Rech ten" voor £ 4. 70 gelezen: £ 2.80 en voor 
f 6. 70 gelezen: f 4. 

§ 2. Bij het in werking treden dezer wet 
vindt artikel 42 der Tariefwet 1924 (Staats
blad n°. 568) overeenkomstige toepassing. 

4. De accijns betaald van op den eersten 
Maart 1929 hier te lande aanwezig gedistil
leerd, wordt tot een bedrag van een honderd 
en twintig gulden per hectoliter, welke bij 
eene warmte van vijftien graden van den hon
derddeeligen thermometer vijftig liter zuiveren 
alcohol bevat, aan de bezitters teruggegeyen. 

5. De in het vorig artikel bedoelde terug
gaaf wordt verleend op den voet der alge
meene maatregelen van bestuur, uitgevaar
digd ingevolge artikel 1, letter b, der wet van 
18 Juli 1904 (Staatsblad n°. 190), met <lien 
verstande, dat waar in die maatregelen sprake 
is van uitvoer, daarvoor in de plaats treedt 
opslag der goederen onder sluiting vanwege 
de administratie der accijnzen, ter plaatse, 
door Onzen Minister van Financien te bepa
len, in den nacht van 28 Februari op 1 Maart 
1929. De strafbepaling van artikel 2, zoomede 
de artikelen 5 en 6 dier wet, vinden daarbij 
toepassing. 

Onze Minister van Financien geeft de voor
schriften, die ter verdere uitvoering van arti: 
kel 4 en van dit artikel noodig zijn; deze 
voorschriften kunnen behelzen, dat de goede
ren ter verificatie moeten worden aangeboden 
ter pl aatse, waar zij zullen worden opgeslagen, 
op door of van wege genoemden Minister 
naar mate van plaatsel ijke omstandigheden te 
bepalen dagen en uren. 

6. Op de in de vorige artikelen bedoelde 
teruggaaf kan wegens aan den opslag en de 
verificatie verbonden kosten, ten hoogste een 
ten honderd van haar bedrag worden ingehou
den. 

7. De in de vorige artikelen bedoelde te
ruggaaf wordt uitgestrekt, zoowel tot \le on
vermengde door overhaling verkregen alcohol
houdende vloeistoffen, als tot likeuren, bitters, 
reuk- en toile~waters, essences, tincturen, ge
neesmiddelen en andere samengestelde stoffen. 

Van die teruggaaf zijn uitgesloten reuk- en 
toiletwaters die methylaetylketon bevatten en 
goe'deren waarvan het alcoholgehalte minder 
bedraagt dan 20 centiliter per liter. 

8. De bepal ingen der wetten van: 
31 December 1863 (Staatsblad n°. 221) , 
7 Juli 1866 (Staatsblad n°. 80) , 
9 April 1869 (Staatsblad n° . 62), 
6 April 1877 (Staatsblad n°. 70), 

23 December 1886 (Staatsblad n° . 223), 
27 September 1892 (Staatsblad 11°. 226 ), 
4 December 1909 (Staatsblad n°. 375) , 
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3 April 1919 (Staatsblad n°. 141 ) en 
31 December 1920 (Staatsblad n° . 928), 

voor zoover daarbij de accijns op gedist illeerd 
of die op houtgeest werd verhoogd, zij n ver
vallen. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den eersten Maart 1929, met uitzondering 
van artikel 5, dat met ingang van den vij f
tienden Februari 1929 in werking treedt. 

Lasten en bevel en, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7.den F ebruari 

1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, d e Gee r. 
( Uitgeg. 12 Februa,·i 1929.) 

7 Februari 1929. WET tot herziening van de 
.wet van 19 December 1914 (Staatsblad n°. 

. 564) houdende instelli ng van raden van 
beroep voor de directe belastingen en vast
ste lling va n a lgemeene bepalingen betref
fende het beroep op die colleges, en wijzi
g ing van artikel 265b der Gemeentewet. 
s. 38. 

B(il. Hand. 2° Kamer l 927 /1928, n°. 225, 
1-6; 1928/1929 n°. 59, 1-9. 

Hand. id. 1928/1929, blz. 131- 147, 232, 233. 
I d. l • K amer 1928 /1929 blz. 42-44, 87- 88, 

15:~, 196- 197. 
Wij WILHELMINA, enz . .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschel ijk is de bepalingen van de 
wet van 19 December 1914 (Staatsblad n°. 
564) , gewijzigd bij de wet van 23 Maart 1918 
( Staatsblad n° . 172), betreffende de samen
stell ing en de bevoegdheid van de raden van 
beroep voor de directe belastingen en de pro
cedure voor die colleges, te herzien, alsmede 
artikel 265b der Gemeentewet te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Artikel I. 

In de wet van 19 December 1914 (Staats
blad n°. 564) , gewijzigd bij de wet van 23 
i\1aart 1918 (Staatsblad n°. 172), houdende 
instelling van raden van beroep voor de di
recte belastingen en vaststell ing van a lge
meene bepalingen betreffende het beroep op 
<lie colleges, worden de volgende wijzigingen 
gebracht: 

a. De artikelen 1, 2, 3, 4 en 5 worden ver
vangen door de volgende artikelen : 

A rt. 1. Er zij n raden van beroep voor de 
directe belastingen, waarvan het rechtsgeb ied 
€n de standpl aatsen door Ons worden aange
wezen. 

Art. 2. De raad bestaat uit dri e· leden , van 
wie een wordt benoemd door Ons, op voor
<lracht van Onzen M inister van Justitie, een 
Joor Gedeputeerde Staten der provincie waar
in de standplaats van den raad is gelegen, en 
een door de arrondissements-rechtbank tot wier 
rechtsgebied de standpl aats van den raad be
hoort. 

Op dezelfde wijze wordt voor ieder lid ten 
minste een plaatsvervanger benoemd en _bij 
ontslag of overlijden in Ilene vacature voor
z1en. 

Orn de twee jaren treden een der leden en 
.ozijne plaatsvervangers af volgens rooster, door 
<len raad op te maken. 

De aftredenden zijn herbenoembaar. 
1929. 

De Jeden en de plaatsvervangers kuunen ook 
tusschentijds door het gezag, dat hen heeft 
benoemd, bij een met redenen omkleed beslui t 
worden ontslagen. . 

A,·t . 3. H et door Ons benoemde lid is voor
zitter van den raad. ] let wordt in die hoe
danigheid zoo noodig vervangen door ecn 
zijner plaatsvervangers. 

A,·t. 4. De leden en de plaatsvervangers 
moeten den voll en ouderdom van 30 jaren 
bereikt hebben. Tusschen hen mag geen bloed
verwantschap of zwagerschap tot en met den 
derden graad bestaan; noch mogen zij met 
elka nder in het huwelijk verbonden zijn. De 
zwagerschap houdt op door het overlij den van 
hem, d ie haar veroorzaakte. 

Rijksambtenaren ressorteerende onder het 
Departement van Financien en burgemeesters 
zij n n iet tot l id of plaatsven-anger benoem
baar. 

Art. 5. Aan den raad worden door Ons, op 
voordracht van Onzen Minister van Justitie , 
een of meer van Rijkswege bezoldigde secre
tarissen toegevoegd. 

Rijksambtenaren ressorteerende - of binnen 
de laatste vijf jaren geressorteerd hebbende 
- onder het Departement van Financien en 
burgemeesters zijn nie t tot secretaris benoem
baar. 

De secretarissen verrichten hunne werkzaam
heden overeenkomstig hunne door Ons, op 
voordracht van Onzen Minist€r van Justitie, 
vast te stellen instructien. · 

Onze Minister van Justitie kan ambtenaren 
aanstellen om de secretarissen bij te staan. 

b. Het eerste lid van artikel 6 wordt ge
lezen: 

De leden van den raad en hunne plaatsver
vangers leggen, alvorens hun ambt te aan
vaarden, ten overstaan van Onzen commissaris 
in de provincie, waarin de standplaats van den 
raad is gelegen, den eed of belofte af, dat zij 
het naar plicht en geweten, nauwgezet en on
partijdig zullen waarnemen. 

bbis. Het vierde lid van artikel 7 wordt 
gelezen: 

Zij n meer clan twee verschillende gevoelens 
uitgebracht, dan wordt beslist in den zin die 
het meest overeenkomt met het gevoelen der 
meerderheid. 

c. a artikel 7 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 7bis, luidende: 

,vij behouden Ons voor, op voordracht van 
Onzen Minister van Justitie, bij een raad in 
te stell en een enkel voudige kamer, wier werk
zaamheden verricht worden door den voorzit
ter of we! door een der · leden, daartoe door 
den voorzitter aangewezen.• Hij die de werk
zaamheden der enkelvoudige kamer verricht, 
behoort aan eene Rijks- of daarmede gel ijk
gestelde· Nederlandsche Universiteit te hebben 
verkregen: 

hetzij den graad van doctor in de rechts
wetenschap, 

hetzij den graad van doctor in de rechtsge
leerdheid of de hoedanigheid van meester in 
de rechten, m its deze graad of deze hoedanig
heid verkregen is op grond van het a fleggen 
van een examen in het Nederlandsch burger
lijk- en handelsrecht, staatsrecht en strafrecht . 

De voorzitter regelt voor deze kamer de 
plaatsvervanging. Hij is bevoegd, voor de be-

6 
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handeling van eene bepaalde zaak eene bij
zondere aanwijzing te doen. 

Met betrekking tot de haar ter behandeling 
toegewezen zaken vervult de enkelvoudige ka
mer de taak van den raad en va11 den voor
zitter van den raad en bezit zij , naast de be
voegdheden van den raad zelven, tevens die 
wel ke bij · deze wet aan den voorzitter zijn toe
gekend. 

d. Artikel 8 wordt gelezen: 
Aan de leden van den raad en hunne plaats

vervangers wordt door Ons, behalve vergoe
ding van reis- en verblijfkosten, vacatiegeld 
toegekend. 

c. In artikel 11 wordt tusschen het eerste 
en het tweede lid ingevoegd een nieuw lid, 
lu idende als volgt: 

Betreft een beroepschrift meer dan een aan
slag, n iet op hetzelfde aanslagbiljet voorko
mende, dan stelt de in het eerste lid bedoelde 
ambtenaar den belanghebbende in de gelegen
he id, het geschrift te vervangen door zooveel 
beroepschriften als er aanslagbiljetten zijn. 
Maakt de belanghebbende van deze gelegen
he id gebruik, dan worden de nieuwe beroep
schriften geacht op denzelfden <lag als het 
oorspronkelij k beroepschrift bij den raad van 
beroep te zijn ingekomen en door den arnbte-
11aar te zijn ontvangen. 

/. De artikelen 13, 14, 15 en 16 worden 
vervangen door de volgende artikelen : 

A,·t. 13. Zoodra de termijn voor het indie
nen van een vertoogschrift is ver treken of, 
indien binnen bekwamen termijn een vertoog
schri ft is ingediend, zoodra een afschrift daar
van volgens art. 11 of 12 is verzonden, draagt 
de voorzitter zorg, dat de behandeling van de 
bij het beroepschrift aanhangig gemaakte zaak 
rnrderen voortgang vindt. 

A,·t . l3bis. Indien de zaak den voorzitter 
vatbaar schij nt voor afdoening door de enkel
'voudige kamer, brengt de se9retaris zul ks ter 
kennis van den belanghebbende en van den 
in art. 10 bedoelden ambtenaar. H ij maakt 
den belanghebbende opmerkzaam op hetgeen 
hiema in het tweede lid is bepaald. Heeft een 
bijzondere aanwijzing op den voet van het 
tweede lid van art. 7bis plaats gevonden, dan 
wordt dat feit in de kennisgeving opgenomen, 
met vermelding van den aangewezen persoon. 

Indien binnen vijf dagen na de toezending 
van de mededeeling noch de belanghebbende, 
noch de in art. 10 bedoelde ambtenaar schrif
telij k bezwaar heeft ingebracht tegen a fdoe
n ing door de enkelvoudige kamer, stelt die 
kamer zoo spoedig mogelijk dag en uur voor 
de verdere behandeling der zaak vast. 

De secretaris roe]'t den in art. 10 bedoelden 
ambtenaar op om bij deze verdere behande-
1 ing tegenwoordig te zijn en deelt den belang
hebbende mede, dat hij, desverlangd, op dag 
en uur voormeld zal worden gehoord door de 
enkelvoudige kamer. 

Oproeping en mededeeling worden schrifte
lijk ten minste vij f dagen voor den in het 
tweede lid van dit artikel bedoelden dag ver
zonden. 

Art. l 3ter. Indien de zaak hem voor afdoe
ning door de enkelvoudige kamer niet vat
baar schijnt of een bezwaar, als bedoeld is in 
het tweede l id van art. 13bis tijdig is inge
komen, stelt de voorzitter zoo spoedig mogelij k 

dag en uur vast voor hare verdere beh andeling 
door den raad in Yoltallige vergadering. 

De secretaris roept den in art. 10 bedoelden 
ambtenaar op om bij de behandeling van de 
zaak tegenwoordig te zij n en deelt den be
langhebbende mede, dat hij , desverlangd, op 
dag en ttur voo rmeld door den raad zal wor-
den gehoord. 

Oproeping en mededeel ing worden schrifte-
lij k ten minste vijf dagen v66r den in het eer
ste lid Yan dit artikel bedoelden dag verzon 
den. 

Art. 13quater. De voorzitter blijft te alien, 
tij de bevoegd, eene beschikking krach tens art. 
13bis, eerste lid, in te trekken. 

Eveneens is de enkelvoudige kamer bevoegd,. 
de zaak te verwijzen naar den raad in volta l
lige vergadering. 

\Vordt rnn een dezer bevoegdheden gebr(1 ik 
gemaakt, dan stelt de voorzitter zoo spoedig 
mogelijk dag en uur vast voor de verdere be
handeling van de zaak door den raad in vol
tall ige Yergadering. Artikel l3 ter, tweede en 
derde lid, is vorder van toepassing. 

Art. 14. De belanghebbende kan zich door 
een gemachtigde doen vertegenwoordigen. Orn 
geldige redenen kan de voorzitter de vertegen
woordigi1,g door een bepaalden gemachtigde
weigeren. De rnorzitter heeft het rech t te vor
deren, da t de belanghebbende zij n gemachtig
de vergezel t. 

Zoowel de belanghebbende en zijn gemach-
tigde als de ambtenaar kan zich door een ad-
vocaat of, met toestemming van den voorzit-
ter, door een of meer andere personen doen. 
bijstaan. 

De behandeli ng van de zaak wordt, zoo noo
dig, door den voorzitter geschorst of verdaagd. 

Art. 15. De raad is bevoegd om, alvorens. 
ui tspraak te doen: 

1 °. partijen nader te zamen op te roepen 
tot het verstrekken van inlich tingen; 

2°. schriftelijk inlichtingen bij een van de
partijen in te winnen; van de gevoerde briof
wisseling wordt alsdan afschrift toegezonden . 
of inzage verstrekt aan de wederpartij , welke
bovendien in de gelegenheid wordt gesteld om 
binnen een bepaalden termij n van ten min te 
vijf dagen schriftelijk van haar gevoelen te 
doen blijken. De termijn kan op verzoek der 
belanghebbende partij door den voorzitter war
den verlengd. Indien de partij van de haar
geboden gelegenheid gebruik maakt, wordt 
haar schriftelijke uiteenzetting in afschrift toe
gezonden of ter inzage verstrekt aan de we
derpartij. 

A rt. l5bis. De raad is bevoegd deskundigelll 
te raadplegen of voor de inzage van boeken 
en bescheiden aan te wijzen. De aanwijz ing 
geschiedt in het algemeen dan wel voor een 
bepaald geval. 

Alvorens zijne taak te aanvaarden, legt de 
deskundige in handen van den voorzitter van 
den raad den eed of belofte af,dat hij bij de 
uitvoering van zijne taak volgens zijn geweten 
verslag zal ui tbrengen. 

Aan de deskundigen wordt door den voor
zitter van den raad, ten laste van het Rijk, 
vergoeding toegekend volgens door Ons te 
stellen regelen. 

De deskundigen brengen een schriftelijk ver
slag uit, dat aan beide partijen in afschrift 
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toegezonden of ter inzage verstrekt wordt. 
Beide partijen worden in de gelegen?e1d ge
steld binnen een bepaalden, voor be1den ge
lijke~, termijn van ten minste vijf ~~gen 
schriftelijk van haar gevoelen t;e do!'.n bhJken. 
De termijn kan op verzoek van part1ien of van 
een harer door den voorzitter worden verlengd. 
Voor zoover partijen van de geboden 11;ele11;~n
heid gebruik maken, wordt haar schrifte!tJke 
uiteenzetting in afschrift toegezo_i:iden of ter 
inzage verstrekt aan de wederpartiJ. . 

Art. 15ter. Indien de raad heeft gebru1k 
gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld bij arti
kel 15, sub 2°., of bij artikel 15bis, worden 
partijen, nadat zij van elkanders _schrifturen 
hebben kunnen kennis nemen, opmeuw m de 
gelegenheid gesteld haar standpunt mondeling 
toe te lichten mits zij binnen een bepaalden, 
voor beiden gelijken, termijn van ten minst.~ 
vijf dagen dit schriftelijk hebben verzocht. ZtJ 
worden daartoe, met overeenkomstige toepas
sing der artikelen 13bis en 13ter, door den 
secretaris in kennis gesteld met het voor de 
verdere behandeling bepaalde tijdstip. 

Art. 16. De uitspraak van den raad is met 
redenen omkleed. Zij vermeldt wanneer en 
door wie zij is vastgesteld en wordt door den 
voorzitter en door den secretaris onderteekend. 

Indien de voorzitter zich in de onmogelijk
heid bevindt om de uitspraak te onderteekenen, 
wordt zulks verricht door een der leden, die 
over de zaak gezeten hebben. Indien het lid 
van de enkelvoudige kamer of de plaatsve1:
vanger die over de zaak geoordeeld heeft, but
ten staat is om de uitspraak te onderteekenen, 
geschiedt zulks, in het eerste geval door een 
plaatsvervanger en, in bet tweede geval, door 
bet lid der enkelvoudige kamer of een anderen 
plaatsven-anger. I ndien de secretaris verhin
derd is de uitspraak te onderteekenen, word t 
daarvan op de uitspraak melding gemaakt. 

Afschrift van de uitspraak wordt door den 
secretaris, bij aangeteekenden brief, gelijktij
dig aan den belanghebbende en aan den rn 
art. 10 bedoelden ambtenaa r gezonden. 

Nadat de uitspraak in kracht rnn gewijsde 
is gegaan, zendt de secretaris de stukken on
verwijl d aan de rechthebbe!lden terug. 

g. Aan artikel 19 worden toegevoegd een 
derde en vierde lid , luidende: 

Is het beroepschrift gericht tegen meer dan 
con uitspraak, dan stelt de secretaris dengei:,e, 
die het ingezonden heeft, in de gelegenhe1d, 
het binnen eene maand te vervangen door zoo
veel beroepschriften als er uit praken zijn. 
l\.Iaakt de appellant nn deze gelegenheid ge
bruik clan worden de nieuwe beroepschnften 
geach't op den zelfden <lag als het oorspro_n
kelijk beroepschrift bij den raad van beroep 
te zijn ingekomen. .. .. 

Indien het beroepschrift verkeerdehJk btJ 
den Hoogen Raad is ingediend, zendt ~e grif
fier van den Hoogen Raad het onverw1Jld aan 
den bevoegden raad van beroep. Het beroep
schrift wordt geacht bij dezen raad ~~ z1Jn 
ingediend op den dag waarop het btJ den 
Hoogen Raad is ingekomen. 

h. In den laatsten zin van artikel 24 wordt 
na ,,zaak" ingevoegd: in voltallige vergade
ring. 

i. Artikel 28 vervalt. 

Artikel II. 
Het tweede en derde lid van artikel 265b 

der Gemeentewet worden vervangen door het 
volgende: 

De Raad neemt daarop zoo spoedig mogelijk 
eene gemotiveerde beslissing. Mededeeling van 
die beslissing wordt aan den belanghebbende 
gezonden, bij aanget;eekenden brief of tegen 
geclagteekend ontvangbewijs. 

De belanghebbende kan binnen eene maand, 
nadat de mededeeling ingevolge het vorige lid 
ter post is bezorgd of t;egen ~!1tvangbewijs is 
uitgereikt, in beroep komen btJ den raad van 
beroep voor de directe belastmgen, tot w1ens 
rechtsgebied de gemeente behoort. 

Arti kel III. 
Ten aanzien van personen die op het oogen

blik van in werking treden dezer wet de func
tie van voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, 
lid, pl aatsvervangen_d lid, ~~cretaris of __ plaats
vervangend secretans, hetz1J afzonder!t3k, het
zij vereenigd, vervullen, kan door Ons, op 
voordracht van Onzen Minister van Justitie , 
worden bepaald, dat zij in afwijki:tg van de 
bepalingen dezer wet hun £4nct1e . kunnen 
blijven bekleeden. Aan den secretans wordt 
clan, in plaats van bezoldiging, vergoeding 
voor bureaukosten toegekend op den voet van 
artikel 8 der wet van 19 December 1914 
(Staatsblad n°. 564), zooals dit luidde v66r 
het totstandkomen van deze wet. 

Artikel IV. 

Deze wet treedt in werking met ingang van 
1 Mei 1929. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den Fe

bruari 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Fina nciiin. cl e Gee r. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, J. B. Kan. 
De M inistP.r van J ustitie, J. Donner. 

(Uityey. 21 Feb,·. 1929.) 

Stbl. no. 39 nog niet verschenen; wordt 
achterin opgenomen. 

7 Februari 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920, Art. 125.) 

Nn vaststaat, dat de appellante is ont
slagen wegens opheffing van hare betre½
k.ing en de commissie van heroe,P <lit 
ontsiag heeft gehandhaafd, heeft zi.J aan
spraak op wachtgeld. Daaraan doet niet 
af dat de commissie aanvankelijk de 
h;ndhaving van het ontslag had geweigerd, 
doch later op deze weigering is terugg~
komen ; tot deze herzierung is de C0!11-1fil s1e 
bevoegd, daar bet hier betrof een mtspraak 
welke niet voor vernietiging door hooger 
gezag vatbaar was, terwijl door de intrek
king van de aanvankeljjke beslissiPg_ g~n 
belanaen zijn geschaad en deze beshssmg 
ook geene gevolgen heeft gehad, die be
zwaarlijk weer ongedaan zonden knnnen 
worden gemaakt. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, inge teld door 

lHevrouw l\I. E. Gielen-Heinemans, gewezen 
onderwijzeres aan eene bijzondere I agere school 
te Helmond, wonende te Venlo, tegen de be
schi kking van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en V.'etenschappen van 6 September 
1928, n°. 10985, afd . L.O.F., waarbij is beslist, 
dat haar, in afwijking van het eerste I id van 
a rt. 125 der Lager-Onderwijswet 1920, geen 
wachtgeld behoort te worden toegekend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 December 1928. n° . 1058; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, ICunste n en \Vetenschappen van 
4 F ebruari 1929, n°. 13301, afd. L.O.F.; 

0 . dat aan Maria Elisabeth Heinemans door 
het bestuur der Vereeniging ,,Zusters van 
Lief de" te Ti! burg, als bestuur van de 
Roomsch-Katholieke bij zondere meisjesschool 
aan den Noord-Koninginnewal n°. 42 te Hel
mond, bij besluit van 1 October 1927 met in
gang van 1 J anuari 1928 als onderwijzeres aan 
de evengenoemde school ongevraagd eervol 
ontslag is verleend wegens opheffing van hare 
betrekking al's gevolg van daling van het ge
ta l leerlingen in 1927; dat, nadat M. E. Hei 
nemans, inmiddels gehuwd met L. J. H. Gie
len, op grond van art. 125, lste I id, der Lager
Onderwijswet 1920 aan de Commissie van be
roep, ingeste lcl door de Diocesane groep van 
Roomsch-Katholieke bijzonclere scholen in het 
Bisclom 's-Hertogenbosch hanclhaving van <lit 
ontslag had verzocht, deze cornmissie bij be
sl uit van 20 Maart 1928 de handhaving van 
het ontslag heeft geweigercl, uit overweging, 
dat de a dressante van 1 September 1916 tot 
1 September 1927 werkzaam was als onder
wij zeres aan de bijzondere school te Hel rnond, 
Markt 47, afd. A., staande onder het bestuur 
van de Vereeniging der Zusters van Liefde 
te Tilburg, alwaar zij was de onderwijzeres 
met op een na het meest aantal clienstjaren 
aan die school; dat op 1 September 1927 twee 
onderwijzere en, onder welke de adressante, 
van deze school werden overgeplaatst naar de 
onder hetzelfde bestuur staande school te Hel
mond, Noord-Koni nginnewal 42, afd. B., ter
wijl omgekeerd twee onderwij zeressen van de 
l aatstgenoemde school naar de eerstgenoemde 
werden overgeplaatst; dat deze verwisseling 
van leerkrachten plaats vond op een tijdstip, 
waarop vermoed kon worden, dat de adres
sante voornemens was binnen afzienbaren tijd 
in het huwelijk te treden en tevens, dat aan de 
school, waaraan de adressante werd overge
plaatst, door dating van het getal leerlingen 
op 1 Januari 1928, dus drie maanden nit de 
overplaatsing van de adressante, een betrek
king van onderwijzeres zou worden opgeheven ; 
dat de adressante, na op grond van opheffing 
dier betrekking bekomen ontslag in de laatste 
week van December 1927 in het huwe!ij k is 
getreden, tengevolge waarvan aan haar, ware 
zij bereids niet ontslagen, ingevolge art. 12 
van het reglement der instelling, onder welker 
bestuur de school, waaraan zij laatst dienende 
was, staat, ontslag met ingang van den <l ag 
van haar huwelijk had kunnen worden gege
ven; dat hare kans op herplaatsing, ook naar 
de meening van het Rijksschooltoezicht, . dan 

ook vrij we! uitgesloten is; dat het schoolbe
stuur in zijnen brief van 2 Februari 1928 de 
juistheid van de voorschreven, in het door de 
Comm issie van Beroep ingewonnen r/\pport 
van den Inspecteur van het Openbaar Lager 
Onderwijs in de Inspectie Helmond gerele
veerde feiten erkennend, verder mededeelt, dat 
Mejuffrouw Heinemans aan dat bestuur heeft 
verzocht aan de school Noord-Koninginnewal 
n°. 42, te worden overgeplaatst en dat be
stuur, steeds gaarne aan zij ne onderwijzeressen 
ter will e zijnde, aan het verzoek ,·an Mejuf
frouw Heinemans heeft voldaan; dat · niet is 
gebleken, dat eenig onderwijsbelang de over
plaatsing van Mejuffrouw Heinemans van de 
bij zondere school, Markt 47, naar di e van den 
Noord-Koninginnewal n°. 42 noodig of wen
schelijk maakte ; dat de voorschreven feiten 
in onderling verband en samenhang beschouwd 
het niet aannemelijk maken, dat bij het ont
slag van Mejuffrouw Heinemans en de ophef
fi ng harer betrekking aanwez ig is geweest de 
goede trouw, waarvan sprake is aan het slot 
van gezegd art. 125, eer te lid, der Lager
Onderwijswet 1920 ; dat, nadat het sohoolbe
stuur daarop in April 1928 aan de meerge
noemde onderwijzerns wederom ongevraagd 
eervol ontslag als onderwijzeres aan de boven
genoemde school wegens opheffing van hare 
betrekking, ditmaal ingaande 11 April 1928, 
had verleend, en Mevrouw Gielen-Heinemans 
zich nogmaals tot de commiss ie van beroep 
had gewend met verzoek <lit ontslag te hand
haven, de oornmiss ie bij beslu it van 24 Juli 
1928 haar in dit verzoek niet-ontvanke lijk 
heeft verklaa rd, uit overweging, dat zij niet 
meer aan de genoemde school verbonden was 
en door de commissie a lleen eene beslissing 
kan worden genomen op eene aanvrage om 
handhaving van een ontslag, voor zoover dit 
ontslag betrekking heeft op een werkelijk aan 
de school werkzame leerkracht, <loch bij dit
zelfde besluit, met intrekki11g van haar beslui t 
van 20 Maart 1928, heett gehandhaafd het 
ontslag van M. E. Heinemans al onderwijze
res aan de vermelde school, verleend door het 
bestuur der school bij besl uit van 1 October 
1927 met ingang van 1 Januari 1928, daarbij 
overwegende, dat aan de commiss ie is geble
ken, clat zij aangaancle de motieven, die heb
ben geleid tot het besluit, waarbij door het 
choolbe tuur aan de adressante op 1 October 

1927 en met ingang van 1 Januari 1928 is· 
verleend eervol ontsl ag als onderwijzeres aan 
de mee rgezegde school, onjtiist is ingelicht ge
worden ; clat toch door het schoolbestuur op 
11 April 1928 aan de cornmissie is bericht, dat 
zijne op 2 Februari 1928 afgegeven verklaring, 
dat de adressante zel ve de over pi aatsing van 
de eene naar de andere school had gevraagd, 
op eene vergissing heeft berust en het deze 
verklaring clan ook naclrukkelijk herroept, ter
wijl ook de Inspecteur van het Lager Onder
wijs op 5 Mei 1928 heeft te kennen gegeven , 
dat hij bij nader onderzoek overtuigcl is, dat 
noch van de zijde van het schoolbestuur, noch 
van de zijde van de adressante, toen zij van 
de eerstbedoelde naar de laatstbedoelde school 
a ls onderwijzeres werd overgeplaatst, is gehan
deld in strijd met de goede trouw; dat de com
missie, ingelicht zijnde, zooals zij thans is, niet 
zou hebben geweigerd het ontslag te handha-
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ven en zij daarom van meening is haar be
sluit van 20 Maart 1928 te moeten herzien, 
omdat de billijkheid zulks medebrengt, ter
wij I boven haar geen College is gesteld , dat 
dat bes! ui t zoude kunnen vernietigen ; dat de 
Commissie in het licht van d it hernieuwd on
derzoek, gezien de nader ingekomen rapporten 
en gehoord de betrokken ondenvijzeres en ha
ren verdediger, thans van oordeel is, dat ten 
aanzien van de opheffing van hare betrek
king bij beslui t van meergenoemd schoolbe
stuur van 1 October 1927 de goede t rouw niet 
is geschonden ; dat Mevrouw M. E. Gielen
Heinemans daarna aan Onzen Minister van 
b nderwijs, Kunsten en 'IVetenschappen heeft 
verzocht om in het genot van wachtgeld te 
warden gesteld ; dat Onze Minister op <lit ver
zoek afwijzend heeft beschikt, uit overweging, 
dat afgezien van de vraag, of de Commissie 
van Beroep bevoegd was tot herziening van 
haar uitspraak van 20 Maart 1928 over te 
gaan, grand bestaat om aan te nemen, dat het 
ontsl ag eerder verband houdt met het aan
staande huwelijk van de adressante dan we
gens opheffing van hare betrekking is ver 
leend ; dat van deze bes] iss ing van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en vVeten
sch appen Mevrouw M. E . Gielen, geboren Hei
nemans, bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende , dat daar Onze Minister afziet van de 
vraag, of de Commissie van Beroep bevoegd 
was, tot herz iening van haar besluit van 20 
Maart 1928 over te gaan, deze vraag derhalve 
in beroep buiten beschouwing kan warden ge
laten; dat wat de verdere mot iveering be
t reft, zij opmerkt, dat zij niet voornemens was 
v66r den datum, waarop het ontslag j nging, 
te huwen ; dat zij aanvankelijk van meening 
was, dat het wachtgeld zou eindigen bij hu
welijk, ongeacht den datum, waa rop zij zou 
huwen; dat zij, toen haar echter duidelijk 
werd , dat <li t wachtgeld niet zou ophouden 
bij huwelijk , mits zij huwde v66r 1 J anuari 
1928, op 24 December 1927 is gehuwd ; dat 
het echter niet aankomt op de vraag, wat zij, 
appellante, meende, <loch wat ·het oogmerk 
was van het schoolbestuur, toen het de betrek
king ophief ; dat hieromtrent vaststaat, dat 
het schoolbestuur, toen het de betrekking op
hief, niet bekend was en ook niet bekend kon 
zijn metl voornemens van haar, appellante, om 
v66r 1 Januari 1928 te huwen, daar zij dit 
voornemen toen niet had; dat de opheffing 
der betrekking alleen is geschied, omdat <lit 
in het bel ang der betreffende scholen wensche
lijk werd geacht; dat er dus voor de overwe
ging van Onzen Minister ,, da t er grand be
staat om aan te nemen, dat het ontslag eerder 
in verband met het aanstaande huwelijk van 
·de adressante dan wegens opheffing van haar 
betrekking is verl eend" geen enkele reden be
staat en dan ook niet door Onzen Minister is 
rnedegedeeld, waaruit de beweerde grand dan 
wel zou bestaan ; 

0 . dat, wat ook het motief van het school
bestuur moge zijn geweest voor de overpl aat
sing van de appell ante naar de Roomsch-Ka
thol ieke bijzondere lagere school aan den 
Noord-Koning innewal 42 te H elmond, vast
staat, dat door daling van het aantal leer
lingen aan deze school op 1 J anuari 1928 eene 
onderwijzeres boventallig werd, wier betrek-

king daarom is opgeheven; dat voor <lit ont
slag de appellante in aanmerking is gekomen ; 
dat clan ook bezwaarlijk kan warden ontkend, 
dat de appell ante is ontslagen wegens ophef
fing van hare betrekking; dat mitsdien in d it 
opzicht aan het vereischte van art. 125, l ste 
lid , der Lager-Onderwijswet 1920 is voldaan ; 
dat ook de bij deze wetsbepal ing gestelde voor
waarde, dat het ontslag door de Commissie 
van beroep, bedoeld in art. 92 der wet, moet 
zijn gehandhaafd, in deze is vervuld , nu de bo
venbedoelde commissie van beroep, zijnde in 

• <l it geval de commissie, ingesteld door de 
Diocesane Groep van Roomsch-Katholieke bij
zondere scholen in het bisdom 's-Hertogen
bosch , bij u itspraak van 24 Juli 1928 het hier
voren bedoelde aan M. E. H einemans met 
ingang van 1 Januari 1928 verleend ontsl-ag 
heeft !l"ehandhaa fd ; dat de commissie welis
waar aanvankelij k bij besluit van 20 M aart 
1928 de handhaving van het ontslag gewei
gerd had, doch dat dit besluit bij dat van 24 
Juli 1928 door de commissie is ingetrokken 
en herzien; dat tot zoodanige herziening de 
commissie geacht moet warden bevoeg<l te 
zijn, nu het hier betrof eene uitspraak, welke 
niet voor vernietiging door hooger gezag vat
baar was, terwijl door de intrekking van de 
aanvankelijke beslissing geen bel angen zijn 
geschaad en deze bes! issing ook geene gevol
gen hc,eft gehad, welke bezwaarlijk weer on
gedaan zouden kunnen word en gemaakt; dat 
mitsd ien aan de appellante, overeenkomstig 
art. 125, l ste lid , der L ager-Onderwij swet 1920, 
een wachtgeld ten laste van het Rijk behoort 
te warden verleend; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de bestreden beslissing 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 6 September 1928, n° . 
109g5, afd. L.O.F. , M. E. H einemans, echtge
noote van L. J . H . Gielen, te H elmond, een 
wachtgeld toe te kennen van f 1920 voor het 
tijdvak v-an 1 J anuari 1928 tot en met 31 De
cember 1928 en van f 1248 ' s jaars voor het 
tijdvak van 1 J anuari 1929 tot en met 31 
December 1938. 

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

8 F ebrnari 1929. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gem.wet ar tt. 135, 238). 

H et overnemen door de _gemeente in 
onbezwaarden eigendom vari geheel of ven 
de~le bebouwde particuliere straten die 
niet onder de werking van een bestaande 
Bouwverordenin11; ziin a.angelegd, kan zijn 
een maatre~A] in het belang der openbare 
orde, ze<leli1kheid of gewndheid en kan in 
elk geval de huishouding der gemeente 
b etreffen. Ten onreeht.e oordeclde het 
Hof dat. de gemeent.e hare in art. l:l5 
Gem.wet omschreven bevoeg<lheid was 
te buiten gegaan . (De R echt,li. was van 
oordeel dat de gemeente, door cJe levering 
van gas en i>lectricit eit te doP-n ophouden, 
een onrechtrnatirge d,aad zou plegen. R ed.\. 

Al zou de monopoliseering der levering 
van gas en electriciteit een i-erplichting 
tot levering meebrengen, dan zou daarv,i,n 
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toch a lleen ~prake kunnen zijn , indien de 
verplichting voortvloeide uit regelen, die 
de gemeente daaromtrent zich zelve zou 
hebben 11esteld . Hier echter slniten de 
gemeentelijke regclen die verplichting 
jui st uit. 

De Burgemeester van de gemeente Leeuwar
den, zijnde Jhr. Mr. J. M. van Beyma, wonende 
aldaar, als die gemeente in rechten vertegen 
woordigend3, eiscber tot cassatie van een arrest 
door het Gerechtshof te Leeuwarden op 23 Mei 
1928 tusschen partijen gewezen, a.dvocaat ]\fr. 
L . A. ij pels, gepleit door Mr. F. i\I. Westerouen 
van Meeteren, 

tegen: 
J . de Groot, schoenmaker, wonende te Leeuwar
den, verweerder in cassatie, advocaat Mr. M. 
I. N. Spaargaren, gepleit door Mr. G. W. 
Tysma. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Jn de gemeente Leeuwarden bestaat eene 
verordening vastgesteld 23 Ja.nuari 1923 en 
gewij7-igd 13 J anuari 19215, naar haren titel, 
betreffende de overdracht van particuliere 
straten en in haar eenig artikel luidende : 

,,Tenzij in bijzondere gevallen, ter beoordee
ling van Burgemeester en Wethouders, wordt 
in perceelen, geheel of gedeeltelijk li;;gende aan 
niet aan bet Rijk of de gemeente toebehoorende 
en niet, onder de werking der Bouwv('rordening 
aanrrelegde straten geen gas of electriciteit 
geleverd. 

Voorzoover die levering reeds plaats heeft, 
wordt zii gestaakt. 

De in het eerste lid genoemde straten worden 
door de gemeente, op een door alle rechtheb
benden geteekende verklaring van afstand in 
onbezwaarden eigendom overgenomen, onder 
bijbetaling door hen v66r bet verlij den der akte 
van f 2 per M2 straat zoo de verklaring uiterlijk 
30 Juni 1924 en van f 2.85 per M2 straat zoo 
zij daarna, doch uiter!ijk 30 Juni 1925, bij 
Burgemeester en Wethouders inkomt . 

Tot l J uli 1925 bl jjft bet in bet tweede lid 
bepaalde buiten toepasRing, bet blijft eveneens 
buiten t oepassing wat betreft de rech t hebben
den op perceelen die ~enoemde verklaring 
hebben afgelegd en de b1jbetaling hebben ge
daan." 

Aan verweerder, d ie een perceel bewoont , 
1;;elegen aan eene particuliere straat, de Span
Jaardslaan N°. 6 te Leeuwarden, welk perceel is 
aangesloten aan het net der door de gemeente 
geexploiteerde gas- en electriciteitsbedrijven, 
werd door Burgemeester en Wet houders van 
die gemeente "'ene aanschrijving gericht, dat 
ingevolge voormelde verordening verdere leve
ring van gas en electriciteit voor gerncld perceel 
zoude worden stop gezet met ingang van 1 J uli 
1925. Nadat verweerder naar aanleiding van 
dit bericbt de tusschenkomst van den President 
der Arr.-Recht bank in kort geding had inge
roepen en zich vervolgens, overeenkomstig 
diens uitspraak, tot de Rechtbank had gewend 
met vordering, dat deze zoude verklaren , dat 
de gemeente de bevoegdheirl mist om de voor
genomen handeling, te weten het beeindigen 
der levering van gas en electrici teit aan ver
weerder, ten uitvoer te leggen, zag hij deze 

ziine vordering toegewezen bii vonnis van 11 
_ ovember 1926, waarbij de Rechtbank, voor
zoover bier nog van belang, naar aanleiding 
van verweerders stelling, da t de tnsschen 
partijen besta!lnde overeenkomst een ,,eenzijdige 
contractbreuk" niet toelaat , met verwerping 
van het standpunt, als zoude de ,erplichting 
der gemeente tot levering a ls voorzegd berusten 
op privaatrecbtelijke overeenkomst, overwoog 
als volgt : 

,,dat, ofschoon ongetwijfeld de inhoud der 
wederzijdsche verbintenis een privaatrechtelijk 
karak r vertoont, de grondslag vaD de ge
houdenheid der gerneente om te lever,m is van 
publiekrechteliiken aard ; • 

dat toch die verplichting niet bcrust op 
ee;e overeenkomst van partijen, maar reed 
bestond, voordat de gemeente, door de vast
stell ing van de verordeningen van 24 Mei 
1910 en 28 November 1911, zicb tot de levering 
van gas en electriciteit bereid ,erkla11,rde : 

,,dat toch gas- en electriciteit in de hu idige 
sarnenleving moeten worden aangemerkt als 
onontbeerliJke zaken en op de gemeente door 
het monopolisec,ren van do leve1ing dier zaken 
a~n h11,re ingezetenen gelijk zij heeft gedaan, en 
het daardoor voor hen onmogelijk ma.ken van 
de verkrijgin<> van gas en electriciteit van 
andere zjjde, de verplichting is komen t_e rusten 
om harerzijds in hunne bf'hoeften te dier. aan
zien te voorzien ; 

.,dat de vast telling der veordeningen van 
24 Mei 1910 en 2 November 1911 dan ook 
geenszins is te beschouwen als een uit vrije 
beweging genomen besluit, dat de .. gemeeute
raad ook volkomen bevoegd zoi:. z1J n geweest 
achterwege te laten, maar daarentegen als de 
voldoening aan een op de gemeente tengevolge 
van de monopoliseering der bedrijven van gas
en electriciteit, in verband ook met bet bepaalcle 
in art. 144 der Groadwet rustende verplichting' ' . 

Na er vervolgeDs op te hebben gewezen, dat 
de Recht.bank in art. 2 der verordenmg van 
24 Mei 1910 betreffende geval!en, waarin de 
cremeente niet verplicht is gas te leveren en 
; ul ks o. a. in gebouwen in st.raten, welke niet 
aan de gemeente in eigendom toebebooren, 
leest de erkentenis van de gerneente dat di_e 
verplichting als algemeene regel reed8 bu 
de vaststelling der verorden,ng bestond, waarin 
dus volgens de Rechtbank eene bevestiging 
van de juistheid harer zienswijze kar worden 
gezien, overweegt de Rec_htbank nog : ,,dat 
het overigens voor de hand ligt, dat de opvattmg 
van de gemeente omtrent den omvang van 
hare verplichting niet beslissead is en de 
Rechtbank ze!fstandig heeft te beoordeelen, 
hoever deze strekt", terwijl da n, naar het oor
deel der Rechtbank, de gemeente op boven ver
m i;Jden grond (- waarmede kennelijk is be
doeld bet voor de gemeente in dezen bestaande 
rn onopolie -) verpl icht is om op redelij ke 
voorwaarden gas en electriciteit t e leveren in 
alle gebouwen, waar van het, gebruik is vergund. 
_'\anuezien die levering, volgens de Rechtbank 
om r~denen, buiten de verhoucling der Gemeea te 
a ls leverancier en den afnemer aelegen, zeker 
niet mau worden geweigerd met betrekking tot 
bewoonde perceelen, die reeds aangesloten zijn, 
wordt de verordening van 13 Januari Hl25 
onverbindend geoordeeld, de opmerking dPr 
gemeente, dat d ie verordening juist is in bet 
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!even geroepen in het huishoude!ijk gemeente
belang, omdat bet bestaan van p9rticuliere 
straten verscbilli>nde bezwaren medebrengt, 
verworpen op grond, dg,t de gemeente zich dan 
!angs anderen weg den eigendom dier straten 
bad moeten verschaffen , <loch het haar nict 
vrijstond te trachten zich van de eene vcrplich
ting te kwijten door zich aan de andere te 
outtrekken, en diensvolgens de door eischer q .q. 
voorgenomen handeling door _de Rechtbank 
beachouwt als eene onrechtmat1ge naad, welke 
toewjjzing der vordering wettigt. Op het door 
den thans eischer in cas~atie ingcsteld hoogcr 
beroep heeft het Hof bij het bestreden arrest 
voormeld vonnis der Rechtbank bekrachtigd, 
hiertoe de aangevoerde grief : ,,dat de Recht
bank met te overwegen, dat het overigens voor 
<le hand ligt. dat de opvatting van de gemeen
te omtrent den omvang van hare verplichting· 
niet beslissend is, en de Recbtbank zelfstandig 
heeft te beoordePlen, boever deze strekt en 
met aan deze overweging ,!Zevolg te geven is 
-gctreden op (voor haarl verboden terrein en 
beeft mislrnnd de scheiding tusscJ,en rechterlij ke 
,en adrninistratieve macht"; ter zijde stellende 
-op ~rond, dat, wat hiervan ook moge zijn, 
<leze irrief den appellant niet kan batcn, omdat 
na:t 1· 's Bofs oordeel de gemeente Leeuwarden, 
-zooals door geintimeerde in appel is aangevoerd, 
met het nitvaa.rdigen van de voormelde veror
-dcnin~ betreffende ne overdracht van particu-
1ii>re straten, eene regeling heeft gegeven, die 
ligt buiten de sfecr van art. 135 der Gemeente
wet en mitsdien ligt buitcn bare bevc,e_i;dheid ; 

wa,aromtrent bet Hof dan verder, voorop
tellende: 

1°. dat bet zich vereenigt met de boven uit 
hC't beroepen vonnis van de Recbtbank gerela
teerde overweging omtrent de uit de mon0poli -
1,eering van de levering van gas en electricitcit 
door de gemeente voor haar voortvloeiende 
verplichting tot levering daarvan ; 

2°. dat het tot de huishouding der gemeente 
beboort om voorschriften te geven· op een 
hehoorlijk onderhoud van particuliere straten. 

Ovenveegt : 
.. dat echter eene verordening, die, gel(jk de 

ver oraening va.n de gemeente Leeuwarden van 
13 Januari 1925, de strekking heeft om de 
ingezetenen to dwingen, om afstand te doen van 
hun eigendom, welke ~trekking duidelijk blijkt 
uit de door appellant overgelegde memorie 
va.n toelichting van deze verordening, niet eene 
regeling bevat betreffende de huishouding der 
gemeente, alt hans een dergeljjke maat-regel 
niet gelijk gesteld kan worden met het geven 
van ,·oorschriften strekkende tot bet behomlijk 
doen onderhouden van particuliere straten; 

dat dit t e minder geoorloofd is te acht.en, 
waar in de overha.vige verordening de gemeente 
d e vervulling van hare verplichting tot leve
ring van gas en electriciteit, in 't, bijzonder van 
die tot voortzetting van zoodanige levering 
bezigt tot het bereiken van een gedwongen 
eigendomsoverdracht door de ingezetenen aan 
de gemeente ; 

dat uit het bovenstaande voortvloeit, dat 
n aar 's Hofs oordeel de gemeenteraad in deze 
verordening de in art. 135 der Gemeentewet 
aangel>even grenzen zijner wetgevende be
voegdueid overschreden heeft en mitsdien de 

verdere beschouwingen van den appellant niet 
behoeven te worden beoordeeld ; 

,,dat derhalve bet beroepen vonnis moet 
worden bekracbtigd, v_o<;>r~ooveel noodig m~t 
overnemmg en met w1Jz1g1ug van gronden m 
voege voormeld". 

De beide tegen dit arrest aangevoerde, mid
delen van cassatie luiden : 

1°. Schending en verkeerde toepassing van 
artt. 142, 143, 144, 145, 152 Grondwet : 134, 
135, J 50. 153, Gemeentewet ; 625, 1269, 1270, 
1374, 1375, 1388, 1389, 1401, 1402, 1493, 1494 
B. W. ; 3, 11 A. B. ; 48 Rv. ; art. 1 en 2 der 
Verordening, houdenrle voorwaarden, waarop 
het gas door de gemeentelijke gasfabriek aan 
particulieren wordt geleverd en bepalingen 
voor den aanleg en het _gebruik van de gemeen
te-toestellen, vastgesteld door den Raad dcr 
Gemeente T,eeuwarden op 24 Mei 1910 ; art. 2 
en 3 der Verordening, houdende voorwaarden 
voor de levering van electri~chen stroom door 
het gemeent,eljjk electriciteitsbedrijf te Leeuwar
den, vastgesteld door den Raad der Gemeente 
Leeuwarden op 28 November 1911, het eenig 
artikel der Verordening betreffende de over
dracht van particuliere straten, vastgesteld 
door den Ra:td der Gemeente Leeuwarden op 
23 Januari 1923: (het eenig artikel van) de 
verordening tot wijziging der verordening he
treffende de overdracht van particuliere straten, 
vastgesteld door den Raad der Gcmeente 
Lecuwarden op 13 Januari 1925; 

doordat het Hof op die beslissing niet recht
vaardigende en met de aangehaalde wetsarti
kelen strijdige gronden beeft beslist, dat de 
Gemeenteraad van Leeuwarden in de biervoren 
aangehaalde verordening van 13 J anuari 1925 
de in art. 135 der Gemeentewet aangegeven 
grenzen zijner wetgevende bevoegdheid heeft 
overschreden ; 

ten onrechte, vel'mits die verordening n iet 
die grenzen te buiten gaat, terwijl daaraan niet 
afdoet de op zich zel ve evenzeer onjniste _over
weging, dat in die verorde~ing_ de gemeente _de 
vervullin" van haar verph chtmg tot levenng 
van gas ~n e!ectriciteit, in het bijzonder van 
die tot voortzetting · van zoodanige levering, 
bezigt tot het bereiken van een gedwongen 
eigendomsoverdracht door de ingezetenen aan 
de Gemeente. 

2°. Schending en verkeerde toepassing -van 
de in het eerste middel van cassatie aangehaalde 
wetsvoorschriften : 

doordat het Hof, zicb vereenigende met de 
gronden van het vonnis der Rechtbank, het 
bestaan van een uit de monopoliseering der 
levering van gas en electriciteit voor de Ge 
meente Leeuwarden voortvloeiende verolich
t ing tot levering daarvan heeft aane,enomen, 
hoedanige gehoudenheid noch in do Wet of 
Verordening noch in overeenkomst, noch elders 
steun vindt. 

Hoewel het Hof in zijn hierboven weerge
geven overwegingen voorop telt, dat het tot 
de huishouding der gemeente behoort om 
voorschriften te geven op een beboorlijk onder
houd van particuliere .straten, vindt toch de 
onderwerpelijke verordening in zijne uitspraak 
geene genade, omdat die, zooals het beet, de 
strekking heeft om de ingezetenen te dwingen 
on: afstand te doen van hu11 eigendom. Volgt 
nu uit deze strekking reeds, dat de verorde-
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ni ng niet bcvat eene regeling betreffende de 
huishouding der gemeente? Het arrest zegt bet, 
maar verzwa.kt al aanstonds zelf deze bewering, 
door er op te laten volgen, dat ,,a lthans een 
dergeljjke maatregel niet gelijk gesteld kan 
worden met bet geven van voorscbriften, 
~trekkcnde tot bet behoorlijk doen onderhouden 
van particuliere straten". Tot de huisbouding 
der gemeente behoort echter zonder twijfel 
meor, dan bet geven van zoodanige voorschrif
ten, en waarom eene gemeente-verordening, als 
de onderhavige, beoogende bevordering van 
bet doen overgaa,n van particuliere straten in 
eigendom der gemeente, teneinde daardoor bun 
behoorlijk onderhoud te verzekeren, niet ten 
goede zoude komen aan het gemeentelijk belang 
en de grenzen der gemeentclijke huishouding 
zoude overschrijden, kan ik niet inzien. Mocht 
bet Hof ·zich bij zijne tegengestelde opvatting 
hebben l'l.ten kiden door afkeurende beoorclee
ling van de wjjze, waarop bet Gemeentebestuur 
van Leeuwarden gemeend heeft., dit helang te 
moeten beharti!!en, dan zoude het daarmede 
ongetwijfeld zijn getreden buiten hetgeen tot 
's rechters bevoegdheid beboort, tenzij voor die 
beoordeeling steun ware te vinden in eenig, 
- buiten art. 135 der Gemeentewet gelegen, 
wettelijk voorschrift, waarmede de onderwer
pelijke verordening in botsing zoude zijn geko
men. Men denkt bier in de eer,te plaats a.an 
art. 625 B. W., <loch bet behoeft m. i. nauwelijks 
betoog, dat van ongeoorloofde aantasting van 
den eigendom door deze verordening geen 
sprake kan zijn. Deze is dan ook door bet Hof 
niet, aangenomen. Toetsing a.an a_t. 1401 B. W., 
overeenkomstig de daaromtrent in Uw 9-rrest 
van 31 Januari 1919, W. 10365 N. J. 19, 161 
gehuldigde opvatting, moet, naar het mij voor
komt, waa.r het bier eeue gedraging der gemeen
telijke overbeid betieft, omtrent welker oir
baarheid men zich alsda.n een oordeel zou aa n
matigen, afstuiten op bet arrest va.n Uwen 
Hoogen Raad van 29 Juni 1028 W. 11 1864, 
N. J. 28-1138. (het bekende ,,Strooppot
arrest"). Overigcms geeft bet bestreden arrest 
ook geen grond om te vermoeden, dat bet Hof 
aa.n scbending van voormeld wetsartikel zoude 
bebben geda.cbt. 

Wei treft bet daarentegen, dat het Hof, de 
bovenvermelde, door eischer qq. a.a.ngevoerde 
grief tegen het vonnis der Rechtba.nk met een 
,,wat hiervan ook moge zijn" voorbijgaande 
niettemin even la~r voorop,telt, ciat, bet zicb 
vereenigt met de, in den aanvan!!; dezer conclu
sie weergegeven, overwegingen der Rechtbank 
om~rent de uit de moriopoliseering van de 
levering van gas en e]ectriciteit doo1 de gemeente 
voor haar voortvloeiende verplicbtingen en 
dat. cleze verplicbtingen kennelijk bij 's Hofs 
oordeel omtrent bet geoorloofde dn onderba
vige vcrordening eene rol spelen (men zie de 
hierboven reeds a?,ngeha'l.lde 5° rechtsoverwe
ging : .,dat dit te minder geoorloofd is teach
ten enz.") Welke rol, is miJ niet volkomen dui
deljjk. Voorzoover bet a.anvoeren dier verplicb
ting slecbts mocht, dienen tn nadere bevestiging 
van 's Hofs oordeel omtrent de aangenomen 
overschrijding door de verordening van de in 
art. 1:15 Gemeentewet gestelde grenzen voor 
's Haads wetirnvendtl bevoegdheid_ dan treft de 
desbetreffcnde overweging m. i. tuecbt het in 
.het eerste middel daartegen gericht verwUt, tlat 
zij ter zake niet afdoet. 

Voorzoover - gel(jk door den ge;;erden pleiter 
voor eiscber b\j pleidooi niet onmogelij1<. werd 
geacht, docb mjj niet bijzonder waarschjjnlijk 
voorkomt, - bet Hof, op bet voetspoor der 
Recbtbank, in deze ..angenomen pub!iekrecbte
lijke ver,ilicbting, een zelfstandigen ~rond 
zoude hebben willen zien, die, los van den vcr
d~ren inhoud van bet- arrest, de bekrnchtiging 
van bet vonni~ der Recbtbank zoude kunn n 
clragen, zoodat dvs bet Hof, gelijk m. i. kennelijk 
de Rcchtbrnk, mede zoude bebben aangeno
men. dat dA gemeentf' tegenover verweerder 
zicb heeft ch uldig gcmaakt aan eene onrecht
mati~e uaad, bestagnde in schending van een 
publiekrechtelijken olicht, da!1 zoude ik met het 
slo t van he t eerate en met bet tweede ca8sa.tie
n..iddel van meening zijn, dat bet bestaan van 
eenen uit de monopoli eering der gas- en 

· electriciteitsbedrijven voortvloeiende p1i.cbt in 
geenerlei wet of verordening steun vindt, met 
name niet in eenige .,.,erordening der gemeente 
Leeuwarden zelve. aa.n wie overigens bezwaar
lijk de bevoegdheid zoude kunnen worden 
ontzegd, zicb van eene, mogelijk aan zich zelve 
opgelegde, verplicbting te ontslaan. Dat bet 
feitelijke monopolie a.ls zoodanig zonder eenig 
positief wetsvoorschrift, gelijk b.v. a.rt. 31 der 

poorwegwet, de verplichting tot het sluiten 
van overeenkomsten zoude medebrengen, is 
m. i. niet a.an t c nemen (v. g. Polak Hdb. Ned. 
Hand. & Faill.recht II ! • st. bi. 13 ; Molen
graaf Leidr. II bi. 492: v. Tubr. Allg. foil d. 
Rcbweiz. Obi. recbts I biz. 23S v.v.). Mocbt het 
Hof in bet optreden der gemeentelijke overbeid 
ten dezen bebben willen zien mi•bruik van bet 
baar toekomend monopolie, ook dan wil bet 
mij voorkomen, dat slecbts booger administra
tief gezag en niet de recbter tot bet keeren 
daarvan geroepen is. 

Aangezien beide voorgedragen middelen 
mij gegrond voorkomen, concludeer ik, dat Uw 
Hooge Raad, na vernietiging van bet bestre
den arrest, ten principale recbtdoende, met 
vemietiging van bet daarbij bekrachtigde von
nis der Rechtbank, alsnog aan verweerder <liens 
ingestelde vordering zal ontzeggen met zijne 
veroordeeling in de kosten der cassatie en der 
beide vorige insta.ntien. 

De Hooge Raad, enz. 
O. dat blijkens bet bestreden arrest en bet 

vonnis door de Arr.-Recbtbank te Leeuwarden 
c.p 11 November 1926 in dezo zaak gewezen, 
naar welk vonnis bet a.uest ten a'lnzien van de 
daa.dza.ken verwijst, ten deze va.ststa.at : 

da.t het door de Groot bewoo'nde ' perceel, 
Spanjaardsla.an n°. 6 te Leeuwa.rden, is a.ange
sloten of a.angesloten gehonclen a.an bet net 
van bet, door de gemeente Lecuwarden geex
ploiteerde gemeentcljjk electriciteitsbedrijf en 
aan bet buizennet van bet door deze gemeente 
ge0 xploiteerde gasbcdrijf, tot verkrijging van 
electrischen stroom en gas, zulks ingevolge de 
daaromtrent toen bestaande gemeentelijke 
verordeningen ; 

dflt bij besluit van den raad der genoemde 
gemcente van 13 Ja.nua.ri 1925 eene verordening 
is vastgesteld tot wijziging der Verordening 
betreffende de overdracht van particuliere 
stratcn d.d. 23 Januari Hl23, a.ls gevolg waarvan 
die verordening is komen te lwden : 

,,Tenzij in bijzondere geval!en, ter beoordee-
1:ng van Rurgemeester en Wethouders, wordt 
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in perceelen. ~eheel of gedeeJteJjj k ligllende a.an 
ni<'t nan bet Riik of de gemeente tocbehoorende 
en nfot onder de werking der Bouwverordening 
aanrrelegde straten geen gas of electrici teit 
geleverd. 

Voorzoover die levering reeds plaats heeft, 
wordt zij gestaakt. 

De in het eer te lid genoemde straten worden 
door do gemi:ente, op een door allo rechtheb
benden geteekende verklaring van afstand in 
onbez waa rden eigendom ovei genomen. onder 
hii botaling door hen vof,r het vcrlijden rl er 
n kte van f 2 per uP straat zoo de verk laring 
uitcd ij k 30 Juni 1924 en van f 2 5 per M2 

straat zoo zij claarna, <loch uiterJjjk 3fl Juni 
l 025, bij B;irgemeester en Wethouder in
komt. 

Tot l Jnl i Jfl:l5 blijft het in het tweede lid 
bepaalde buit<•u toepa.ssing, het blijft eveneens 
b uiten toepassinJi wat betreft de rechthebbenden 
op perceelen. dil' ~enocmde verklaring hebben 
a f'-,elegd en de bi1bet11 li :-ig hebben P.eda.an." 

da~ naiir 11anleiding van deze , erordening 
door B Pn \\' . van de gemeente Leeuwarden 
tot de llroot eene aanschrijving is gtlri cbt, de 
mededecling b!'helzende, dat hij met inga11a van 
I Juli 10:l5 zou worden afgesloten van de gas
en elretrici teitslevering; 

dat d Groot zich toen heeft gewend tot den 
Pre,ident der Arr.-Rechtbank te Leeuwarden 
met de vo rdering, dat de gemeente Leeuwarden 
zou worden veroordeeld, zich t e onthouden van 
de voorgenomen afsluitingen, en de Pre ident 
den eisch in kort geding beeft tocgewezen ; 
_ dat do Groot ter voldoening aan de hem bij 

(lat, vonni ~e,telde voorwaarde bij de Arr.
Rechtbank te Leeuwarden tegen de ~emeente 
tene vordering beeft ingesteld. daarbrj van de 
Rt>chtbank de verkll.ring vragendo, dat de 
gemeente de bevoegdheid mist om de voorge
nomen beeiadiging der levering aan hem van 
gas en electriciteit ten uitvoer te Jeggen ; 

da.t de R ecbtbank bij haar bovengenoemd 
vonnis de irgestelde vo1 dering heeft toegewezen 
en de verlangde verklaring heeft gegeven ; 

dat op het booger beroep van de gemeente 
bet Hof bij bet be treden arrest beeft overwogeP.: 

,,dat, wat er zij van de - in het a rrest weer
gegeveo -:- grief tegen bet vonnis. d eze de ge
meeote met kan baten, omdat c'e gemeenfo, 
zooals do!>r de nroot in appel is aangevoerd, 
met het uitvaardigen van de voormelde Veror
dening bPtreffende de overdracht van pa1 ticu
lere straten, eene rcgeling heeft gegeven. die 
ligt buiten de sfeer van art. 135 der gemeente
wet en mitsdien buiten hare bevoegdheid · 

dat het, H of da.a10mtre"µt vooropstelt: Jo. dat 
bet zich vereenigt met de boven uit bet beroepen 
vonnis van de Rechtbank gerelateerde over
wegingen omtrent de uit de monopoliseering 
van de levering van gas en electnciteit door de 
gemeent,e voor haar voortvloeiende verplich
ting tot levering daarvan ; 

2°. dat het tot de huishouding der gemeente 
behoort __ om voorschriften te. geven op een 
beboorluk onderboud van part1culiere traten ; 

dat echter eene verordening, die, gelijk de 
vcrordening van de gemeente Leeuwarden 
van 13 Januari 1925, de strekking heeft OIL de 
ingezetenen te dwingen, om afstand te doen 
van hun eigendom, welke strekking duidelijk 
blijkt uit de door den appellan t overgelegde 

memorie van toelicbting van deze verordening, 
niet eene regeling bevat bctreffende de huishou
din_g der gemeente, althan een dergelijke 
maatregel niet gelijk gesteld kan worden met 
het geven van voor chriften, strekkende tot het 
behoorlijk doen onderbouden van particuliere 
straten ; 

da.t dit te minder geoorloofd is t e acbten, 
waar in de onderba vige verordening de gemeen
te de vcrvulling van hare verplichting tot, 
levering van gas en electriciteit, in ' t bijzonder 
van die tot voortzetting va n zoodanige leve
ring, bezigt tot het bereiken van een gedwongen 
eigendomsoverdracht d oor de ingezetenen a.an 
de gemeente : 

dat uit bet bovenstaande voortvlocit, dat 
naar 's-Hofs oordecl de gemeenteraad in deze 
verordening de in a rt. 135 der Gemeentewet 
aangegeven grenzen zijner wetaevende be
voegdheid overschreden heeft, en dat mitsdien 
de verdere besehouwingen van den appellant 
niet behoeven te wo.den beoordeeld ; 

dat derhah-e het bernepen vonnis moet 
worden bekrachtigd. voorzoovecl noodig met 

·overneming en met wijzi!l ing van gronden in 
voege voormeld ;" 

op wel ke g1onrlen het Hof het vonnis van 
de R echtbank heeft bekranhtigd ; 

O. dat hiertegen zijn aangevoerd als middelen 
van cassatie: Zie Cone!. Adv.-Gen.; 

O. omtrent het eerste middel : 
dat de daarin bedoelde Verordening betref

fende de ovcrdracbt van particuliere stra.ten 
inboudt, dat na 1 Juli 1025 geen gas of electrici
teit meer zal worden geleverd in een perceel, 
geheel of gedeeltelijk liggende aan een niet 
aan het Rijk of de gemeente toebehoorende en 
niet onder de werking der Bouwverordening 
aangelegde straat, indien de rechthebbende op 
dit perceel alsdan niet zal hebben verklaard, 
dat hij het gedeelte van de straat, waarvan hij 
rechtbebbende is, in onbezwaarden eigendom 
aan de gemeente overdraagt onder bijbetaling 
van bet in de Verordening gcmoemde bedrag, 
worder>de zoodanige straten op zoodanige ver
klaring van a.lie recbtbebbenden door de 
gemeente in onbezwaarden eigendom overge
nomen; 

dat bet overnemen door de gemeente in 
onbezwaarden eigendom van gebeel of ten deele 
bebouwde, particul ie.re straten, die niet onder 
de working van eene be taande Bouwverorde
ning zijn aangelegd, kan zijn een maatregel in 
bet belang der openbare orde, zedelijkheid of 
gezondheid en in elk geval de bui bouding der 
:gf'meente ,kan betreffen, zoodat eene Verorde
ning als de in bet mitldel bedoelde, die zoodanig 
overnemen betreft, valt binnen de sfeer van 
art. 135 der Gemeentewet, en bet maken daar
van geenszins Jag buiten de in dat wetsartikel 
omschreven bevoegdbeid van den raad der 
gemeente; 

dat dus bet middel is gegrond ; 
dat ditzelfde geldt voor bet tweede middel : 
dat immers, al aangenomen, dat voor de 

gemeente Leeuwarden uit de monopoliseering 
der levering van gas en electriciteit eene ver
plicbting tot levering daa.rvan voortvloeide, 
h.ier in elk geval enkel sprake zou kunnen zijn 
van eene verplichting, voor zooverre deze mocht 
voortvloeien uit reaelen, die de gemeente 
daaromtrent zich zelve zou bebben gesteld, 
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daar buiten die \·erorclening gecn wet of wette
lijk voorschrift bestaat, we.arin zoodanige 
verplichting is vastgelegd, terwijl in het geval, 
waarover de strijd van partijen loopt, de ge
meeotelijke regelen de verplichting om te 
levercn juist uitsluiten; 

0. dat dus het bestrcdcn arre t niet in stand 
kan blij ven en de Hooge Raad ten principale 
rccht zal kunnen doen ; 

Verniotigt het bestreden arrest ; 
En, rechtdoende ten principale : 
Vernictigt het vonnis van d" Arr.-Rechtbank 

te Leeuwarden bij het bestreden arrest bekrach
tigd; 

Verklaart den verweerder in cassatie niet
ontvaukelijk in zijne bij het gediug inleidenclc 
dagvaarding ingestelde vordering ; 

Veroordeelt hem in de ko ten van het geding 
zoo in eersten aanleg als in hooger beroep en in 
cassatie gevallen. (~. J.) 

9 F ebruari 1929. BESLUIT tot vaststelling 
van bepalingen als hedoeld in artikel 1 
der wet van 26 April 1884 {Staatsblad n°. 
80), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
29 Juni 1925 {Staatsblad n°. 308), tot 
vaststell ing van buitengewone maatregelen 
tot afwending van eenige besmettelijke 
ziekten en tot wering harer uitbreiding en 
gevolgen. S. 40. 

Wij WILHELMINA, enz . . 
Overwegende, dat het, wegens het voorkomen 

van pest en Aziatische cholera in enkele 
plaatsen in het buitenland, noodzakelijk is 
bepal ingen vast te stellen, b doeld in artikel 
1 der wet van 26 April 1884 {Staatsblad n° . 
80), laatstelijk gewijzigd bij de w t van 29 
.Juni 1925 {Staatsblad n°. 308), tot vaststel
ling van buitengewone maatregelen tot af
wending van eenige besmettelijke ziekten en 
tot wering harer uitbreiding en gevolgen; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en ijverheid van 27 Decem
ber 1928, n°. 1920 H, Afdeeling Volksgezond
heid; 

Den Raad van State gehoord {advies van 
'29 Januari 1929, n°. 23); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
-nister van Arbeid. Handel en ijverheid van 
6 Februari 1929, n°. 154 H , Afdeeling Volks
gezondheid; 

Hebbcn goedgevondcn en ve1-staan te be
palen: 

Art. 1. Verboden zijn , tenzij met vergun
ning van Onzen Minister van Arbeid, Handel 
en Nijverheid en met inachtneming van de 
door dezen ter voorkoming van verbreiding 
de1· besmetting te geven voorschri ften: 

1 °. onderzoek van personen en goederen op 
de aanwezigheid van peststoffen door middel 
van proefneming op dieren; 

2°. het verrichten van lijkopeningen op 
lijken van personen, overleden aan de pest of 
verdacht van aan de pest lijdende te zijn ge
weest; 

3°. het verrichten van lijkopeningen op 
lijken van clieren, gestorven aan de pest of 
verdach't van aan pest lijdende te zijn ge
wee t. 

2. Verboden is, tenzij met inaehtneming 
van de door Onzen Mini ter van Arbeid, 

Handel en ijverheid ter voorkoming van 
verbreiding der besmetting te geven voor
schriften, het vervoer van stoffen, die pest-. 
cholera- of smetstoffen bevatten of verdacht 
worden <lit te doen. 

3. Dit besluit, dat gedurende een jaar van 
kracht blijft, treedt in werking met ingang van 
28 April 1929. 

Onze Minister van Arbeicl, Handel en Nij 
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal warden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 9den Februari 1929. 
WILHELMI A. 

D e 1lfi11i,ter van Arbeid, Handel en Nijverh eid . 
J. R. SI o t em a k er de Bruin e. 

{Uitgeg. 25 Februari 19'.!9. ) 

9 Februari 1929. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk Besluit van 20 Augustus 
1928 (Staatsblad n°. 336) tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur als bedoeld in de artikelen 87a. 
tweede en derde lid, en 87d der Ongeval 
lenwet 1921. S. 41. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voo,·dracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en ijverheid van 17 Decem
ber 1928, n° . 2840, afdeeling Arbeidersver
zekering; 

Gezien de artikelen 87a, tweede en derde 
lid. en 87d der Ongevallenwet 1921; 

Den Raad van State gehoord {advies van 
29 Januari 1929, n°. 22); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Februari 1929, n° . 
344, afdeeling Arbeidersverzekeri ng; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 20 Augustus 

1928 {Staatsblad n°. 336) en te bepalen als 
volgt: 

Art. I. De arti kel en 1 en 2 van Ons voren
aangehaald beslu it van 20 Augustus 1928 
{Staatsblad n°. 336) worden als volgt gelezen: 

.,Art. 1. Een ziekte, als bedoeld in artikel 
87 b, onder a, b of d der Ongevallenwet 1921, 
wordt, tenzij het tegendeel blijkt, geacht het 
ge,·olg te zijn van het verrichten van een 
daarbij aangewezen werkzaamheid, indien zij 
zich binnen 12 maanden na dat verrichten 
openbaart. 

Indien de verzekerde in de laatste 12 maan
den, voorafgaande aan het tijdstip, waarop 
zich de ziekte heeft geopenbaard. de werk
zaamheid. waarvan de ziekte krachtens het 
eerste lid geacht wordt bet gevolg te zijn. 
heeft verricht achtereenvolgens in meer dan 
een dienstbetrekking, wordt de ziekte geacht 
het gevolg te zijn van de werkzaamheid, ver
richt in de voorlaatste clienstbetrekking, in
geval de tijdruimte, gelegen tusschen den 
aanvang der laatste <lien tbetrekking en het 
tijdstip waarop de ziekte zich heeft geopen
baard 'k!einer is dan de helft van den tijd. 
<lien hij in de genoemde 12 maanden in de 
gezamenlijke dienstbetrekkingen met die werk
zaamheden is belast geweest. 

Art. 2. Een zield;e, als bedoeld in artikel 
87b onder c der Ongevallenwet 1921, wordt, 
tenzij het tegendeel blijkt, geacht het gevolg 
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te zijn van het verrichten van een daarbij 
aange,vezen werkzaamheid, indien zij zich bin
nen 14 dagen na dat verrichten openbaart. 

Indien de verzekerde in de laatste 14 dagen, 
voorafgaande aan het t ijdstip, waarop zich de 
:ziekte heeft geopenbaard , de werkzaamheid, 
waarvan de ziekte krachtens het eerste lid 
:geacht wordt het gevolg te zijn, heeft verricht 
.achtereenvolgens in meer dan een dienstbe
irekking, wordt de ziekte geacht het gevolg te 
:zijn Yan de werkzaamheid, verricht in de voor• 
laatste dienstbetrekking, ingeval de tijdruim
te, ge legen tusschen den aanvang der laatste 
dienstbetrekking en het t ijdsti p, waarop de 
ziekte zich heeft geopenbaard, kleiner is dan 
zeven dagen en de voorlaatste dezer dienst
betrekkingen anmiddellijk aansluit bij de 
<lienstbetrekking, waarin zich de ziekte heeft 
geopenbaard." . 

Art. II. Dit beslu it treedt in werking met 
ingang van den tweeden <lag na <lien der dag
tee kening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van <lit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal warden ge
zonden aan den Raa d van State. 

' -Grnvenhage, den 9den Februari 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S I o t em a k er de Bruin e. 

(Uitgeg. 25 Februari 1929.) 

12 F ebruari 1929. BESL IT tot vaststelling 
van bepalingen als bedoeld in art ikel 1 
<ler wet van 26 April 1884 (Staatsblad n°. 
80) , laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 308), tot 
vaststelling van buitengewone maatregelen 
tot afwending van eenige besmettelijke 
ziekten en tot wering harer uitbreiding en 
gevolgen. S. 42. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Overwegende, dat het, wegens het voorko

men van pest en andere besmettelijke ziekten 
in enkele plaatsen van het buitenl and, nood
zakel ijk is bepalingen vast te stell en, bedoeld 
in artikel 1 der wet van 26 April 1884 
(Staatsblad n°. 80 ), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 308), 
tot vaststell ing van buitengewone maatregelen 
tot a fwending van eenige besmettelijke ziekten 
en tot wering harer uitbreiding en gevalgen; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 27 De
cember 1928, n°. 1919 H , Afdeeling Volksge
zondheid, en van Onzen Minister van Finan
cien van 2 Januar i 1929, n°. 48, Afdeeling 
Invoerrechten; 

Gelet op Ons besluit van 28 Februari 1928 
(Staatsblad n°. 48); 

Den Raad van State gehocird (advies van 
29 J anuari 1929, n°. 24) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 1i
nister van Arbeid, H andel en Nijverheid van 
6 F ebruari 1929, n°. 155 H , Afdeeling Volks
gezondheid, en van Onzen Minister van Fina n
cien van 9 Februari 1929, n°. 53, Afdeeli ng 
I nvoerreohten; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen: 
Art. 1. In-. door- en venoer van lompen, 

gebruikte kleed ing tukken en ongewasschen 
lij f- en beddegoed, zij n verboden uit landen of 
plaatsen door Onze Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financien aan 
te wijzen. 

De aanwijzingen worden telkens tenm inste 
ee11 <lag, v66rdat zij in werking treden, door 
plaats ing in de Nederlandsche Staatscourant 
ter algemeene kennis gebracht. 

Onze voornoemde Ministers zijn bevoegd die 
aanwijzingen te veranderen, zoo dikwijl s de 
omstandigheden <lit gedoogen of noodig maken, 
alsmecle te bepalen of en in hoevel're de 
bagages, door reizi gers medegebracht, onder 
het verbocl zijn begrepen. De besohikkingen 
over cleze onderwerpen worden ook in de 
N ederlandsche Staatsco·urant geplaatst. 

2. H eeft het verbod afwending van de 
Aziatische cholera of van pest ten doe!, clan 
gedrngen zich Onze voornoemde Ministers bij 
aanwijzingen betreffencle den in- en doorvoer 
uit landen, die toegetreclen zij n tot de op 17 
J anuari 1912 te Parijs gesloten en bij de wet 
van 26 Februari 1914 (Staatsblad n°. 57) 
goedgekeurcle internationale sanitaire over
eenkomst, naar de bepal ingen van die overeen
komst. 

3. Met het opsporen van de avertre
dingen van de wet van 26 April 1884 (Staats
blad 11°. 80), laatstel ijk gewijzigcl bij de wet 
van 29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 308), en van • 
d it besluit zijn, behalve de ambte11aren en 
beambten claartoe in artkel 6 dier wet aan
gewezen, 'mede belast de geneeskundigen, die 
ingevolge het bepaalcle in artikel 7, l ste lid , 
cler wet van 28 ~Iaart 1877 (Staatsb lad 11°. 
35), 1 aatstel ij k gewijzigd bij de wet van 24 
Maart 1922 (Staatsblad n°. 135) tot wering 
van besmetting door ui t zee aankomende 
schepen, door Ons voor het in artikel 7 be
doelde gezondheidsonderzoek zijn aangewezen. 

4. Dit besluit, clat gedurencle 1 jaar van 
kracht blij ft, treedt in werking met ingang 
van 14 April 1929. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nij 
verheicl en van Financien zijn belast met de 
uitvoering van clit beslui t, dat in het Staats
blad za l worden geplaatst en waarvan a fschri ft 
zal warden gezonden aan den Raad van State . 

's-Gravenhage, den 12den F ebruari 1929. 
WILHELMINA. 

Tie Minister van Arbeid, H andel en Nijverheid, 
J . R. S I o t e m a k e r de B r u i n e. 
De Minister van Financien, de Geer. 

(Uitgeg. 28 Februari 1929.) 

13 Februari 1929. BESLUIT tot toepass ing 
van de artikelen 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad 1919, n°. 581) op melk. S. 43. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheicl van 9 J uli 
1928, n°. 664 D , Afdeeling Volksgezondheid ; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren-
wet (Staatsblad 1919, n°. 581), zooals deze 
laatstelijk is gewijzigcl ; 

Den R aad van State gehoorcl (advies van 4 
September 1928, n°. 21) ; 

Gelet op het nacler rapport va11 Onzen 1:i-
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nister van Arbeid, Handel en ijverheid van 
Februari 1929, n°. 191 D, Afdeeling Yolks 

gezondheid ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

A. In ie trekken met ingang van den da
tum, waarop <lit besluit in werking treedt, 
Ons besl ui t van 23 J uni 1925 (Staatsblad n°. 
256), zooals <lit is gewijzi gd; 

B. te bepalen: 
Ar t. 1. 1. In <lit beslui t wordt verstaan 

onder: 
111elkproducten, alle uit of met melk ver

kregen vloeibare pro_ducten en meng el , be
ha lve gecondenseerde melkproducten en wei. 

2. I n <lit besluit wordt verstaan onder: 
a. ,,mel kveehouder", ieder die het houden 

van mel kvee als bedrij f of nevenbedrijf uit
oefent, onverschillig of <lit geschiedt voor 
eigen rekening of voor rekening van anderen; 

b. ,,melkverkooper", 1°. ieder die er zij n 
bedrijf of nevenbedrij f van maakt melk en/of 
me! kproducten rechtstreeks aan verbrui kers te 
Yerkoopen, onversch illig of <l it geschieclt voor 
e igen rekening of voor rekening van ancleren, 
2°. iecler, die me! k en/of mel kproclucten in
koopt of ten verkoop ontvangt en tevens ten 
verkoop of ter afl evering in voorraacl heeft, 
onverschilli g of dit geschieclt voor eigen reke
ning of voor rekening van anderen; 

c. ,,keuringsdienst", den keuringsclienst van 
waren, als bedoelcl bij art. 2 der Warenwet, 
(Staatsblad 1919, n° . 581 ); 

d . ,,centrale gemeente", de gemeente, waa r 
de keuringsclienst is gevestigd; 

e. ,,inspec teur van de volksgezondheid" , de 
inspecteur van den dienst, we! ke in het bij
zonder is belast met de handhaving van de 
wettelij ke bepalingen van de Warenwet 
(Staatsblad 1919, n°. 581 ); 

/ . febris typhoiclea mede paratyphus. 
2. 1. De aanduiding ,nelk mag uitsluitencl 

en moet gebezigd worden voor het afschei
dingsproduct van de zogklier, al smecle voor de 
kennelijk als ,,melk" voorhanden waar. 

2. Melk en de als melk aangeduide waar 
moeten behoudens het bepaalde bij artikel 11 
voldoen aan de volgencle eischen: 

a. er mag niets aan zijn toegevoegd of ont
t rokken. 

Onverminderd hetgeen krachtens artikel 15. 
lid 3, der Warenwet (Staatsblq,d 1919, n°. 
581), zal worden bepaald, mag het procent isch 
vetgehalte der droogrest niet lager zijn dan 
24 · 

b. het vriespunt mag niet dichter bij het 
nulpunt Jig.gen dan - 0,53° c., behalve bij 
gesteril iseerde melk, waarvan het vriespunt 
niet dichter bij het nulpunt mag liggen dan 
- 0,52° c. ; 

c. van het serum mag het soortel ijk ge
wicht niet lager zijn clan 1,0240 bij 15°/15° c. 
of de brekingsindex niet ~ager clan 1,3420 bij 
17,5° c.; 

d. de zuurgraad mag niet hooger zijn dan 
9,0 ; 

e. kleur, geur, smaak en cons istentie moe
ten normaal zijn ; 

/ . bij koken mag geen schiften optreden ; 
g. een halve liter of geringere hoeveelheid 

melk mag bij filtratie door . watten, en een 
hoeveelheid melk, grooter dan 1/2 Liter en 
kleiner dan 50 Liter, mag bij filtratie door 

neteldoek met openingen ten getale van ten 
minste 20 en ten hoogste 40 per lengte-centi
meter, daarop niet meer dan geringe sporen 
vuil achterlaten. 

Een halve Liter of geringere hoeveelheid 
melk mag bij staan gedUTende een uur of 
korter niet meer dan geringe sporen vuil af
zetten; 

h. conserveermi ddelen, kleurstoffen of scha
delijke stoffen mogen niet aanwezig zijn ; 

i. streptococcen mogen niet in aanmerke
lijke hoeveelheid aanwezig zijn; pathogene 
micro-organismen moeten afwez ig zijn; 

j . zij moet verkregen zijn door het volledig 
uitmelken van dieren, die niet lijden aan een 
der in artikel 25, tweede lid, genoemcle ziek-
ten. · 

3. Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur voorschriften te geven 
met betrekking tot het gebruiken van aan
duidingen van melk en/of melkproducten, die 
verkregen zijn door verbetercle melkwinning. 

4. De aanduiding tapte mel k, afge1·001nde 
1nelk of onder,nelk mag uitsluitend en moet 
gebezigd worden voor het product verkregen 
door aan me! k room te onttrekken. Overigens 
moeten <lit product en de al tapte melk, af
geroomde melk of ondermelk aangeduide waar 
voldoen aan de eischen in artikel 2 onder b 
tot en met i genoemd. H et vetgehalte mag 
niet hooger zijn dan 1,0 procent. 

5. 1. De aanduiding roo,n of ko ff ieroo,n 
mag uitslu itend en moet gebezigd worden 
voor het vetrijke product, dat zich a fscheidt 
bij staan of centrifugeeren va n me! k. 

2. Room en koffieroom en de als room of 
koffieroom aangeduide waar moeten voldoen 
aan de eischen in artikel 2, onder d, tot en 
met i genoemd, met u itwndering van ,,zure" 
room, welk product moet voldoen aan de 
ei chen in artikel 2, onder e, g, h en i, ge
noemd. 

3. H et vetgehalte van room, koffieroom en 
de als room of koffieroom aangeduide waar 
mag niet lager zijn dan 20 procent. Zij mogen 
bij de reactie van Storch niet blauw worden. 

6. 1. De aanduiding slagroom mag ui tslui
tend en moet gebezigd worden voor het pro
duct, verkregen op de wijze in artikel 5 voor 
room aangegeven. 

2. Slagroom en de als slagroom aangeduide 
waar moeten voldoen aan de eischen in artikel 
5 voor room aangegeven, behalve wat het 
vetgehalte betreft, dat ten minste 40 procent 
moet bedragen. 

7. 1. De aanduid ing kamein elk mag uit
sluitend en moeli gebezigd worden voor het 
vloeibare dee!, verkregen door karnen - al 
of niet na toevoeging van melkzuurbacterien -
uit room of melk en voor het product, ver
kregen bij het doelmatig verwerken van zuur 
geworden taptemel k. 
• 2. K a rnemelk en de als karnemel k aange
duide waar moeten voldoen aan de volgende 
eischen: 

a. het gehalte aan vetvrije droogrest mag 
niet lager zijn dan 7.3 procent; clat aan melk
suiker nie t lager dan 3.0 procent ; 

b. de zuurgraad mag niet lager zijn dan 20 
en niet hooger clan 40 ; 

c. kleur, geur, smaak en consistentie moe
ten normaal zijn; 
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d. gasontwikkeli ng moet afwezig zij n. 
8. 1. De aanduiding karnemelkspap mag 

uitsluitend en moet gebez igd worden voor het 
product verkregen door karnemel k met gort, 
boekwei'tmeel , roggebloem, rijst, tarwebloem 
of havermout, a l of niet onder toevoeging van 
-zout en water, doelmatig tot een pap te ver
werken. 

2. Karnemelkspap en deals karnemelkspap 
.aangeduide waar moeten voldoen aan de vol 
gende e ischen : 

a. per li ter pap mag niet minder aan vaste 
karnemelkbestanddeelen aanwezig zijn dan in 

-0 . 8 1 i ter karnemel k worden aangetroffen ; 
b. zij m ag niet een ig kenmerk van bederf 

yertoonen; 
c. zij moet bereid zijn nit deugdelijke g rond

:stoffen ; 
il. gasontwikkelinf! moet afwezig zijn . 
9. 1. De aanduiding yoghurt mag uitslu i

-tend en moet gebezigd worden voor het pro
duct verkregen door melk. die tot het 2/3 van 
net oorspronkelijk volumen of sterker is uit
gedampt, te enten met Maya en daarna ge
durende eenige uren bij 40°-51, ,

0 c . te be
waren. 

2. Yoghurt en de als yoghurt aangeduide 
waar moeten voldoen aan de volgende eischen: 

a. kl eur geur , smaak en consistentie moe- . 
ten norma~l zijn; 

b. andere micro-organismen dan de bacillus 
bulgaricus en de streptococcus Jacticus Kruse 
mogen niet in aanmerkelijke hoeveelheid aan
wezig zijn. 

10. 1. De aanduiding melkyoghurt mag 
·uitsluitend en moet gebezigd worden voor het 
product, op overeenkomstige wij ze als yoghurt 
verkregen uit melk, die niet of minder dan 
1/3 van het oorspronkelijk volumen is uitge
,dampt. 

2. Mel kyoghurt en de a ls melkyoghurt aan
geduide waar moet voldoen aan de eischen in 
a rtikel 9, onder a en b, genoemd. 

11. 1. De aanduiding kindermelk onder
·scheidenlijk zuigelingenmelk mag uitsluitend 
en i;noet gebezigd worden voor melkproduc
ten, die bestemd zijn tot voedsel voor ki nderen, 
zu igelingen of zwakken. 

2. De melkproducten, bedoeld in lid 1 van 
dit artikel , en de als kindermelk of zuigel in
genmel k aangeduide waar moeten voldoen 
aan de volgende eischen: 

a. die, welke gesteld zijn voor melk in ar
ti kel 2, onder letters e, f en h; 

b. een h alve liter of geringere hoeveelheid 
k indermelk mag bij fil tratie door watten 
daarop gelm zichtbaar vuil achterl aten; 

c. streptococcen mogen niet in aanm erke
lijke hoeveelhe id aanwezig zijn; pathogene 
micro-cirganismen moeten a fwez ig zijn; het 
sed iment mag niet meer bed ragen dan 0,2 
procent; 

d. de samenstelling moet overeenkomen met 
de analysecijfers op het etiket vermel rl , met 
dien verstande, dat a fwijkingen van ten hoog

. ste 10 procent naar boven en 10 procent naar 
• onder van elk der analysecijfers niet a ls af

wijkingen worden beschouwd; 
e. zij moeten gepasteuriseerd of gesterili

. seerd zijn. 
3. De melkproducten, bedoeld in lid' 1 van 

. dit artikel, en de als kindermelk of zuige-

lingenmelk aangeduide waar moeten verpa kt 
zijn in hermetisch gesloten voorwerpen, welke 
niet geopend kunnen worden dan met verbre
king van een zegel en welke voorzien zijn van 
een eti ket waarop een der aanduidingen ,,ge
pasteuriseerd" of ,,gesteri li seerd", benevens 
naam en woonplaats van den fabrikant en een 
scheikundige analyse, vermeldende het gehalte 
aan vet, totaal eiwit en melksuiker. 

4. Wij behoudens Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur nadere voorschr iften 
te geven voor het bezigen van de aanduiding 
kindermelk voor rauwe melk. 

12 . De aanduiding aangezuurde 1na1·ktvu-
1nelk mag uitsluitend en moet gebez igd worden 
voor rnelk van marktvee; daaraan mag niets 
zijn onttrokken of toegevoegd, behoudens dat 
karnemelk tot een hoeveelheid van ten minste 
10 deelen op 100 deelen melk moet zijn toege
voegd. 

13. 1. De aanduiding ,,muw" mag bij 
melk en melkpi'oducten en de a ls zoodanig 
aangeduide waar, uitsluitend gebez igd worden, 
indien zij geen verhitting hebben ondergaan. 

2. De aanduiding ,, gepasteuriseerd" mag 
bij melk en melkproducten en a ls zoodanig 
aangeduide waar uitsluitend gebez i~d worden, 
indien: 

a. zij geen kweekbare coli -bacillen bevat
ten; 

b. het aantal kweekbare micro-organismen 
m::ider bedraagt dan 25,000 pe r cm3.; 

c. haa r sediment staafvormige micro-orga
nismen in ongewoon aantal bevat. 

3. De aanduiding ,,gesteriliseerd" mag bij 
melk en melkproducten en de als zoodanig 
aangeduide waar uitsluitend gebez igd worden, 
indien zij voldoen aan den eisch, dat van tien 
of meer uit een partij genomen monsters ten 
minste 8/10 steriel is. 

4. Gepasteuriseerde of gester il iseerde mel k 
en melkproducten en de a ls zoodanig aange
duide waar, moet~n verpakt zijn in behoorlij k 
gesloten voonverpen. voorz ien van een op
schrift dat duidelijk leesbaar vermeldt: naam 
en woonplaats van den fabrikant, een der 
aanduid ingen ,,gepasteuriseerd" of ,,gesteril i
seerd" , alsmede de hoeveel heid der me! k of 
van het melkproduct in het voorwerp aan
wezig. 

Het voorwerp moet niet geopend kunnen 
worden dan met verbreking van een zegel , 
een slui tetiket of een afsluitstop; deze e isch 
geldt niet voor gesteriliseerde melk of melk
producten en de als zoodanig aangeduide waar, 
verpakt in hermet isch gesloten blik. 

5. De aanduiding ,.zuu,·" mag bij room 
uitslui tend gebezigd worden a ls de zuurgraad 
hooger is dan 9,0. 

14. Melk en/of melkproducten en de a ls 
zoodanig aangeduide waar, moeten zijn deug
delijk van samen telling en ,·erkeeren in deug
del ij ken toestand. 

15. 1. Melkproducten mogen niet dan met 
Onze toestemming en onder door Ons te stel
len voorwaarden worden aangeduid met na
men, waamit de aard en de samenstelling niet 
of niet voldoende blij ken. 

2. Die aanduid ing moet op de verpakking 
duidelijk leesbaar zijn aangebracht. 

3. Indien hii, die bij het in werking t reden 
van d it besluit een naam. bedoeld in lid 1 
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van <lit artikel, voor ecnig melkproduct be
zigt, binnen een maand na genoemd tijdstip 
voor het bez igen van <lien naam Onze in lid 1 
bedoelde toestemming verzo.ekt, mag hij <lien 
naam blijven bezigen, totdat \Vij op zijn ver
zoek hebben beschikt. 

16. 1. De verpakking, waar in melk en/of 
·melkproducten door melkverkoopers of per
sonen , in een bedrij f van melkverkooper werk
zaam, warden vervoerd of ter afleve r ing of ten 
verkoop in voorraad warden gehouden, moel 
a ls opschrift dragen den naam, waarmede de 
melk en/of het melkproduct in die verpak
king aanwezig, moet warden .aangeduid of den 
naam , d ie volgens artikel 15 mag warden ge
bezigd, behalve bij vervo& van melk van den 
melkveehouder na~· den melkverkooper en 
bij vervoer van melk van den melkverkooper 
naar den melkveeh0-u.cler. N aast den naam 
in <lit artikel bed0ekl mogen op of aan de 
verpakking geen namen van andere waren 
voorkomen. De 0-_pschriften mogen niet door 
vegen zij n uit te wisschen, en moeten voor 
<len kooper duidelijk leesbaar en zichtbaar zijn 
aa ngebrncht . . Z'ij moeten bestaan uit goed lees
bare zwarte hoofddrukl etters van ten minste 
3 cm (0 ,03 m) hoogte bij een lijndikte van 
len minste 3 mm (0,003 m) op een witten 
achtergrond , behalve op verpakkingen met een 
inhoudsmaat van 1 Liter of minder wel ke 
kennelijk bestemd zijn, om met den ' inhoud 
aan den verbruiker te warden afgegeven, 
waa rop of waaraan de opschri ften duidelijk 
leesbaar moeten zij n aangebracht in letters 
,·an ten m inste 0,2 cm (0 ,002 m) hoogte. 

Het opschrift moet op de verpakking, ken
ne lijk niet bestemd om met den inhoud aan 
den verbruiker te warden afgegeven. zoo zijn 
aangebrach t, dat het daarmede een geheel 
,·011nt of daarvan niet verwijderd kan warden 
clan met verbreking van een zegel of merk 
of met opening van een slot. 

Het opschrift moet, zoo het is aangebracht 
op een pl aatje of bordje, waarvan de beide 
zijden voor het publiek zichtbaar zijn, aan 
weerszijden voorkomen. 

2. Indien een der in artikel 13 genoemde 
aanduidingen aan den naam is toegevoegd, 
moeten deze letters van gelij ke afmetingen en 
kleur zijn aangegeven als de naam. 

3. De burgemeester der gemeente, waarin 
het ve rvoer, bedoeld in het eerste l id van dit 
a_rtikel , plaats heeft, kan van het in het eerste 
1,d bepaalde, onder het stell en van bepaalde 
,·oorwaarden, aan een of meer belanghebben
den ontheffing verleenen, \'00rzoover betreft 
het vervoer binnen die gerneente. Deze ont
heffing ka n te all en tijde warden ingetrokken. 

17. 1. Binnen de gemeente. waarvan Bur
gemecster en Wethouders <lit bij openbaar 
gemaakt besluit nooclig hebben verklaard, 
moeten melk en mel kproducten zich bevinden: 

1 °. voor zoover zij word en ve rvoerd van een 
melkveehouder naar een me!k,·erkooper - en 
r: iet zijn verpakt in het gesloten vaatwerk. 
waarin zij den consument "·orden afgeleverd 
- in gesloten en geplombeerde bussen, die 
a ls opschrift dragen den naam en de voorlet
ters van den melkveehouder van wien de melk 
afkomstig is, alle in duidelij lre, niet door 
vegen uit te wi schen drukletters; de loodjes 
moeten den naam of de initialen dragen van 
den veehouder ; 

2°. YOOI' 'i:ou'ver zij warden vervoerd van 
een zuivelfabri ek, een fabriek van rnelkpro
ducten , een ontvangstation voor melk of een 
me! kinr ichting naa r een melkverkooper -
tenzij zij zij n verpakt in het vaatwerk, waarin 
zij den consument worden afgeleverd, of tenzij 
zij voldoen aan de eischen, gesteld in artike l 
13, lid 2, 3 en 4, van <lit beslu it, in gesloten 
en geplombeerde bussen d ie a ls opschrift 
dragen den naam van de fabr iek, het ontvang
station of de rnelkinrichting, di e de melk 
en/of melkproducten doet vervoeren of heeft 
afgeleverd; a lle in duidelijke, niet door Yegen 
uit t.i wisschen drukletters; de loodjes moeten 
den naarn o f de initialen dragen van de fa. 
briek, het ontvangstation of de melkinrichting. 

2. Melk en/of melkproducten en als zoo
danig aangeduide waren moeten voor zoover 
zij worden ve rvoerd door of vanw~ge een melk-
veehoud r of een melkverkooper naar den ver
bruiker, in die gemeenten, waarin B urgemees-
te r en Wethouders <lit bij openbaar gemaakt 
besluit noodig hebben verklaard - wel k be
sluit de goedkeuring van den M inister, belast 
met de uitvoering Ya n <lit besluit, behoeft -
zich bevinden in de gesloten flesschen, waarin 
zij den verbruiker worden afgeleverd. 

Deze flesschen en de slu iting daarvan moe
ten voldoen aan de door Burgemeester en, 
,vethouders gestelde en door Onzen voornoem
den Minister goedgekeurde eischen. 

Burgemeester en ,vethouders kunnen van_ 
<lit voorschrift, onder het stell en van bepaalde 
voorwaarden, ontheffing verl eenen. 

18. De fl esschen, zoowel van glas als vnn. 
ander materiaal vervaardigd, waarin gepas
teuriseerde en/of gesteril iseerde melk is ver
pa1.-t, rnoeten in gerneent.in , waarvan Burge
meestcr en Wethouders <l it bij openbaar ge
maakt be lui t noodig hebben verklaard - welk. 
beslui t Onze goedkeur ing behoeft - op machi 
nale wijze zijn gesloten, op zulk een wijze, 
dat de sluiting eenmaal geopend, n iet zonder 
behulp van een werktuig opnieuw kan warden. 
aangebracht. 

19. 1. :t\Ielk en taptemelk en de als melk 
en taptemelk aangeduide waren mogen door 
den melkverkooper of personen, in een be
drijf van mel kverkooper werkzaam, niet op, 
eenzelfde va ar- of voertuig of door eenzel fden 
persoon gelij ktijdig warden vervoerd , tenzij de 
verpakking, waarin zich melk of als melk. 
aangeduide waar bevindt, van buiten gee! ge
kleurd of van gee! koper vervaa.rdigd is en de 
verpakking, waarin zich taptemelk of als 
taptemelk aangednide waar bevin1lt, van bui
ten voorzien i van een op de verpakking ge
Yerfden donkerblauwen band van ten minste· 
15 cm (0,15 m) breedte. 

2. De burgemeester de~ gemeente, waarin 
het vervoer, bedoeld in lid 1 van <lit artikel, 
plaats vindt, kan vau het in het eerste lid 
bedoel de verbod onder het stellen va n be
paalde voorwaarden ontheffing verleenen , 
voorzoover betreft het venoer binnen die ge• 
meente. Deze ontheffing lu idt op naam en kat : 
te a li en tijde warden ingetrokken. 

20. 1. Melk en/of melkproducten en ais 
zoodanig aangeduide waren mogen in die ge
meenten, waarvan Burgemeester · en Wethou
ders <lit bij openbaar gemaakt beslu it noodig
hebben verklaard, welk besl1uit Onze goed--
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keuring behoeft, door een melkverkooper of 
personen, in een bedrijf van melkverkooper 
werkzaam, niet worden vervoerd met een 
vaar- of voertuig: 

a. dat, onverminderd het dienaangaande bij 
de Trekhondenwet bepaalde, niet voorzien is 
van een duidelijk leesbaar en zichtbaar op
schrift, aangevende den naam, de voorli,tters 
en de woonplaats (straat en gemeente) van 
den tnelkverkooper, aan wien de vergunning, 

doeld in artikel 29, is verleend; andere 
geslachtsnamen mogen noch op het voer- of 
vaartuig noch op of aan de zich daarop be
vindende waren en/of voorwerpen voo, komen, 
tenzij op waren in een verpakking, waarin zij 
aan den verbruiker kunnen worden afgeleverd; 

b. waarmede tegelijkertijd op melk of melk. 
producten gelijkende stoffen en/of water, wor
den vervoerd . 

2. Melk en/of melkprodncten en als zoo
rlanig aangeduide waren mogen in die ge
meenten, waarvan Burgemeester en Wethou
ders dit bij openbaar gemaakt besluit noodig 
hebben verklaard , bij een melkverkooper niet 
ten verkoop in voorraad aanwezig zijn in 
ruimten, waar tevens op melk of melkproduc
ten gelijkende stoffen aanwezig zijn. 

21. 1. Voor de bereiding of vervaardiging 
rnn taptemelk door of vanwege hem, die het 
1:/edrijf van melkverkooper of melkveehouder 
uitoefent, mag, in die gemeenten, waarvan 
Burgemeester en Wethouders dit bij openbaar 
gemaakt besluit noodig hebben verklaard, een 
toestel , waarmede door centrifugeeren melk 
,lrnn warden ontroomd, slechts worden ge
bruikt met inachtneming van de door Burge
meester en \Vethouders gestelde, door den 
Minister , belast met de uitvoering van dit 
besluit. goedgekeurda voorwaarden. 

2. Bereiding, verpakking, behandeling, het 
in voorraad hebben en vervoeren van tapte
melk en de als zoodanig aangeduide waar door 
of vanwege hem, die het bedrijf van melkver
kooper of melkveehouder uitoefent, mag in die 
gemeenten, waarvan Burgemeester en Wethou
ders dit bij openbaar gemaakt besluit noodig 
hebben verklaard, slechts geschieden met in
achtneming van door Burgemeester en 
\Vethouders gestelde en door den Ministe r, be
last met de uitvoeri ng van dit besluit, goed
gekeurde voorwaarden. 

22. De eischen, gesteld in de artikelen 4 en 
5, zijn niet van toe passing: 

a. op taptemelk, welke vervoerd wordt, om 
uitsluitend te dienen voor de· berniding van 
kaas, kaasstof , boter, margarine, melkpoeder, 
of gecondcnseerde melkproducten en op room, 
welke vervoerd wordt van een zuivelfabriek, 
of een ontvangstation voor me'lk naar een 
zu ivelfabriek indien de vervoerder op eerste 
aanvrage van een der ambtenaren, bedoeld in 
artikel 18 der Warenwet (Staatsblad 1919, n°. 
581) een machtiging vertoont, waarbij di t 
vervoer wordt toegestaan, getcekend door of 
vanwege den burgemeester der gemeente, 
waarin de inrichting, waarvan de melk af
komstig is, is gelegen; 

b. op taptemelk en/of room , aanwezig in 
bergplaatsen, werkplaatsen, fabrieken of op 
erven bij melkveehouders of melkverkoopers, 
wanneer deze personen aannemelijk kunnen 
maken, dat genoemde melkproducten uitslui-

tend dienen als gl'Ondstof voor de bereiding 
van kaas, kaasstof, bater, margar ine, mel kpoe
der of gecondenseerde melkproducten. 

23 . Het bepaalde in de artikelen 2 tot 11, 
16 en 19 is niet van toepassing op melk en 
melkproducten : 

a. vervoerd van een verkoopplaats eener 
melkinrichting naar de melkinrichting zelf, 
indien de verpakking voorzien is van het op, 
schrift ,,oude melk" en de melk, op het ver. 
voermiddel aanwezig, noch geheel, noch ge, 
deeltelijk aan verbruikers wordt verstrekt. Pe 
letters van dit opschrift moeten voldoen aan 
de eischen, in artikel 16 gesteld; 

b. ongeschikt gemaakt voor menschelijk ge
bruik door toevoeging van keukenafval, krncht-. 
voedermiddel, meel of kleurstof. 

24. De melk, die de melkveehouder ver
koopt, aflevert of ten verkoop of ter afleve-. 
ring in voorraad hee ft moet voldoen aan de. 
volgende eischen: 

a. zij moet gewonnen zijn van melkvee, 
waarvan tijdens het melken de uiers en de, 
naaste omgeving daarvan niet verontreinigd 
zijn; 

b. zij moet op zindelijke wijze gemolken, 
bewaard en behandeld zijn; 

c. zij moet onmiddellijk na het melkcn 
doelmacig gefiltreerd zijn; 

d. zij moet onm iddellijk na het melkcn uit 
den stal verwijderd zijn; 

e. zij moet in een stankvrije omgeving b~
waard zijn. 

25. 1. De melk, die de melkveehouder ver•_ 
koopt, a flevert of ten verkogp of ter afl~'(e-. 
ring in voorraad heeft, mag niet afkomstig 
zijn van dieren waarvan de melkveehouder 
redelijkerwijze geacht kan worden te weten 
of te vermoeden, dat zij lijden aan een der in 
het tweede lid van dit artikel genoemde ziek
ten, tenzij afgezonderd van anclere melk, in 
verpakking met het opschrift _,,melk van zieke 
dieren" of nadat de melk ongeschikt is ge
maakt voor menschelijk gebruik door toevoe
ging van keukenafval, krachtvoedermiddel, 
meel of kleurstof ; de letters van het opschrift 
moeten voldoen aan de eischen, in artikel 16 
aan de opschriften op verpakkingen met een 
inhoudsmaat grooter clan een Liter geste ld. 

2. De in het eer te lid van dit artikel be
doelde ziekten zijn: 

a. uierontsteking: 
b. darmontsteking, waarbij hevige diarrhee 

optreeclt; 
c. baarmoederontsteking, gepaard met her

haalclelijk optredende uitvloeiingen; 
d. tuberculose, waarbij de smetstof van . 

deze ziekte wordt uitgescheiden (open tuber-
culose); · 

e. wonden, waarbij de uier, de tepel of de 
melk met etter of andere uit de wond afkom- · 
stige stoffen ernstig verontreinigd kunnen 
worden. 

3. Het bepaalde in het eerste lid van dit 
artikel gelclt bij uierontstek ing alleen voor de 
melk, die uit het ontstoken kwartier (of de 
ontstoken kwartieren) wordt verkregen. 

26. 1. Behandeling van melk en/of melk
producten i.n en vervoer van melk en/of melk
producten uit een me] kveehoudersbedrijf of 
melkverkoopersbedrijf of van de daarbij be-. 
hoorende landerijen mag niet plaats hebben 
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door personen, in wier waning een geval van 
febris typhoidea voorkomt; evenmin wanneer 
in het perceel, waarin de melk behandeld of 
bewaard wordt, zoodanig ziektege,·al voor
komt, in beide gevallen behoudens sterilisee
ren, na steril isatie of vervoer naar een in
l'ichting ter sterilisatie. De inspecteur van het 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid, in het 
bijzonder belast met de handhaving van de 
wettelijke bepalingen betreffende besrnette
lijke ziekten, kan schrifteiijk ontheffing van 
dit voorschrift geven. 

2. I s de lijder aan febris typhoidea ver
voerd, genezen of overleden. dan wordt het in 
het eerste I id bedoelde verbod niet eerder 
beschouwd als opgeheven, voordat bl ijkens 
.een aan den directeur van den keuringsdienst, 
waarin het bedrijf gelegen is, overgelegde ge
neeskundige verklaring, het gevaar voor be
-:;rnetting geacht kan worden geweken te zij n. 

27. 1. Behandeling van rnelk en/of rnelk
producten in en vervoer van melk en/of rnelk
producten uit een melkveehoudersbedrijf of 
melkverkoopersbedrijf of van de daarbij be
hoorende landerijen, mag niet plaats vinden 
.door personen, te wier aanzien de inspecteur, 
bedoeld in lid 1 van artikel 26, of een ge
neeskundige ter plaatse schriftelijk aan den 
burgemeester der gerneente, waari n het bedrij f 
gelegen is, heeft verklaard, dat zij lijden aan 
.een ziekte aan hoofd, handen of huid , op 
grond waarvan zij van de behandeling moeten 
:zijn buitengesloten. 

2. Deze verklaring blijft van kracht, totdat 
,een verklaring van genoemden inspecteur of 
van een geneeskundige ter plaatse aan den 
in lid 1 genoemden burgemeester wordt over
gelegd, waaruit blijkt, dat de ziekte hem niet 
meer van de behandeling behoeft uit te slui
ten. 

28. 1. Het bepaalde in de artikeien 2, 17, 
'24, 25 en 27 geldt niet ten aanzien van de 
melk, welke melkveehouders leveren aan door 
Onzen Minister, met de uitvoering van dit · 
besluit belast, aangewezen zuivelbedrijven, 
welke de melk, die zij ontvangen, hoofdzake
lijk verwerken tot boter, kaas, melkpoeder 
-en/of gecondenseerde me! kproducten, zoodat de 
verkoop van melk als nevenbedrijf is te be
.schouwen; Onze Minister wijst slechts die zui
velbedrijven aan, welke voldoenden waarborg 
steilen, dat de me! k, we! ke zij verkoopen ge-
l ijkwaard ig zij aan die, welke voldoet aa~ de 
-eischen van d it besluit. 

2. De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid 
Yan dit artikel, kan te alien tijde worden in
getrokken. 

29. Vervoer of het ten ve,·koop in voorraad 
bouden van melk en/of melkproducten en van 
als zoodanig aangeduide waar door of van
wege hem, die het bedrijf van melkverkooper 
uitoefent, mag in die gemeenten, waarvan 
Burgemeester en Wethouders dit bij openbaar 
gemaakt besluit noodig hebben verklaard, niet 
-plaats vinden zonder een door of vanwege den 
burgemeester van de gemeente, waarin de . 
melk wordt verkocht, afgeleverd of rondge
vent, te verleenen vergunning, behoudens door 
Burgemeester en Wethouders voor bepaalde 
bedrijven te verleenen ontheffing. 

2. Deze vergunning moet worden afgege
ven, indien het bedrijf van den melkverkoo-

per voldoet aan de eischen, in artikel 31 ge
ste ld, en hij schriftelijk juiste opgave heeft 
gedaan van de ligging van het perceel en de 
perceelsgedeelten, waarin het bedrijf zal wor
den uitgeoefend, met vermelding, of _de melk 
en melkproducten geheel of ten deele zullen 
worden rondgebracht of gevent, dan we! alleen 
in het aangegeven perceel zullen worden ver
kocht, alsmede welke behandeling of bewer
king zij zullen ondergaan v66r de aflevering 
aan de koopers. 

3. Deze vergunning is slechts geldig, zoo
lang geen verandering is ingetreden in den 
toestand ornreenkomstig de opgaven van lid 
2 rnn dit artikel. 

4. De bepaling van het eerste lid van <lit 
artikel is niet van toepassing op winkeliers, 
die geen andere melk en/of melkproducten 
verkoopen dun die, voorzien van de aandui
ding .,gepasteuriseerd" of ,,gesteriliseerd" 
en/of ,,karnemelkspap". 

30. 1. Het pasteuriseeren en/of steriliseeren 
van melk, in flesschen, zoowel van glas als 
nm ander materiaal vervaardigd, mag in die 
gemeenten, waarin Burgemeester en Wethou
ders dit bij openbaar gemaakt besluit noodig 
hebben verklaard - welk besluit Onze goed
keuring behoe ft -, slechts geschieden in lo
kalen en met toestellen, w·elke voldoen onder
scheidenlijk aan de eischen, omschreven in lid 
2 en lid 3 van dit artikel. In die gemeenten 
mag gepasteuriseerde of gesteriliseerde molk 
niet worden vervoerd of ten ,·erkoop in voor
raad gehouden, tenzij de bereiding daarvan 
heeft plaats gehad in lokalen en met toestel
len, welke voldoen aan ?e eischen, in bedoeld 
openbaar gemaakt beslu1t gesteld. Burgemees
ter en Wethouders kunncn van deze bepaling 
ontheffing verleenen op door hen te stellen 
voorwaarden. 

2. De lokalen, waarin gepasteuriseerde of 
gesteril iseerde melk in flesschen, zoowel van 
glas a ls van antler materiaal vervaardigd. 
wordt bereid, moeten behalve aan die, gesteld 
in artikel 31 , lid 1, onder b, voldoen aan de 
volgende eischen: 

a. zij moeten uitsluitend zijn ingericht voor 
de bereiding van gepasteuriseerde of gesterili
seerde melk, en mogen niet voor andere doel
einden worden gebezigd; 

b. zij mogen geen voorwerpen, van welken 
aard ook bevatten, die niet aanwezig moeten 
zijn voor of in verband met den arbeid, die 
er wordt venicht ; 

c. zij moeten zich bevinden in een perceel, 
waarin geen privaten zonder waterspoeling 
aanwezig zijn; 

d. in de lokalen of in de nabijheid er van 
moet aanwezig zijn een voor het gebruik ge
reed zijnde en voldoende wa chgelegenheid; 

e. de vloer moet effen zijn, gecn scheuren 
of onnoodige holten vertoonen en vervaardigd 
zijn van een materiaal, <lat geen vocht door
] aat of opneemt; 

f. de wanden moeten effen zijn, geen uit
stekende deelen hebben en mogen niet behan
gen zijn met spiegels, lijsten, platen of bil
jetten of andere voorwerpen; 

g. de zoldering mag geen uitstekende dee
len hebben, waaraan of waartegen zich stof 
kan verzamelen; 

h. de overgangen tusschen vloer en wanden, 
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wanden en zoldering en wanden onderling 
rnoeten dicht zijn. 

3. De toestellen, waarrnee gepasteuriseerde 
of gesteriliseerde melk in fl esschen wordt be
re id, moeten bestaan ni t: 

a. een inrichting voor het reinigen van 
melk; 

b. een machinale inricht ing voor het reini
gen der fl esschen; 

c. een toestel, voorzien van een zelfregistree-
1·enden temperatuur-aanwijzer, van een zoo
danigen omvang, dat daari n ten minste 500 
Liter per uur kan worden gepasteuri seerd of 
gesteril iseerd ; 

d. een automatische inrichting voor het 
vullen der flesschen . 

4 . Burgemeester en \Vethouders hebben de 
bevoegclheid ontheffing te verleenen van een 
of meer der eischen, welke in lid 2 en lid 3 
van di t artikel aan Jokalen of toestellen wor
clen gestel cl. 

5. Lokalen en toestellen worden slechts dan 
geacht te voldoen aan de gestelde eischen, in
dien Burgemeester en Wethouders van de ge
meente, waarin de lokal en of toestell en zich 
bevinden, aan den belanghebbende ingevolge 
<liens verzoek een verklaring hebben a fge
geven, waaruit blijkt, dat de lokalen en toe
stell en aan die eischen voldoen. Deze verkla
ring wordt niet afgegeven, tenzij de belang
hebbende zich verbindt de gedagteekende stroo
ken uit de temperatuuraanwijzers ten minste 
14 dagen te bewaren en aan de op porings
ambtenaren van den keuringsdien t op eerste 
aanvrage ter inzage te geven. 

6. Eene verklaring als in het vorig lid van 
dit artikel bedoeld kan door Burgemeester en 
\Vethouders worden ingetrokken. 

7. Burgemeester en Wethouders nemen 
geen beslui t op grond van het bepaalde in 
lid 5 va n dit artikel, clan na ingewonnen ad
vies van den Directeur van den K eurings
clienst, waartoe hun gemeente behoort. Zij 
,deelen een beslu it op grond van het bepaalde 
in lid 5 van dit artikel binnen vier weken 
11a het de betreffend verzoek van den belang
hebbende, en een besluit op grond van het 
bepaalde in lid 6 van dit artikel binnen een 
week na de dagteekening, mede aan den be
langhebbende, aan den Directeur van den 
Keuringsdienst en den betrokken Inspecteur 
van de Volksgezondheid. 

31. 1. Verpakking, het in voorraad hebben 
of behandeling van melk en/of melkproducten 
en van als zooclan ig aangeduide waren mar; 
niet door me! kverkoopers of person en, in een 
bedrijf van melkverkooper werkzaam, plaats 
hebben: 

a. inclien hij niet door huur of eigendom 
voor zijn bedrijf de beschikking heeft over een 
winkel of een lokaal waarin melk en/of melk
producten, met voldoende reinheid en wering 
van vervuiling of bederf kunnen worden ver
werkt behandeld of in voorraad zij n; een 
winkei of lokaal wordt geacht daarvoor ge
schikt te zijn, zoolang Burgemeester en Wet
houder van de gemeente of ingevolge het 
vijfde of zescle lid van dit artikel Gedepu
teerde Staten der provincie, waarin de winkel 
of het lokaal gelegen is, aan den melkverkoo
per een verklaring van het tegendeel niet 
hebben afgegeven; 

1929 

b. indien het bedrijf wordt uitgeoefend in 
lokalen of a l dan niet geheel afgesloten 
ru imten: 

1 °. die als woon-, slaap- of ziekenkamer, 
keuken, gang, portaal of ha l worden gebruikt 
of van dergelijke ruimten niet gescheiden zijn ; 

2°. die in onmiddellijke verbinding staan 
met privaten, urinoirs, beerputten of rnest
vaalten; 

3°. die niet voorzi en zijn van gewitte, ge
verfde of met gladde tege ls bedekte wanden, 
of waarvan de wanden bedekt zijn met eenige 
stof, die niet bestand is tegen het afwasschen 
met warm zeepwater of warm soda water ; 

4°. waarvan de zoldering niet stofdicht is 
en die - met uitzondering van winkels - niet 
voorzien zijn van zoodanige harde en effen 
vloeren, dat bodemverontreiniging voorkomen 
wordt· 

5°. ' die niet in zindelijken en behoorlijk 
onderhouden staat verkeeren: 

6°. die niet in rechtstreeksche verb inding 
staan met de buitenlucht en niet door clag
licht behoorlijk verlicht zijn, behoudens ru im
ten, waarin ui tsluitend de melk wordt gekoeld 
en/of Imel gehouden; . 

7°. die voor a ndere doeleinden gebruikt 
worden cl an voor de behandeling van melk 
en/of melkproducten en voorzoover het ver
kooplokalen betreft van de waren en artike
len, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onder c, 
van dit besluit; 

8°. waarin zich artikelen - andere clan 
eet.. en drinkwaren - bevinden, welke geuren 
verspreiden, zooals b.v. mest, keukenafval , 
slachtafval , carbol, lysol, petroleum, benzine 
e.d. ; 

c. in lokalen o-f a l da n niet geheel afge
loten ruimten, waarin - behoudens v66r den 

1 Juni 1929 door Burgemeester en Wethou
ders der gemeente, waar het bedrijf is geves
tigd, in bijzo_nclere gevall en te verl eenen vrij 
stelli ng en onvermi nderd het bij de Drankwet 
bepaalde - behalve melk en/of melkproduc
ten andere waren en/of artikelen dan boter, 
margarine, kaas, eieren, brood, verpakte kook, 
beschuit, consumptieijs, cacao, chocolade, kof
fie, thee, suiker, zout, koekjes in blik of glas 
verpakt, vetten en olien (bedoeld in a rtikel 1, 
eerste lid , van het Olien- en Vettenbesluit 
Staatsblad 1926 n°. 339) en die in luchtdicht 
gesloten verpakking worden bewaard, behan
deld of ten verkoop in voorraad gehouden. 

2. Verpakking, het in voorraad hebben of 
behandel ing van melk en/of melkproducten 
en als zoodanig aangedu ide waren mag niet 
door melkveehouders of melkverkoopers plaats 
hebben, indien in die gedeelten van gebouwen 
of erven, waar melk en/of melkproducten in 
voorraad zijn of bewerkt worclen, clieren wor
den geh<mden. 

3. De bepalingen in het eerste en tweede 
I id van dit artikel zijn niet van toepassing op 
winkeliers, die geen andere melk en/of melk
producten verkoopen, dan die voorzien van de 
aanduiding .,gepasteuriseerd" of ,,gesterili
seerd" en/of ,,karnemelkspap". 

4. Burgemeester en Wethouders nemi,n 
geen bes! uit op grond van het in het eerste 
lid van dit artikel onder a of c bepaalde dan 
na ingewonnen advies van den Directeur van 
den keuringsdienst, waartoe hun gemeente be-

7 
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hoort. Zij deelen hun besluit •binnen 4 weken 
na ontvangst van bovenbedoeld advies mede 
aan den Directeur van den keuringsdien t en 
aan den betrokken Inspecteur van de Volks
gezondheid. 

5. De belanghebbende melkverkooper a ls
mede de betrokken Inspecteur van de Volks
gezondheid kunnen tegen het door Burgemees
ter en Wethouders op grond van het hierboven 
in het eerste lid onder a bepaalde genomen 
besluit binnen ·drie weken, nadat •hun <lit be
sluit is medegedeeld, in beroep gaan bij Ge
deputeerde Staten van de provincie, waarin d, 
winkel of het lokaal is gelegen; de betrokken 
Inspecteur van de Volksgezondheid kan dat 
mede docn tegen het verleenen van vrijstel
lingen als bedoeld in lid 1, onder c. 

6. H ebben Burgemeester en Wethouders de 
in lid 1, onder a, bedoelde verklaring op een 
daar toe strekkend schriftelijk verzoek van den 
Inspecteur van de Volksgezondheid niet bin
nen 2 maanden aan den betrokken melkver
Kooper afgegeven, dan kan de Inspecteur een 
gelij k verzoek schriftelijk indienen bij Ge
deputeerde Staten der provincie, waarin de 
winkel of het lokaal is gelegen, die daarop 
binnen 2 maanden beschikken en overeenkom
stig die beschikking de gevraagde verklaring 
al of niet aan den betrokken melkverkooper 
afgeven . 

32. 1. Vervoer, het in voorrilad hebben of 
behandelen van melk en/of melkproducten en 
de a ls zoodanig aangeduide waar mag - in
dien Burgemeester en Wethouders <lit bij open
baar gemaakt besluit noodig hebben verklaard, 
welk hesluit Onze goedkeuring behoeft, -
door hem , die een bedrijf van melkverkooper 
opricht, overneemt of verplaa t, of die in een 
gevestigd bedr ij f van melkverkooper lokalen 
of al tlan n iet geheel afgesloten n1 imten voor 
het in voorraad houden of behandelen van 
melk en/of melkproducten in g_ebru ik neemt, 
opricht, inricht of wijzigt, slechts plaats vin
den door of voor hem, wiens bedrij f voldoet 
aan de eischen, in lid 2 van <lit artikel ge
steld en die, ten bewijze daarvan, aan de met 
de h

0

andhaving der W arenwet 1919 (Staats
blad n°. 581) belaste ambtenaren op hun eer
ste aanvraag overlegt een geldige schriftelijke 
verklaring, afgegeven door of namens den 
Burgemeester van de gemeente , waarin zijn 
bedrijf gevestigd is, waaruft zul ks bi ijkt. Deze 
verkl aring is geldig, zoolang zij niet door of 
namens bedoelden Burgemeester bij een aan 
den belanghebbende gericht aangeteekend 
schrijven is ingetrokken. 

2. De e ischen, bedoeld in . het vori ge lid , 
houden in : 

1 °. · dat moet zijn voldaan aan de eischen, 
in artikel 31 l ste lid, onder b en c, gesteld; 

2°. dat d~ aanvrager door huur of eigen
dom voor zijn bedrijf de beschikking moet 
hebben over een winkel , die zich bevindt aan 
de zijde van den openbaren weg, waarvan de 
vloeroppervlakte niet kleiner is dan 10 M2 en· 
de hoogte op eenige plaats in den winkel niet 
minder bedraagt dan 2½ M. , welke winkel 
voor geen andere doeleinden gebruikt mag 
worden, dan waarvoor ver gunning is verleend. 

Door Burgemeester en Wethouders der ge
meente, waarin de melk wordt verkocht, afge
leverd of rondgevent, kan onder het stell en 
van voorwaarden aan ten hoogste 3 melkver-

koopers het recht worclen toegekend te zameu 
de beschikking over slechts een winkel te heb
ben: 

3°. dat in het bedrijf aanwezig moet zijn 
een doelmatige inrichting om de melk koel 
te houden ; 

4°. dat het bedrijf niet rnag of niet zal 
mogen worden uitgeoefend in lokalen of ruim
ten : 

a. waarin zich deuren bevinden, welke on
m iddellijk toegang geven tot privaten of uri 
noirs · 

b. 'waarvan de wanden, met uitzondering 
van deuren en ramen, n iet van steen zijn ; 

c. die zoodanig gelegen zijn, dat zij van den 
openbaren weg af niet te bereiken zii n, zonder 
te gaan door keuken of voo r woning bestemde 
ruimten ; 
. d. waarvan de geza rnenlijke raamopper

vlakte minder dan 1/8 der vloeroppervla kte 
bedraagt; 

e. welke duf rieken of waarvan de wanden 
vochti g zij n; 

/. waarvan de vloer minder dan 2,50 M. 
beneden de straathoogte v66r het perceel li gt 
en meer dan 1,50 M. daarboven ; 

5°. dat het bedrijf moet worden uitgeoefend 
op er ven, voorzien van zoodanige harde en 
effen vloeren, dat bodemverontreiniging voor
komen wordt; 

6°. dat het bovenblad van de toonbank 
moet zijn vervaardigd van een materiaal, dat 
geen vocht doorlaat of opneemt. 

3. Van bet voorschri ft, in het eerste lid 
van <lit artikel l:>edoeld, kan door of namens 
den Burgerneestt,r der gemeente, waarin de 
melk wordt verkocht, afgeleverd of vervoerd, 
ontheffing word13n verleend aan buiten de ge
meente woonachtige melkveehouders, die bij 
het in werking treden van <li t artikel teverns. 
het bedrijf van melherkoopcr uitoefenen. 

4. Met overeenkomstige toepass ing van lid 
1 en lid 3 van <lit artikel, hebben Burgemees
ter en Wethouders de bevoegdheid bij open
baar te maken besluit - welk beslui t Onze
goedkeuring behoeft - een of meer- der 
eischen, genoemd in lid 2 van dit artikel, van 
toepassing te verklaren bij het vervoer, het 
in voorraad hebben of behandelen van melk 
en/of melkproducten en de a ls zoodanig aan
geduide waar door hem, die het bedrijf van 
melkverkooper uitoefent of die in een geves. 
tigd bedrij f van me! kverkooper lokalen of al 
dan niet geheel afgesloten ruimten voor het 
in voorraad houden of behandelen van melk 
en/of melkproducten in gebruik heeft. 

33. De artikelen 30-32 zijn daar niet van, 
toepassing, waar de melk en/of melkproducten 
uitsluitend ter plaatse van verkoop worden 
gebruikt. 

34. 1. Verpakking, het in voorraad hebben 
en behandel ing van melk en/of melkproducten 
en als zoodanig aangeduide waren mag door 
mell-verkoopers of personen in een bedrijf van 
melkverkooper werkzaam uitslui tend plaats 
vinden, indien voor het bedrijf een perceel of 
erf in gebruik is, waarin een of meer m idde
len van watervoorziening aanwez ig zijn, die 
water in voldoende hoeveelhe id en deugdelij k 
voor het gebruik in Yerband met het bedrijf 
opleveren, en waarin micldelen van water
voorziening, die ander water opleveren niet 

, aanwezig zijn. De aanwez ige m iddelen van. 
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waJervoorziening worden geacht water over
eenkomstig de gestelde eischen op te leveren, 
1oolang Burgemeester en Wethouders der ge
meente of ingevolge het vierde of vijfde I id 
van dit artikel Gedeputeerde Staten der pro
vincie, waarin het perceel of erf is gelegen, 
aan den betrokken melkverkooper een verkla
ring van het tegendeel niet hebben afgegeven. 

2. Burgemeester en Wethouders cler ge
meente, wa·,uin het perc'eel of erf gelegen is, 

' Jn.mnen vab , den eisch van aanwezigheid van 
een midclel van watervoorziening, clat water in 
volcloencle hoev(\elheicl en cleugclelijk voor het 
gebruik in verband met het bedrijf oplevert, 
ontheffing verleenen onder het stellen van 
bepaalde voorwaarden, indien naar hun oor
deel de omstandigheden zoodanig zijn, dat het 
bezwaarlijk is, het perceel of het er£ aan dien 
eisch te laten voldoen. 

3. Burgemeester en Wethouders nemen geen 
besluit op grond van het in het eerste of 
tweede lid van dit artikel bepaalde, dan na 
ingewonnen advies van den Directeur van den 
keuringsdienst, waarto~ hun gemeente behoort. 
Zij deelen hun besluit binnen vier weken na 
onvangst van bovenbedoelcl ·advies mede aan 
den Directeur van den keuringsdienst en aan 
den betrokken Inspecteur van de Volksge
zondheid. 

4. De belanghebbencle melkverkooper als
mede cle betrokken Inspecteur van de Volksge
zondheid kunnen tegen het door Burgemeester 
en \Vethouders op grond van het hierboven in 
het eerste lid bepaalde genomen besluit binnen 
drie weken, nadat hun dit besluit is medege
cleeld, in beroep gaan bij Gedeputeercle Staten 
van de provincie waarin de perceelen en er- , 
ven gelegen zijn ;' de betrokken Inspecteur van 
de Volksgezonclheid kan dat mede cloen tegen 
het verleenen van ontheffingen, als bedoeld in 
het tweede I id van <lit artikel. 

5. Hebben Burgemeester en Wethouclers de 
in lid 1 bedoelde verklaring op een daartcie 
strekkencl schriftelijk verzoek van den Inspec
teur van de Volksgezonclheid niet binnen 2 
maanclen aan den betrokken melkverkooper 
afgegeven clan kan de Inspecteur een gelijk 
verzoek schriftelijk indienen bij Gedeputeerde 
Staten der provincie, waarin het perceel of 
er{ i gelegen, die claarop binnen 2 maanclen 
beschikken en overeenkomstig die beschikking 
de gevraagde verklaring al of niet aan den 
betrokken melkverkooper afgeven. 

6. De bepaling van het eerste lid van dit 
artikel is niet van toepassing op winkeliers, 
die uitsluitend melk en/of melkproducten in 
blik- of glasverpakking aan verbruikers ver
koopen. 

35 . De bepalingen van de artikel en 29, 31 
en 34 zijn niet van toepassing op den melk
veehouder, die niet meer clan 20 liter melk per 
dag uitsluitend aan verbruikers, woonachtig 
in de onmiddellijke omgeving zijner hofstede, 
verkoopt, tenzij de hofstede gelegen is in de 
bebouwcle kom. 

36. 1. De burgemeester geeft van el ke ont
heff ing, door hem verleend ingevolge de ar
tikel en 16, 19, 29 of 32, lid 3, van elke mach
tiging door hem ingevolge artikel 17 gegeven, 
van elk besluit door Burgemeester en Wet, 
houders ingevolge artikel 17, 18, 20, lid 1 of 
lid 2, 21, lid 1 of lid 2 29, lid 1, 30, lid 1, of 
32, lid 2, onder 2°., genomen, en van elke 

door Burgemeester en ',Vethouders ingevolge 
artikel 29 verleende ontheffing zoo ·spoedig 
mogelijk schriftelijk kennis aan den Directeur 
van den keuringsdien. t, waartoe zijn gemeente 
behoort. · 

2. Gedeputeerde Staten eener provincie 
kunnen een in die provincie verleende onthef
fing of gegeven machtiging, als bedoeld in 
het vorige lid , intrekken op schr iftelijk ver
zoek van den Inspecteur van de Volksgezond
heid, den Burgemeester gehoorcl. 

37. Melk en/of melkproducten en als zoo
danig aangeduide waren mogen niet worden 
vervoerd: 

rz. met voert<1igen, waarop sterk riekende 
voorwerpen of afvalstoffen aanwezig zijn; 

b. per bespannen voertuig, indien het trek
dier met ee·nig lichaam dee! met htlt vaatwerk 
of de kranen in aanraking kan komen. 

38. Behandeling of vervoer van melk en/of 
me! kproducten en al zooclanig aangeduide 
waren mag door den melkv'erkooper of door 
personen in een bedrij f van melkverkooper 
werkzaam, niet plaats hebben, indien: 

1. op den openbaren weg voor den verkoop 
aan verbruikers melk en/of melkproducten op 
andern wijze aan het vaatwerk worden ontno
men clan door middel van kranen, of, uitslui
tend bij vaatwerk, met een inhoudsmaat van 
ten hoogste 10 liter, door middel van een 
~chenktu it, welke, buiten gebruik zijnde, zoo
danig gesloten is, dat verontreiniging der melk 
niet kan plaats hebben; 

2. voor het afmeten van melk en/of melk
producten maten of andere hulpmiddelen 
worden gebezigd, welke niet voorzien zijn van 
zoodanig handvat, dat bij het afmeten deze 
waren niet met de hand in aanraking behoe
ven te komen. 

3. zij met de melk en/of metkproducten 
onreine maten vervoeren of maten op zooda
nige wijze vervoeren of bewaren, dat deze door 
insecten, stof of vuil verontreinigd kunnen 
worden. 

39. 1. Melk en/of melkproducten en als 
zoodanig aangeduide waren mogen niet wor
den vervoerd of in voorraad zijn: 

a. in vaatwerk, dat niet stofdicht is ge
sloten, tenzij , voor zooveel bewaring betreft, 
in koellokalen, waarin zich niet stoffen be
vinden, die melk of melkproducten in on
deugdelijken toestand zouden kunnen brengen ; 

b. in vaatwerk, dat met of met behulp van 
stroo, hooi, lappen, ongeparaffineerd papier 
of eenig voor de melk of melkproducten 
schadelijk materiaal gesloten is. 

2. Melk en/of karnemelk mogen niet wor
den vervoerd of bij melkverkoopers in voor
raad zijn in vaatwerk, met een kraan en een 
grooteren inhoudsmaat clan 15 Liter dat n iet 
voorzien is van een roerder, waarmede die wa
ren zonder het vaatwerk te openen ter dege 
kunnen worden dooreengemengd. Dit voor
schrift is niet van toepassing op melk en/of 
karnemelk, welke direct vervoerd wordt van 
melkveehouders naar melkverkoopers, alsmede 
voor de melk en/of karnemelk bedoeld in 
art. 23. 

40. 1. Vaatwerk, gereedschappen - met 
inbegrip van al het bijbehoorende - buizen 
en kranen, bij den melkveehouder of melkver
kooper of bij personen, in een becirijf van 
melkverkooper werkzaam, bij de verpakking, 
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bewaring, behandeling of vervoer van melk 
of melkproducten en als zoodanig aangeduide 
waren in gebruik, mogen niet: 

a. geheel of gedeeltelijk zijn vervaardigd 
van een metaal, dat meer clan 1 procent lood 
bevat, of van een andere stof, we! ke schade
lijke bestanddeelen aan melk afgeeft; 

b. inwendig gesoldeerd zijn met een legee
ring, welke meer dan 20 procent lood bevat; 

c. inwendig voorzien zijn var. email, verf 
of glazuur, welke bij koken gedurende een 
ha! f uur lood afgeeft aan een waterige op
lossing van azijnzuur van 4 procent. 

2. Houten vaatwerk mag door den melk
verkooper bij het vervoer en de bewaring van 
melk of melkproducten en als zoodanig aange
duide waren niet worden gebruikt. Dit verbod 
geldt niet voor melk, bestemd voor de boter
bereiding, en karnemelk, die in goed te reini
gen vaatwerk van teakhout wordt vervoerd of 
bewaard. 

41. Dit beslult is niet van toepassing op 
melk en/of melkproducten, welke als zoodanig 
kennelijk bestemd zijn voor uitvoer. 

42. Voor de beoordeeling of melk en melk
producten voldoen aan de in dit besluit ge
stelde eischen, moet gebruik gemaakt worden 
van de onderzoekingsmethoden, aangegeven in 
de bij dit besluit gevoegde bijlage, voorzoover 
deze daarvoor toereikend zijn. 

43 . Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel van Melkbesluit, met vermelding 
van den jaargang en het nummer van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij-~ 
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aa,:i den R aad va n State. 

's-Gravenbage, den 13den Februari 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. S I o t em a k e r d e B r u i n e. 

(Uitgeg. 26 Februa1·i 1929. ) 

Bijlage, behoorende 
bij het Melkbesluit. 

METHODENVANONDERZOE~ 
H et gehalte der bestanddeelen van melk 

wordt uitgedrukt in een procentcijfer, dat aan
geeft het aantal grammen per 100 g. melk, 
behalve het sediment dat in cm3 per 100 cm3 
melk wordt opgegeven. 

Waar hieronder twee metboden van onder
zoek zijn voorgeschreven, moet bij de uitkomst 
van het onderzoek tevens worden opgegeven, 
de methode, welke is toegepast. 

I. MELK EN MODELMELK. 
A. Physlsch en chemJsch onderzoek. -

l. Soortelijk gewicht. 

Het soortelijk gewioht wordt, tot op de 4de 
decimaal nauwkeurig, aangegeven bij 15° c. 
ten opzichte van water van 15° c. Het mag 
niet eerder worden bepaald dan ten minste 
3 uur na het melken en bij een temperatuur 
tusschen 10° en 25° c., die tot op een halven 
graad c. nauwkeurig wordt afgelezen. De uit
komst wordt omgerekend op 15° c. door ver-

meerdering of vermindering met 0.0002 voor 
elken graacl c. boven of beneden 15° c. 

2. Zuu,·graad. 
Onder zuurgraad wordt verstaan het aantal 

cm3 ¼ N loog benoodigd ter neutralisatie van 
100 cm3 melk. · 

Ter bepaling worden 25 of 50 cm3 melk ver
mengd met 1 onderscheidenlijk 2 cm3 van een 
twee-procentige, spiritueuze oplossing van 
phenolphthaleine en getitreerd tot zwak rood 
met¼ N loog. 

3. Katalase-cijfe,·. 
Onder ka talase-cijfer wordt verstaan het 

aantal cm3 zuurstof, door 10 cm3 niet met 
eenig co?serveermiddel bedeelde melk, vrijge
maakt tut een overmaat waterstofperoxyde on
der de volgende omstandigheden: 

Een gistingskolfje, waarvan bet gesloten 
been inwendig ongeveer 11 mm wijd is en 
12 cm Jang, gemeten van den top tot de onder
zijde der boch t, wordt gevuld met een meng
sel van 10 cm3 melk en 5 cm3 neutrale water
stofperoxydeoplossing (½ proc.) gedurende 6 
uren in een broedstoof bij ea. 35° c. geplaatst 
en daarna het gasvolumen afgelezen. 

4. R eactie van Storch. 
Ongeveer 5 cm3 melk warden gemengd met 

4 druppels waterstofperoxyde (½ proc.) en 2 
druppels Sto10hs reagens. 

5. Vriespunt. 
Het onderzoek mag niet eerder geschieden 

dan ten minste 3 uur na het me! ken. 
Een glazen buis van ongeveer 3 cm. dia

meter wordt met ongeveer 50 cm3 melk in 
ij swater geplaatst, totdat de melk ongeveer 
de temperatuur van het water heeft aangeno
men, waarna de buis, omgeven met een lucht
mantel, in een bad van - 2° tot - 4° c. wordt 
gesteld op zoodanige wijze, dat het oppervlak 
van de melk 4 a 5 cm. lager is dan dat van 
het koelbad. N adat onder voortdurend roeren 
de melk 1 ° c. onderkoeld is, wordt met een 
spoortje ijs geent. Na enting wordt gematigd 
geroerd en als vriespunt die temperatuur aan
geteekend, welke, na de rijzing en onder zacht 
kloppen van den thermometer, gedurende ten 
minste ee.:'. minuut constant blijft. 

De schaal van den voor deze bepaling te 
gebruiken thermometer moet op zoodanige 
wijze in l/00° c. verdeeld zijn, dat schatting 
tot 2/000° c. mogel ijk is; de plaats van hel 
vriespunt van water moet daarop bepaald zijn 
door gebruik te maken van ongeveer 50 cm3 
gedistilleerd water en client bij elke reeks 
waarnemingen te worden gecontroleerd. 

Een oplossing van 900 mg zuiver watervrij 
natriumchloride met 100 g water moet op den 
thermometer een vriespunt van -0,540° c. 
aanwijzen. 

H et waargenomen verschil in vriespunt 
wordt afgerond tot op twee dicimalen. 

6. Soortelijk gewicht en brekingsindex 
van het serum. 

In een fl eschje wordt een mengsel van melk 
en azijnzuur (3½ N) in de verhouding 100 : 2 
gebracht. Het fleschje wordt goed gesloten, 
gedompeld in een waterbad en hierin, nadat 
het water kookt, ongeveer 15 minuten gehou
den ; na afkoeling wordt gefiltree1·d. 
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Het soortelijk gewicht van het serum wordt 
bij een temperatuur tusschen 10° en 25° c. 
tot op de 4de dicimaal nauwkeurig bepaalr• 
ten opzichte van water van 15° c. en de waar
neming herleid tot 15° c. door vermeerdering 
of vermindering met 0,0002 voor elken graad 
boven of beneden 15° c. 

De brekingsindex Yan het serum wordt be
paald ten opzichte van natrium-l icht bij een 
temperatuur tusschen 15° en 25° c. en de 
waarneming herle id tot 17,5° c. door ver
meerdering of vermindering met 0,00012 voor 
elken graad, a l naar mate de waarnemings
temperatuur hooger of lager is dan 17,5°. 

7 . V et. 

De vetbepaling geschiedt volgens een der 
vo lgende methoden. 

a. Acidbuty-rometrische ,nethode van. Ge,·ber. 
I n een butyrometer worden achtereenvolgens 
gebracht 10 cm3 zwavelzuur (Gerber), 11 cm3 
melk en 1 cm3 amyl alcohol; het mengsel 
wordt geschud, totdat de kaasstof is opgeiqst 
en bij 65°-70° c. in een centrifuge gedurende 
2-3 minuten gecentrifugeerd (ten minste 800 
tot 1000 omwentelingen per minuut) , daarna 
wordt de vetlaag bij ongeveer 65° c. afgelezen. 
De uitkomst wordt uitgedrukt tot in 0,05 pro
cent. 

b. Zoutzuurmethode van Weibull. 25 g. 
melk warden in een kolfje, of een met een 
horiogeglas bedekt bekerglas, met 30 cm:! 
zoutzuur (8 N) en 20 cm3 water onder toe
voeging van een weini g grof puimsteenpoeder 
ongeveer 15 minuten gekookt. H et mengsel 
wordt warm gefiltreerd door een nat filter en 
het residu met warm water uitgewasschen, 
totdat de zure reactie is verdwenen. Het filter 
met de zich · daarop bevindende vaste stof 
wordt bij 100° c. gedroogd en daarna in een 
ontvette papieren huls, bedekt met een propje 
vetvrije watten, door middel van aether geex
traheerd. Het extract wordt bij 102°- 105° c. 
gedurende ½ uur gedroogd en, na bekoeling, 
gewogen. De uitkomst wordt uitgedrukt tot in 
0,05 ptocent. 

8. M elksuiker. 

Tien gram melk warden met water tot 100 
cm3 aangevuld. Bij 20 cm3 dezer vloeistof 
worden gevoegd 10 cm3 koperproefvocht a, 
10 cm3 koperproefvocht b en 10 cm3 water. 
Dit mengsel wordt in een Erl enmeyer-kolf van 
200 cm3 in 3 minuten tot koken verwarmd on 
daarna gedurende 2 minuten gekookt op een 
draadgaas, bedekt met een asbestplaat, ~001·
zien van een ronde opening, waarin de kolf 
past; daarna afgekoeld tot kamertemperatuur. 
bedeeld met 3 g kal iumiodide, vervolgens met 
15 cm3 verdund zwavelzuur en onmiddellijk 
getitreerd met lfi0 N natriumthiosulfaat; aan 
het einde der titratie wordt stijfseloplossing, 
a ls indicator , toegevoegd. 

Gelijke waarnem ing wordt verricht aan een 
mengsel van 10 cm3 koperproefvocht a, 
10 cm3 koperproefvocht b en 30 cm3 water, 
en het verschil tusschen het bij deze en bij de 
eerste waarneming verbruikt aantal cm3 1/10 
N natriumthiosulfaat met behulp van onder 
staande tabel uitgedrukt als melksuiker per 
100 g melk. 

~ s..; .. :.. .. s . .. :.. Q) ::.l ::I~ Q) 

o. i:1 : ~ 0 ~ -o ..... aS -~ 0 ~b::t:= ...... ::I bi)" ']~ "3 ::I bi) • 

1= ~ ~ ., s " ~S p:f ~ ~ ~z ~ 
Q) " = -~ ce o " .... ::.l 0 <}~ ::,;: 0 <~ 

1 4,4 14 64,5 
2 8,7 15 69,3 
3 13,2 16 74,0 
4 17,7 17 78,8 
5 22,2 18 83,6 
6 26,8 19 88,3 
7 31 ,4 20 93,0 
8 36,0 21 97,7 
9 40,8 22 102,5 

10 45,6 23 107,3 
11 50,3 24 112,1 
12 55,0 25 116,9 
13 59,8 

9. Eiwit . 
De e iwitbepalii:,g geschiedt volgens een der 

volgende methoden: 
a. Na afloop der bepaling van den zum·

graad , verricht met 50 cm3 melk (zie a ldaar), 
doOl' ti t ratie met 1/4 N loog en phenolphtha
leine, als indicator, wordt de melk vermengd 
met 10 cm3, vooraf met phenolphthaleine be
deelde en met ¼ N loog geneutraliseerde for
maline. Daarna wordt bepaald het aantal cm3 
¼ N loog, dat noodig is ter herstell ing van 
de zwak roode kleur. Dit aantal, vermenig
vuldigd met 1.06, geeft het procentcijfer aan 
e iwit. 

b. In 10 g. mel k wordt de stikstof volgens 
Kjeldahl bepaald en <lit getal uitgedrukt in 
grammen, vermenigvuldigd met 70, a ls e iwit
gehalte in rekening gebracht. 

10. Droogrest. 

De drnogrest wordt berekend met behulp 
van onderstaande vergelijking, waa rin D = 
droogrest in procenten, V = vetgehalte in 
procenten en S = soortelij k gewicht bij 15° r . 
is; 

D 1,17 V + 2,6 
100 (S - 1) 

s 
11. R einlieid. 

Ter afzondering van het vui l. wordt ½ I. 
melk of minder door een wattenfi lter gefil
treerd. 

Door microscopisch onderzoek kan de aard 
van de verontre inigingen worden vastgeste{<l. 

12. Oonserveermiddel ~n en kleurstoffen. 
1. Oonserveermiddel en. · 
Als voorloopige proef worden ongeveer 100 

cm3 melk met 1 cm3 zure karnemelk ver
mengd, en bij ea. 35° c. bewaard. lndien na 
24 uren geen bederf is ingetreden, resp. de 
zuurgraad niet aanrnerkelij k is verhoogd, is 
de aanwezigheid van conserveermiddelen waar
sch ijnlij k. H et intreden van bederf sluit echter 
niet uit, dat geringe hoeveelheden van een 
conserveermiddel toch aanwezig kunnen zij n. 

a. Formaldehyde. Op nagenoeg 5 cm:l 
sterk zwavelzuur, waarbij 2 druppels eener 
fe rr ichlorideoplossing zijn gevoegd, wordt on
geveer een gelijke hoeveelheid der te onder-



1929 13 FEB RU A R I (S.43) 102 

zoeken melk gegoten. Bij aanwezigheid van 
een geringe hoeveelheid fonnaldehyd'e ont
staat een rood-violette laag tusschen zwavel
zuur en melk. 

b. Wate,·stofperoxyde. Bij 10 cm3 melk 
wordt 0.5 cm3 eener oplossing van 1 g. ·vana
dinezuur in 100 g. verdund zwavelzuur ge
voegd: roodkleurig wijst waterstofperoxyde 
aan. 

c. Natriurncarbonaat of -bicarbonaat kan 
toegevoegd zijn, als de melk zelve alcalisch 
reageert of wel de vloeistof, verkregen door 
de melk te verdunnen met de ,,ijfvoudige hoe
veelheid water, te verhitten, neer te slaan met 
een geringe hoeveelheid sterken spiritus fe 
filtreeren en het filtraat op het halve volumen 
in te dampen. In dit geval kan uit eene quan
t itatieve (natrium- en) koolzuurbepaling in 
de asch de toegevoegde hoeveelheid carbonaat 
worden berekend. Het normale gehalte der 
asch aan koolzuur is ten hoogste 2 procent. 

Het verschil in zuurgraad van melk, waar
aan carbonaten zijn toegevoegd, is voor en na 
het koken grooter, dan van normale melk. 

Het aantoonen der overige conserveermidde
len geschiedt in het serum (zie 6) der melk. 

d . Salicylzuur, B enzoezuur en B oorzuur: 
Vij ftig cm3 van het serum, zoo t;1oodig meer, 
worden tweemaal met aether uitgeschud en de 
aetherische vloeistof bij zachte verwarming ver
dampt. Een dee! van het residu wordt opge
nomen in water en gemengd met een ger inge 
hoeveelheid ijzerchloride-oplossing. Een vio
lette kleur wijst salicylzuur aan. 

B enzoezuur. Een antler dee! van het residu 
wordt gemengd met 10 druppels sterk zwavel
zuur en een druppel rookend of gewoon sal
peterzuur en daarna verhit op een kleine vlam 
onder voortdurend schudden. Bij deze verhit
ting mag de temperatuur niet boven 130° e. 
stijgen. Na afkoelen wordt de vloeistof met 
water verdund en met ammonia alcal isch ge
maakt en gekookt. Aan de afgekoelde vloei
stof wordt zwavel-ammoniurn toegevoerd. Een 
roodbruine kleur toont, mits sal icylzuur af
wezig is, benzoiizuur aan. 

Het met aether uitgeschudde serum worclt 
met kalkmelk alcalisch gemaakt en verascht. 
De asch wordt aangezuurd met verdund zout
zuur en met curcumapapier onderzocht. Een 
l'Oodbruine kleuring, vooral zichtbaar na dro
ging, welke bij bevochtiging met ammonia in 
een groenzwarte kleur overgaat, wijst boor
zuur aan. 

e. Fluoo,·verbindingen. Het coagulum van 
h~t serum (zie 6) wordt met water uitgewas
schen en onderzocht _op kleurstoffen door uit
koken met sterken spiritus of met aether 
(anatto ) . H et residu wordt gemengd met na
triumcarbonaat, gedroogd en verascht. De 
asch wordt in een reageerbuis gemengd met 
sterk zwavelzuur en de dampen opgevangen 
in een d ruppel water, die aan een glasstaaf 
in de buis hangt. Wordt de druppel troebel , 
dan wijst dit op aanwezighe id van fluoor. DP 
druppel wordt op een voorwerpglas samenge
bracht met een weinig natriumchloride. B ij 
aanwez igheid van fluoorverbindingen zij n de 
kenmerkende rose gekleurde kristallen van 
natriumfluoorsi licaat bij m icroscopisch onde,· 
zoek waar te nemen. 

2. Kleurstolfen . 
a. Azoklem·sto/ fen . Bij aanwezighe id dezer 

kleurstoffen, geeft de mel k met zoutzuur roo<l
kleuring. 

b. A natto. I n met natriumcarbonaat zwak 
alcalisch gemaakte melk wordt een stuk fil
treerpapier gehangen. Den volgenden dag 
wordt het vet met aether van het fil treer
papier a fges poelrl, waarna het papier bevoch
t:gd wcrdt met een stannochloride-oplossing 
Een fraai roode Tdeur toont anatto aan . 

c. T eerkl eurstolfen worden aangetoond door 
in de melk een wollen draad te hangen en na 
te gaan of deze gekleurd wordt. 

B. Mlcroscoplsch onderzoek. 
10 cm3 melk wordt gecentrifugeerd _( onge

veer 2500 omwentelingen per minuut) rn een 
buisje, volgens Trommsdorff. Gelet wordt op 
hoeveelheid, uiterlijk en kleur van het sedi
ment. Na verwijdering van de vloeistof, wor
den van het sediment preparaten gemaakt, 
welke onderzocht worden op streptococcen. 
zuur- en alcoholvaste bacillen, andern bac
terien, witte en roode bloed-lichaampjes, co
lostrum-lichaampjes e. d. 

C. Bacterlologlsch onderzoek. 
1. Quantitatief bacteriologisch onderzoek. 
Het vervoer van me! k, bestemd voor quan

titatief bacteriologisch onderzoek, geschiedt 
zoo spoedig en zoo koel mogelijk, bij voorkeur 
in ijs-verpakking. 

De volgende verdunningnn worden gemaakt, 
a. 1 cm3 melk met 99 cm3 gesteriliseerde, 

physiologische keukenzoutoploss ing (0.9 %) ; 
verdunningsfactor: 100. 

b. Van a 1 cm3 met 99 cm3 gesteriliseer<le 
physiologische keukenzoutoplossing (0.9 %) ; 
verdunningsfactor: 10000. 

Van elk dezer verdunningen wordt 0,5 cm3 
in een steriele Petrischaal van ten minste 9 
cm middellijn gebracht en gemengd met ten 
minste 10 cm3 bouillon-gelatine onderscheiden
lijk 10 crn3 bouillon-agar. De schalen met 
bouillon-gelat ine blijven gedurende 3 maal 24 
uur bij 22° c. bewaard, die met bouillon-agar 
1 maal 24 uur bij 36° c. en daarna 2 maal 
24 uur bij 22° c. 

Daarna wordt, waar dit mogelijk is, het aa 11-
tal kolonien geteld en het hoogste aantal om
gerekend op een cm3 melk. Dit cij fer geeft het 
aantal kweekbare micro-organismen per cm3 
rnelk aan. 

Wanneer in bijzondere gevallen de telling 
vroeger gesch iedt, wordt hiervan, onder ver
melding van de reden van afwijk ing, ,·ermol
ding_ gernaakt bij de opgave van het aantal 
kolonien. 

2. Qualitatief bacteriologisch onderzoek. 

a. Onderzoek op typhusbacillen en para
typhusbacillen. 

100 cm3 melk worden verdund ·met 2.5 · liter 
gesteriliseerd water, dat vooraf gebracht is 
op ·een temperatuur van 38-40° c. Daaraan 
worden toegevoegd 2.5 cm3 calciumchloride
oplossing, 20 druppels ammonia en vervolgens 
20 cm3 van een verzadigde natrium-phosphaat
oplossing. M en laat afscheiden in een schei 
trechter; de afgescheiden stof word t gebracht 
op steriele watten en van deze uitgepenseeld 
op een drietal agarplaten volgens , Conradi-
Drigalski of volgens Endo. · 

De op typhus of paratyphus gelijkende ko-
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lonien warden, na ten minste 24 uur kweeken 
bij 35° c., op de voor typhus en paratyphus 
specifieke eigenschappen en reactien nagegaan. 

b. Onderzoek op tulTerkelbacill en. 
Ten minste 40 cm3 melk warden gecentri

fugeerd. Het sediment wordt in een mortier 
fijn gewreven en gemengd met 1 cm3 van den 
room en 2 cm3 physiologische keukenzoutop
los ing (0,9 % ) en daarna ingespoten, hetzij 
subcutaan aan de inwendige schenkelvlakte, 
hetzij in de buikhol te van ten ' minste twee 
guineesche biggei:i, die elk een gewi~ht hebben 
van ten minste 500 g. 

De dieren worden telkens na 5 of 6 dagen 
gewogen en door vergelijking van de resulta
ten van de opvolgende wegingen nagegaan, of 
de voedingstoestand der dieren bij voortduring 
a:<;hteruitgaat. Na <! wekeff wordt bij een, en 
na 6 weken bij een tweede biggetje," of zoo
veel vroeger, al s duidelijke ziektesymptomen 
warden waargenomen, of well icht de dood is 
iugetreden, nagegaa n, of in de liesklidren, de 
buik- of borstorganen tuberculeuze verande
ringen aanwezig zijn. 

In dekglaspreparaten van · het van tubercu
lose verdachte weefsel, word en de bacillen 
onderzocht op zuur- en alcoholvastheid- liefst 
na behandeling met antiformine. 

II. AFGEROOMDE MELK. 
De methoden van onderzoek der afgeroomde 

melk zijn dezelfde, a ls die bij melk beschre
ven, .. behoudens d_e volgende opmerking: 

B1J de vetb epaling volgens Gerber moet of 
meermalen a fwisselend warden gecentrifu
geerd en verwarmd 6f - bij gebruik van ver
warmde centrifuges - !anger (5- 8 minuten 
achtereen ) warden gecentrifugeerd. 

III. ROOM EN SLAGROOM. 
De niethoden van onderzoek zijn dezelfde 

a ls die voor melk, behoudens de volgende op
merkmgen: 

Bij de vetbepalingen, volgens Gerber en vol
gens Weibull , wordt de room vooraf door toe
voeging van water verdund. 

Bij de methode van Gerber worden 10 g of 
20 g room , a l naar het vetgehalte, verdund 
t<?t 100 cm3, hiervan 11 cm3 genomen en de 
mtkomst met 1.03 vermenigvuldigd. Uit het 
al<lus gevonden vetgehalte wordt dat van den 
room berekend door vermenigvuldiging met 
10 onderscheidenlijk 5. 

IV. KARNEMELK. 
De droogrest wordt berekend uit het soorte

lijk gewic~t _en het vetgehalte met behulp van 
de vergeiIJkmg onder 10 ( droogrest) aange
geven. 

Soortelijk gowicht. Ter ·bepaling van het 
soortelijk gewicht wordt op elke 100 cm3 kar
nemelk 1 cm3 sterke ammonia (s. g. 0.910) 
toegevoegd, en be ide vloeistoffen voorzichtig 
gemengd. Zoodra het mengsel dunvloeibaar is 
,geworden, wordt het soorte lijk gewicht be-
paa ld. · . 

De methoden va n onderzoek zijn overigens 
dezelfde als die bij melk beschreven behalve 
de vetbepaling volgens Gerber weike moet 
warden uitgevoerd , a ls bij a fgeroomde melk 
aangegeven. 

V. YOGHURT, MELKYOGHURT. 
Het onderzoek moet warden verricht vol-

gens de methoden van onderzoek bij de vorige 
voeding middelen aangegeven. 

Het miscroscopisch onderzoek heeft plaats 
van het melkproduct zelf en niet van het 
sediment. 

VI. . KINDER11~ELK. 
Het onderzoek moet ,vorden verricht volgens 

de methoden van onderzoek bij de vori gP. 
voedingsmiddelen aangegeven. 

vn. BACTERIOLO GISCH ONDERZOEK 
VAN GESTERILISEERDE MELK. 

E en aantal flesschen van dezelfde soort wor-· 
den bij 35° c. deels in de ongeschonden en 
ongeopende verpakking, deels met gesterili
seerde wattenprop of ander bacterienfilter, z66 
dat de lucht gefiltreerd toegang heeft, weg
gezet gedurende 7 dagen of zooveel korter als 
bederf zichtbaar is ingetreden. 

Met de oogenschijnlijk goed gebleven melk 
warden culturen aangelegd op of in bouillon
gelatine, een microscopisch preparaat gemaakt 
en zoo noodig verdere onderzoekingen ver
richt ter bepaling van de oorzaak van het 
bederf. Bij de rest der melk wordt daarna 
een geringe hoevee lheid (ongeveer 1 cm3 ) 
karnemel k gevoegd en deze bij 30 tot 35° c. 
weggezet. Bij a fwezigheid van conserveermid
delen is in den regel binnen 2 maal 24 uul', 
de melk in duidelijke, melkzure gisting ovu-
gegaan. 

VIII. BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK 
VAN GEPASTEURISEERDE MELK. 
1. V an gepasteuri seerde melk warden, on

der de voor steriele monsterneming gebruike
lijke voorzorgen, verdunningen gemaakt in 
physiologische zoutoplossingen (0.9 % NaCl ). 
Hiervan warden bepaalde hoeveelheden in 
steriele P etrischalen van ten minste 9 cm mid
dellijn gebracht en gemengd met ten minste 
10 cm3 bouillon-gela tine onderscheidenlijk 10 
cm3 bouillon-agar. De schalen met bouillon
gelatine blijven gedurende 5 maal 24 uur bij 
22° c. bewaard, die met bouillon-aga r 1 maa l 
24 uur bij 35° c. en daarna 4 maal 24 uur bij 
22° c. Het aantal koloni en wordt, waar dit 
mogelijl< is, geteld en het hoogste aantal om
gerekend op een cm3 melk. Dit cijfer geeft het 
aantal kweekbare micro-organismen per cm3 
melk aan. 

2. Coli'[l'l"oe f . Een mengsel van 5 cm3 melk 
met 50 cm3zuren bouillon wordt gedurende 
24 uren bij 35° c. gekweekt. 

De cultuur wordt op de aanwiizigheid van 
coli-bacillen nader onderzocht. • 

LIJST VAN REA.GENTIA. 
*Aethe1·. 

Soortelijk gewicht 0.720. Kookpimt 34.5°-
350 c. 

Ammonia, ste1·ke. 
Soortelijk gewicht 0.910. 

A mylalcohol. 
SoOl'telijk gewicht 0.815. 
Kookpunt 129°-132° c. 

Azijnzuur. 
Soortelijk gewicht 1.028. (3½ N.) 

Ferrichlo1·ide. 
Een oplossing van 9 g gekristalliseerd 
FeCl3 .6H2O in water tot 10!) cm3 (N). 

* Buiten invloed van het licht_ te bewaren. 
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fi'ormali11e. 
Een 33- 34 procentige oplossing van for
maldehyde in water met 10- 15 procent 
methyl alcohol. 

Kalium/e1·1·ocya11ide. 
E en oplossing van 10.6 g K 4Fe(CN)o. 
3H2O in water tot 100 cm3 (N) . 

Kalkmelk. 
Calciumhydroxyde in water verdeeld. 

Nat,·onloog. 
Een oplossing van 16.0 g NaOH in wate r 
tot 100 cm3 (4 ). 

P etroleumaether . 
Moet distilleeren beneden 60° c. Worden 
50 cm3 gemengd met 10 g vaste paraffine, 
en de pctrol eumaether op het kokend wa
terba.d verdampt, clan mag de paraffine 
geen weegbare gewichtsvermeerclering on
dergaan. 

P henolphthale,ne. 
voor de bepaling van den zuu1·g1·aad: Een 
oplossing van 2 g phenolphthaleine in ver
dunden spiritus tot 100 cm3. 

Spfritus, verdunde. 
Mengsel van aethylalcohol en water, dat in 
100 volumina 70 volumina alcohol bevat. 
Soortelijk gewicht 0.890. 

Spfritus. 
Mengsel van aethylalcohol en water, dat 
in 100 volumina 90 volumina alcohol he
vat. Sooi·telijk gewicht 0.834. 

Stannochloride. 
100 g SnCJ2 . 2 H2O worden opgelost in 
zoutzuur 12 N tot 1000 cm3; den volgen
den dag wordt de vloeistof met 1 g glas
poeder geschud daarna laat men bezinken 
en schenkt helder af. 

* Storchs 1·eagens. 
Een oplossing van 2 g zoutzure p. pheny
leend iamine in water tot 100 cm3. Versch 
hereiden, zoo noodig ontkleuren met kool
poeder. 

Stijfseloplossing. 
Een mengsel van 5 g oploshaar zetmeel 
met 10 mg kwikiodide en 30 cm3 water 
wordt gevoegd bij 1 li ter kokend water. 
Dit mengsel wordt 3 minuten gekookt. 

Vanadine-zwavelzuur. 
Een oplossing van 1 proc. vanadinezuur in 
verdund zwavelzuur (4 ), bereid door zoo 
Jang te koken tot een heldere licbtgroen 
gekleurde oplossing is verkregen. 

Z inkacetaat. 
E en oplossing van 23,8 g Zn (H3~O2)2-
3H2O met 3 g ijsazijn in water tot 100 
cm3 (2 N) . 

Z outzuu1·, sterk. 
Soortelijk gewicht 1.186-1.190 (12 N). 

Z outzuur. 
Soortelijk gewicht 1.130 (8 N). 

Z wavelzuur. 
94-96 pCt. H2SO4. Soortelijk gewicht 
1.837-1.840. 

Zwavel zum· (Gerber). 
90- 91 pCt. H2SO4. Soortelijk gewicht 
1.820- 1.825. 

* Buiten invloed van bet licht te bewaren. 
Z wavelzuur, verdund. 

Soortelijk gewicbt 1.125 (4 N). 
LIJST VAN TITERVLOEISTOFFEN. 

1/4 Normaal Loog. 
Een koolzuurvrije oplossing van kal ium-

bydroxyde of natriumbydroxyde ter sterkte 
van 1/4 N. 

K operproe/ vocht . 
a. Een oploss ing in water, welke 69,3 g. 

CuSO4.6H2O per li ter bevat. 
b. Een oploss ing in water , welke 346 g. 

kaliumnatriumtartraat en 100 g. na
triumhydroxyde per li ter bevat. 

1/10 Normaal Natriumthiosul/aat . 
Een oplossing in water, die 24,81 )1:. 

Na2S2O3.6H2O per liter bevat. 

LIJST VAN VOEDINGSBODEMS. 
Zu,·e bouillon (niet geneutraliseerde bouillon). 

500 g. fijngemalen en geschaafd vetvrij 
rundvleesch worden met 1 liter (leiding-) 
water gedurende 12 tot 24 uur bij la,::e 
temperatuur uitgetrokken ; de vloeistof 
wordt gefiltreerd of gecoleerd, bedeeld 
met 10 g. pepton en 5 g. keukenzout, ge
kookt en, na bekoeling , aangevuld tot 1 
liter de bouillon wordt gefiltreerd totdat. 
zij helder is en ten minste tweemaal, op 
aobtereenvolgende dagen, telkens geduren
de ½ uur, gesteriliseerd. 

Alcalische bouillon. 
500 g. fijngehakt of gesohaafd vetvrij rund
vleesoh worden met 1 liter (leiding-) water 
gedurende 12 tot 24 uu r bij }age tempera 
tuur uitgetrokken; de vloeistof wordt ge• 
filtreerd of gecoleerd, bedeeld met 10 g. 
pepton en 5 g. keukenzout, gekookt en. 
na bekoeling, aangevuld tot 1 li ter. 
De bouillon wordt zwak a lcalisch gemaakt 
tegenover phenolphthaleine, gedurende 1,4 
tot ½ uur gekookt, gefiltreerd en de re
actie gecorrigeerd; deze bewerkingen war. 
den berhaald totdat het afgekoelde fil
traat belder en zwak alcalisch tegenover 
phenolphthaleine is. De verkregen alcali
sche bouillon wordt bedeeld met 2,0 cm3 
N zoutzuur en, ten minste tweemaal, op 
achtereenvolgende dagen, telkens gedu: 
rende ½ uur in bet stoombad gesterili
seerd of we! eenmaal gedurende ½ uur, bij 
110° c. gesteri li seerd . In het laatste ge
val moet v66r het filtreeren ook tot 110° c. 
zijn verhit. 

Alcalische bouillongelatine. 
500 g. fijngehakt of gescbaafd vetvr ij 
rundvleesch worden met 1 li ter (le iding-J 
water gedurende 12 tot 24 uur bij iage 
temperatuur uitgetrokken; de vloeistof 
wordt gefiltreerd of gecoleerd , bedeeld 
met 10 g. pepton, 5 g. keukenzout en 120 
g. gelatine, verwarmd tot de gelatine ge
heel is opgelost zwa k alcal isoh gemaakt 
tegenover pheno)phtbaleine, afgekoe_ld to: 
op ongeveer 50° c., bedeeld met k1ppen
eiwit, gedurende 1 uur in bet stoombad 
verhit en gefil treerd. De laatste bewerking 
wordt zoo noodig herbaald totdat de 
.bouill~ngelatine ook na afkoeling helder 
is. De reactie wordt zoo noodig gecorri 
geerd. De alcal iscbe bouillongelatine wordt ' 
bedeeld met 2,0 cm3 zoutzuur, en in 

boeveelheden van 10- 20 cm3 op 2 achter
eenvolgende dagen, telkens gedurende 10 
minuten, in het stoombad gesteriliseerd. 

Alcalische bouillon-agar. 
500 g. fijngehakt of geschaafd vetvrij 
rundvleescb worden met 1 li ter (!aiding-) 
water gedurende 12 tot 24 uur bij !age 
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temperatuur uitgetrokken; de vloeistof 
wordt gefil treerd of gecoleerd, bedeeld 
aanvankelijk met 15 g. fijngeknipt agar
agar en na 2 uren met 10 g. pepton en 
5 g. keukenzout, vervolgens zwak alcalisch 
gemaakt tegenover phenolphthaleine, in 
het stoombad gedurende ¼-1h uur ge
kookt en, met behulp van een warmwater
trechter, gefiltreerd. De reactie wordt :lOO 
noodig gecorrigeerd. De alcalische bouil
lon-agar wordt bedeeld met 2,0 cm3 N 
zoutzuur en daarna ten minste tweemaal 
op achtereenvolgende dagen, telkens ge
durende 1h uur, in het stoombad gesteri li 
seerd, of we] eenm11al, gedurende 1h uur, 
b. 110° c. gesteriliseerd. In het I aatste 
geval moet v66r het filtreeren ook tot 
110° c. zijn verhit. 

Oonm,d,i-Drigalski's agar. 
I. In 2 liter gewonen, alkalischen bouillo11 

met 1 % pepton en 0,5 % keukenzout, 20 
gram nutrose oplossen. Daa rna worden 
60 g. (3 % ) agar opgelost door in de 
autocl aaf 1 uur op 100° c. te verwarmen. 
Hierna filtreeren , weer alkalisch maken en 
tot 2 I iter aanvullen. 

II. 300 cm3 lakmoesoplossing 10 minuten ko
ken, dan, na toevoeging van 30 g. lactose, 
nog eens 15 minuten koken , laten bezinkun 
en af chenken. Vervolgens worden I en lI 
gemengd en zwak alkalisch gemaakt. 

III. 6 cm3 steri ele 10 % soda-oplossing en 2Ll 
cm3 van een oplossing van 0,1 g. kristal
violet op 100 cm3 gesteriliseerd gedisti l
leerd water worden gemengd. Aan het 
mengsel van I en II wordt nu III toege
voegcl, terwijl beide vloeistoffen nog warm 
zijn. Alles wordt ten slotte verdeeld over 
buizen en kolfjes en we] in elk 20- 30 
cm3 en gester iliseerd op 110°' c. gedurende 
20 minu ten. 
Voor het gebru ik wordt de agar opgesmol
ten en worden er platen van gegoten, 
welke men geopend bij 35° c. laat u it
dampen en eerst daarna sluit. 
Door uitzaaien van colibacillen en typhus
bacillen gaat men na of de voedingsbo
dem gevoel ig is. 

Endo-agar. 
I. Men maakt eerst 2 liter gewonen, alkali 

schen bouillon met 1 % pepton en 0,5 % 
keukenzout en lost hierin op 60 g. (3 % ) 
agar, neutral iseert tegenover lakmoes en 
voegt dan 10 cm3 10 % sodaoplossing toe. 

II. Hierna wordt 20 g. melksuiker in 50 cm3 
10 % wateri ge oplossing van natriumsul
fiet (versch bereid) en 10 cm3 10 % alco
holische fuchsineoplossing opgelost. I en II 
worden gemengd. 
De kleur van den voedingsbodem moet, als . 
deze afgekoeld is, zeer licht rose zijn. 
Men gaat na, door uitzaa ien van colibacil
len, of de voedingsbodem goed is. De kolo
nies hiervi:!l moeten donkerrood zijn door 
de fuchsine, die zij in vrijheid stellen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 13 F t> 
bruari 1929 (Staatsblad n°. 43). 

Mij bekend, 
De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid. 

J R. Slotemaker de Bru i ne 

14 Februari 1929. MISSIVE van den Minister 
van Waterstaat aan de burgemeesters. 

In deze missive wordt de aandacht van 
d., bmgemeest,ers gevestigd op de artt. 197 tot 
en met 200 van de bti K. B. van 6 Decem
ber l!l28, S. 454, vastgestelde Regaling van het 
rijkstoezicht op de luchtva-art, welke regeling 
ingevolge het K. B. van 29 December 1928 op 
1 Februari j.l. in werking is get,reden. 

In verband met het bepaalde in genoemde 
artikelen is kom en te vervallen de ,,Regeleng 
voor het verstrekken van deskundige voorlich
ting bij vliegvertooningen", behoorende bij de 
aanschrijving van 22 September 1920, n°. 301, 
afd. Waterstaat A aan Ged. Staten, welke rege
ling is gevolgd door de aanschrijvingen van 26 
September 1922, n°. 301, afd. Waterstaat A, 
en van 24April 1924, n°. 341, afd. Waterstaat A. 

(Gem. Stem). 

15 F eb?-uari 1929. BESLUIT, houdende be
sl iss ing op de beroepen, ingevolge artikel 
3 der Wet Openbare Vervoermiddelen in
gesteld tegen de beschikkingen van Gecle 
puteerde Staten van Z eeland van 25 F e 
bruari 1927, 2e Afdeeling, n°s 5a en 5b 
s. 44. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkencle op de beroepen, ingesteld doo,· 

de Naamlooze Vennoot chap Autobusdi enst 
,,De Nieuwe Onderneming" te M iddelburg en 
door den gemeenteraad van Do,nburg, tegen 
de beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Z eeland van 25 Februari 1927, 2e Afdeeling, 
n°. 5a, waarbij aan de aam looze Vennoot
schap ,,Stoomtram Wal cheren" te Vlissingln 
vergunning is verleend tot het in werking hou
den van autobusd iensten tusschen M idclelburg 
en Domburg en tusschen J.fiddelburg en Z ou
telande, alsmede op het beroep, ingesteld door 
de N aamlooze Vennootschap ,,Stoomtram 
Walcheren" tegen de beschikking van Gecle
puteerde Saten van Z eeland van 25 Februari 
1927, 2e Afcleeling, n°. 5b, waarbij aan de 
N aamlooze Vennootschap Autobusdienst ,,de 
Nieuwe Onderneming" te M iddelbu,·g vergun
ning is verleend tot het in werking houclen 
van een autobusdienst tusschen Middelbu,·g en 
Do,nburg; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Be tuur, gehoord, adviezen van 
8 F ebruar i 1928, n°. 145 en van 15 Mei 1928. 
n°. 145/269 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
,vaterstaat van 9 Februari 1929, n°. 431 , a f
deeling Vervoer. en Mijnwezen ; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Z eeland bij besluit van 25 Februari 1927, 2e 
Afdeeling, n°. 5a, aan de Naamlooze Ven
nootschap ,,Stoomtram Walcheren" , te Vl is
singen, voor vijf jaren onder een aantal voor
waarden vergunning hebben verl eend tot het 
in werking houden o. a. van een autobusdienst 
van M iddelburg over St. Laurens, Serooskerke 
( W. ) en Oostkapell e naar Do,nburg, daarbij 
o. a. overwegende, dat ook van de Naaml ooze 
Vennootschap Autobusdienst ,,de Nieuwe On
derneming" te Middelbu,·g, een verzoek 011t 
vangen is om vergunning tot het in werki ng 
houden van een autobusdienst van J.ficldelbury 
over St. Lau,·ens, Serooskerke ( W .) en Oo,t 
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kapelle naar D o1nburg; dat het personenver
voer tussch en M iddelburg en Do,nburg van 
wodanigen omvang is, dat er termen zijn, 
om aan twee ondernemingen een autobusver
gun ning op genoemde lijn te verl eenen; -dat 
blijkens ingewonnen berichten zooweJ de ver-
zoekster a l de Taamlooze Vennootschap 
Autobusdien t ,,'de ieuwe Onderneming" te 
M icldelburg, op de lijn M iddelburg-Do1nbu1·g 
ha re autobusdiensten naar behooren tiitoefenen, 
en dat overigens de jongste wij zig ing van de 
Wet Openbare Ve.rvoermiddelen geen aanlei
ding geeft, om aai;i een dier onderneming~n 
de gevraagde a utobusvergunni,ig te onthouden, 
zoodat de vraag, aan welke der beide ver
zoeksters, met uitsl uiting van de anclere, eene 
concess ie behoort te worden gegeven, geen 
punt van overweging behoeft te vormen; dat 
legen cje inwilliging van het verzoek Jer 
Naamlooze Vennootschap ,,Stoomtram Walche
ren" te Vlissingen, voor zoover betreft den 
dienst Middelburg-Dornbury, bij Gedeputeer 
de Staten ook overigens geene bezwaren be
staa n en dat het mitsdien voo,· inwilliging 
vatbaar is; 

dat Gedeputeerde Staten voorts bij bes! uit 
van denzelfden datum, 2e afdee li ng n°. 5b, 
eveneens aan de Naamlooze Vennootschap 
Autobusdienst ,,de Nieuwe Onderneming" , t,e 
Micldelburg, voor vij f jaren onder een aantai 
voorwaarden vergunning hebben verleend tot 
het in werking houden van een autobusdien;t 
van Middelbu1·g over St. Laurens, Se1"0oske1·ke 
(TV.) en Oostkapelle naar Do,nburg, we! k be
sl uit steunt op overwegingen van dezelfde 
strekking, a ls die van hun eerstgemeld be
slu it; 

dat van het eerstgemelde besluit de Naam
looze Vennootschap Autobusdienst ,,de Nieuwe 
Ondernem ing" te J.fiddelburg, en de Raad der 
gemeente D ombw·g bij Ons in beroep zijn ge
komen; 

clat de Naamlooze Vennootschap Autobus
clienst ,,de Nieuwe Onclerneming" aanvoert, 
dat zij seclert eenige jaren het traject M iddel
burg-D o,nbu,·g bediende op zu lk eene wijze, 
clat door niemancl naar eene tweede onclerne
ming wercl verlangcl, welke trouwens ook uit 
een oogpunt van openbare vei ligheicl op den 
sma ll en straatweg naar Dombu,·q ongewenscht 
mocht heeten; clat sedert den zomer van 1926 
de Naamlooze Vennootschap ,,Stoomtram 
\Valcheren" ook is begonnen met· een a uto
bus-exploitatie van M icld elburg naar Dom
bur(1; dat zij verzoekt de vergunning_ voor den 
autobusdienst Middelbu ,·g-Domburg aan de 
Naamlooze V ennootschap ,,Stdomtram Wal-
cheren" alsnog te weigeren: ~'. 

dat de Ra 11 d cler • gemeente Dom b:urg aan
voert, dl).t z, i. E;Jene ·ve rgunning aan de Naam
looze V ennootsc'hap ,,Stoomtram Wa lcheren" 
voor het traject . M iddelburg-Domburg a ls 
overbodig is te beschouwen; daar gebleken is , 
dat het personenyervoer, tusschen die pl-aatsen 
niet van zoodanigen omvang is, dat er te rmen 
zijn, om aan twee autobusondernemingen eene 
vergunning op het genoemde traject te ver
leenen ; dat hij verzoekt de vergunning voor 
den autobusclienst M iddelburg-Dornbu1·g aan 
de Naamlooze Venpootschap ,,Stoomtram W a l- • 
cheren" a lsnog te weigeren; 

dat van het in de tweede plaats genoemde 

besluit de aamlooze Vennootschap ,,Stoom
tram \Valcheren" bij Ons in beroep is geko
men, aanvoerende, clat sinds den t ijd, dat het 
personenvervoer tusschen Middelburg en Dom
burg voor een groot dee! aan haa r onttrokken 
werd door eene tweede vervoermaatschappij. 
dit het nood.lottige gevolg had, da t van eene 
rendabele exp loitat ie van hare lijnen geen 
sprake meer was en hare onderneming in nood. 
lijclenden toestand ger,iakte, zoodat haar voort
bestaan thans niet meer voldoende verzekerd 
is; dat hierin niet de minste verbetering kan 
komen, zoolang eene tweecle verYoermaatschap. 
pij, naast de hare, autobussen tusschen Mid
delburg en Do,nburg exploiteert, aangezien 
dan tegeno,·er de exploitatiekosten harer 
tram- en autobusl ijnen te zamen, onvoldoende 
ontvangsten blijven bestaan; clat zij verzoekt 
de vergunning aan de aamlooze Vennoot
schap Autobusdienst ,,de Nieuwe Onderne
ming" alsnog te weigeren; 

O,·erwegende ten aanzien van de beroepen 
ingesteld door de Naamlooze Vennootschap 
.,Stoomtram Walcheren" en de Naamlooze 
Vennootschap Autobusdienst ,.de Nieuwe On 
derneming" , 

dat de Naamlooze Vennootschap ,,Stoom
tram Walcheren" met haren stoomtramwsg 
van Vlissingen/Middelburg over K oudekerke 
en Westkapelle naar Domburg reeds seclert 
tal van jaren, zoowel het personen- als het 
goederenvervoer in het Westelijk dee! van het 
eiland Walche1·en verzorgt, en dat zij ter on
dervanging van het bezwaar, dat het trace 
,·an haren tramweg destijds in het algemeen 
,·erkeersbelang mede op aandrang der Over
heid zoodanig is gekozen, clat daarmede het 
verkeer tusschen Middelburg en de badplaat
sen op de \Vestku t Yan lf"al che,·en slechts 
langs een omweg kan worden bediencl, boven
clien o. a. een autobusd ienst tusschen Middel
bu,·g en Dombu1·g lungs den Toordweg oncler
houdt; 

dat daarnevens de autobusdienst van de 
Naamlooze Vennootschap Autobusdienst ,,de 
Nieuwe Ondernem ing" slechts het personen
verkeer per autobus tusschen Middelbw·g en 
D o·mburg langs den oordweg beclient ; 

dat het personenverkeer tusschen Micldel
bu,·g en Domburg langs den oorclweg, zooals 
u it de stukken blijkt en ook door appellanten 
worclt aaµgevoerd, niet van dien omvang is, 
dat daarin ,·oor twee zelfstandig nevens el
kander werkende autobusdiensten een bestaans
reden is gelegen; 

dat integendeel, naar reeds is gebleken, uit 
de bestendiging van clezen verkeerstoestand 
eene versnippering voortvlo.eit, welke het voort. 
bestaan van den voor de streek ook met het 
oog op het goederenvervoer onmisbaren tram
wegdienst in gevaar zou brengen; 

clat ter voorkoming van eene dergelijke te 
mime en op den duur schadelijke verkeers
voorziening slechts aan eene onderneming ver
gunn,i.ng behoort "te· wor'den verleencl , en wel 
bij voorkeur aan de aamlooze Vennootschap 
,,Stoomtram Walcheren", wijl a l leen clan uit
zicht bestaat, dat de verkeersbehoeften in huu 
geheel van de betrokken strnek op goede en 
duurzame wijze zu ll en worden bevredigd ; 

dat mitsdien het beroep Yan de aamlooze 
Vennootschap ,,Stoomtram Walcheren" is ge
grond. en clat aan de N aamlooze Vennootschap 
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Autobusdienst ,,de ieuwe Onderneming" met 
Yenverping van haar beroep vergunning be
hoort te worden geweigerd; 

dat in het belang van het reizend publiek en 
ter voorkpming van stoornis in de verkeers
voorziening de Naamlooze Vennootschap Aut0-
busdienst ,,de Nieuwe Onderneming" in de ge
legenheid dient te worden gesteld om haren 
dienst nog gedurende korten tijd voort te zet-
ten; 

Ovenvegende: ten aanzien van het beroep 
Yan den Raad der gemeente D o,nburg, dat het 
besluit van Gedeputeerde Staten van 25 l!'e
bruari 1927, 2e Afdeeling, n°. 5a, op 9 Maart 
1927 in het Pro~•inciaal Blad is aangekondigd, 
terwijl het beroepschrift op 22 April 1927 bij 
Onzen Commissari in de provincie Z eeland 
is ingekomen; 

dat mitsd ien de Raad der gemeente Dorn
bu,·g den bij artikel 3, eerste lid, der Wet 
Openbare Vervoermiddelen gestelden termijn 
van dertig dagen om in beroep te komen niet 
heeft in acht genomen; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1 ° . den Raad der gemeente Dornbu,·g niet
ontvankel ijk te verklaren in zijn beroep; 

2°. het beroep van de Naa mlooze Vennoot
schap Autobusdienst ,,de Nieuwe Onderne
ming" tegen de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Z eeland van 25 Februari 1927, 2e 
Afdeeling, n°. 5a, ongegrond te verklaren; 

3°. met vernietigi ng van het bestreden be
s l ui t van Gedeputeerde Staten van Z eeland 
van 25 Februari 1927, 2e afdeeling, n°. 5b, 
aan de aamlooze Vennootschap Autobus
di enst ,,de Nieuwe Ondernerning" te Midael
burg vergunning te weigeren tot het in wer
king houden van een autobusdienst tusschen 
Afidaelbw·g en Domburg; , 

4°. aan de Naamlooze V ennootschap Auto
busdienst ,, de Nieuwe Onderneming" te M id
delbu,·g te vergunnen om op de voorwaarden , 
gesteld onder 2°. tot en met 10°. van het 
onder 3°. genoemde beslu it van Gedeputeerde 
Staten van Zeeland den autobusd ienst tusschen 
Midaelburg en Do,nburg nog tot uiterlijk 1 
Juni 1929 in werking te houden. 

Onze Minister van Waterstaat is bela t met 
de uitvoering van dit besluit, dat met het 
rnp'port van Onzen Minister in het Staatsblad 
za I worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 15den Febn,ari 1929. 
WILHELMINA. 

D e Minister •van Waterstaat, H. v. d . Veg t e. 
(Uitgeg. 8 Maart 1929.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N° . 431. 

Afdeeling 
Y e r v o e r- e n M ij n w e z e n. 

's-Gravenhage, den 9 Februari 1929. 

Aan de Koningin. 
De Raad· van State; Afdeeling voor de Ge

schillen van Bestuur, heeft mij toegezonden 
het door de Afdeeling aan Uwe Majesteit ge-

richte advies van 8 Februari 1928, n°. 145, 
met ontwerp-besluit en bijlagen aangaande de 
beroepen, ingesteld door de r'aamlooze Ven
nootschap Autobusdienst ,,de ieuwe Onder
neming" te Middelburg en door den gemeen
teraad van Dornburg tegen de beschikki_ng van 
Gedeputeerde Staten van Z eeland van 25 Fe
bruari 1927; 2e Afdeel ing, n°. 5a, waarbij aan 
de Naamlooze Vennootschap ,,Stoomtram Wal
oheren" te Vlissingen vergunning is verleend . 
tot het in werking houden van a utobusdien
sten tusschen Middelbu,·g en Do1nbu1·g en tus
schen Middelburg en Zoutelande, alsmede het 
beroep, ingesteld door de N. V. Stoomtram 
Walcheren tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Z eeland van 25 Februari 
1927, 2e Afdeeling, n°. 5b, waarbij aan de 
Naamlooze Vennootschap Autobusd,enst ,,de 
Nieuwe Onderneming" te Middelbu1·g vergun
ning is verleend tot het in werking houden 
van een autobusdienst tusschen Middelburg en 
Dornbttrg. 

B et door de Aideeling voorgedragen ont- · . 
werp-besluit, waarbij de door de Naamlooze 
V ennootschap Autobusdienst ,,de Nieuwe On
derneming" en de Naamlooze Vennootschap 
,,Stoomtram W alcheren" ingestelde beroepen 
ongegrond, en de Raad der gemeente Dorn
burg in zijn beroep niet-ontvankelijk worden 
verklaard, luidt als volgt: 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Beschikkende op de beroepen, ingesteld on
derscheidenlijk door de aamlooze Vennoot
schap Autobusdienst ,,de ieuwe Onderne
m ing" te Middelbi,i·g en door den gemeente
raad van Dornbmg, tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Z eeland van 25 Fe
bruari 1927, 2e Afdeeling, n°. 5a, waarbij aan 
de Naamlooze Ven nootschap ,,Stoomtram Wal
cheren" te Vlissingen vergunning is ve rl eend 
tot het in werking houden van autobusdiensten 
tusschen Middelbu?'g en Do,nbu,·g en t usschen 
Middelburg en Z outelande, a lsmcde het be
roep, ingesteld door de Naamlooze Vennoot
schap ,,Stoomtram Wa lcheren" tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten nm Z e.c
land van 25 Februari 1927, 2e Afdeeling, 11°. 
5b, waarbij aan de Naamlooze Vennootschap 
Autobusdienst ,,de Nieuwe Onderneming" te 
Midaelburg vergunning is verleend tot het in 
werking houden va n een autobusdienst tusschen 
M id,:J,elburg en Dom burg ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord , advies va_n !! 
J)'ebrnari 1928, n°. 145; 

Op de voordracht vall Onzen Nlillister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde, Staten van 
Z eeland bij besluit van 25 Februal'i 1927, 2e 
Afdeeling, n°. 5a, aan de Naamlooze Ven
nootschap ,,Stoomtram Walcheren", te Vlis
si,igen, voor vijf jaren onder een aanta1 voor
waarden vergunning hebben verleend tot het 
in werking houden o. a . van een autobusdienst• 
van Middelburg over St. Laurens, S erooskerke 
(W.) en Oostkapelle naar Do,nburg, daarbij 
o. a. overwegende, dat ook van de Naamlooze 
Vennoot~chap Autobusdienst ,,de Nieuwe On
derneming" te Midaelburg , een verzoek ont
vangen is om vergunning tot het in werking 
houden van een autobusdienst van Midaelburg 
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over St. Law·ens, Serooskerke (W.) en Oost
kapelle naar D omburg ; dat het personenver
voer tusschen M iddelburg en Don,burg van 
zoodanigen ornvang is, dat er termen zijn, 
orn aan twee ondernemingen een autobusver
gunning op genoernde lijn te verleenen; dat 
b lijkens ingewonnen berichten zoowel de ver
zoekster als de aamlooze Vennootschap 
Autobusdienst ,,de Nieuwe Onderneming" t.e 
Middelburg op de lijn Middelburg-Domburg 
hare autobusdiensten ·naar behooren uitoefenen, 
en dat overigens de jongste wijziging van de 
Wet Openbare Vervoermi ddelen geen aanlei
ding geeft, orn aan een dier ondernemingen 
de gevraagde autobusvergunning te onthouden, 
zoodat de vraag. aan welke der beide ver
zoeksters, met uitsluiting van de andere, eene 
concessie behoort te worden gegeven, geen 
punt van ovenveging behoeft te vormen; dat 
tegen de inwilliging van het verzoek der 
Naarnloozp V ennootschap ,.Stoomtram Walche-
1·en" tc Vlissing en, voor zoover betreft den 
dienst Middelburg-Domburg, bij Gedeputee,·
de Staten ook overigens geene bezwaren be
staan en dat het mitsdien voor inwilliging 
vatbaar is; 

dat Gedeputeerde Staten voorts bij besluit 
van denzelfden datum, 2e afdeeling, n°. 6b, 
eveneens aan de aarnlooze Vennootschap 
Autobusdienst ,,de Nieuwe Onderneming", te 
Middelburg, voor vijf jaren onder een aantal 
voorwaarden vergunning hebben verleend tot 
het in we1·king houden van een autobusdienst 
van M iddelburg over St. Laurens, Serooske,·ke 
( W. ) en Oostkapelle naar Domburg, wel k be
sl uit steunt op overwegingen van dezelfde 
strekking, a ls die van hun eerstgemel d be
sl uit; 

dat van het eerstgemelde besluit de aam
looze Vennootschap Autobusdienst ,,de ieuwe 
Onderneming" te Mid,delbu1·g, en de Raad der 
gemeente Do,nburg bij Ons in beroep zij n ge
komen ; 

dat de aamlooze Vennoot chap Autobu:i-
dienst ,,de Nieuwe Onderneming" aanvoert, 
dat zij sedert een ige jaren het traject Middel
burg-D omburg bediende op zulk eene wijze, 
dat door niemand naar eene tweede onderne
ming werd verlangd, welke trouwens ook uit 
een oogpunt van openbare veiligheid op den 
Small en straatweg naar D o,nburg ongewensch t 
mocht heeten ; dat sedert den zomer van 1926 
de aamlooze Vennoot chap ,.Stoomtram 
W alcheren" ook is begonnen met een auto
bus-exploitatie van M iddelbm·g naar Dom
burg; dat zij verzoekt de vergunning voor den 
autobusdienst Mid,delburg-Do11,burg aan de 

aamlooze Vennootschap ,.Stoomtram Wal 
cheren" alsnog te weigeren; 

dat de Raad der gemeente Don,b·urg aan
voert, dat z. i. eene vergunning aan de N aam
looze Vennootschap ,.Stoomtram Walcheren" 
voor het traject M iddelburg-Domburg als 
overbodig is te beschouwen, daar gebleken is, 
dat het personenvervoer tusschen die p i aatsen 
niet van zoodanigen omvang is, dat er termen 
zijn , om aan twee autobusondernemingen eene 
vergunning op het genoemde traject te ver
leenen ; dat hij verzoekt de vergunning voo1· 
den autobusdienst Middelburg-Damburg aan 
de aamlooze Vennootschap ,.Stoomtram Wal 
cheren" alsnog te weigeren; 

dat van het in de tweede plaats genoernde 
besluit de Naamlooze Vennootschap ,.Stoom
tram Walcheren" bij Ons in beroep is geko
men, aanvoerende, dat sinds den t ijd , dat het 
personenvervoer t usschen M iddelburg en Dom
burg voor een groot dee! aan haar onttrokken 
werd door eene tweede vervoermaatschappij , 
d it het noodlottige gevolg had, dat van eene 
rendabele exploitatie van hare lijnen geen 
sprake meer was en ha re onderneming in nood
lijdenden toestand geraakte, zoodat haar voort
bestaan thans niet meer voldoende verzekerd 
is ; dat hierin niet de minste verbetering kan 
komen, zoolang eene tweede vervoermaatschap
pij, naast de hare, autobussen tusschen Mid
delburg en Dom burg exploiteert, aangezien 
dan tegenover de exploita tiekosten harer 
tram- en autobuslijnen te zamen, onvoldoen<le 
ontvangsten bi ijven bestaan; dat zij verzoekt 
de vergunning aan de N aamlooze Vennoot
schap Autobusdienst ,.de Nieuwe Onderne
ming" alsnog te weigeren; 

Overwegende: ten aanzien van de beroepen, 
ingesteld onder cheidenlijk door de Naamlooze 
Vennootschap Autobusdienst ,,de Nieuwe On
derneming" en de Naamlooze Vennootschap 
,,Stoomtram Walcheren", dat blijkens de over
gelegde stukken het verkeer behoefte heeft 
aan eene rechtstreeksche verbinding van Mid
delbw·g en Do,nburg over den oordweg; 

dat onder die omstandigheid geen aanlei
ding kan worden gevonden, orn voor een dcr 
beide be taande autobusd iensten op dat tra
ject, we! ke diensten naar behooren word en 
uitgeoefend, de vergunning te weigeren; 

Overwegende: ten aanzien van het beroep 
van den Raad van de gemeente Do1nbu,·g, clat 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 25 
Februari 1927, 2e afdeeling, n°. 5a, op 9 
Maart 1927 in het Provinciaal blad is aan
gekondigd, terwijl het beroepschrift op 22 
April 1927 bij Onzen Comm issar is in de pro
vincie Z eeland is ingekomen; 

dat mitsdien de Raad der gemeente Dom
burg den bij artikel 3, l e lid , der Wet Open
bare Vervoermiddelen voor het komen in 
beroep gegunden term1jn van dert ig dagen 
niet heeft in acht genamen; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

1 °. de beroepen, ingeste ld onderscheidenl ij k 
door de aamlooze Vennootschap Autobus
dienst ,,de ieuwe Onde1·neming" en de Naam
looze Vennootschap ,,Stoomtram Walcheren" 
ongegrond te verklaren ; 

2° . den Raad der gemeente Dom burg niet
ontvankelijk te verklaren in zij n beroep. 

Onze Minister van w·aterstaat is belast met 
de uitvoer ing van dit beslu it, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den R aad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

D e _;winist er van Waterstaat, 

Wi:il volgens dit ontwerp-beslujt de bedie
ning van het personenverkeer tusschen Middel
burg en Do1nbt1rg langs den Noordweg aan 
twee . autobusdienstondernemingen zou worden 
toevertrouwd, waardoor de belangen van het 
personen- zoowel als die van het goederen
vervoer op het westelijk dee! van het e iland 
Wal cheren in het gedrang zouden komen, heh 
ik mijne bezwaren daartegen aan de Afdee-
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ling kenbaar gemaakt met den volgenden 
brief van 3 Mei 1928, n° . 447, afdeeling Ver
voer- en Mijnwezen. 

,,N°. 447. 

Afdeeling 
Ve r v o e r- e n M ij n w e z e n. 

's-Gravenhage, 3 Mei 1928. 

Aan den Raad van Stat e, 
Afdeeling voor de Geschillen van B estuur, 

Gebruik makende van de door de Koningin 
verleende algemeene machtiging leg ik hierbij 
weder aan de Afdeeling over eenige stukken 
betreffende beroepen in zake vergunningen 
voor autobusdiensten. 

Met het voorgedragen ontwerp-besluit kan 
ik mij vereenigen, voor zoover daarbij het be
roep van den gemeenteraad van Do,nburg hiet
ontvankel ijk za l worden verklaard. Wat aan
gaat de ongegrondverklaring van de beroepen, 
ingesteld door de Naamlooze Vennootschap 
,,de Nieuwe Onderneming" en door de Naam
looze Vennootschap ,,Stoomtram Walcheren", 
trok h et mijne aandacht, dat handhaving vau 
de beide, door Gedeputeercle Staten verleende 
ve,·gunningen door de Afdeeling slechts wordt 
gegrond op de overweging, dat het verkee1· 
behoefte heeft aan eene rnchtstreeksche ver
binding tusschen Middelburg en Dorn burg 
langs den Noordweg. 

Indien men cleze behoefte erkent, vloeit 
daaruit evenwel naar mijne meening nog 
geenszins voort, dat dit nu ook voldoenden 
grond oplevert om aan twee ondernemingen 
vergunning te verleenen . Zooal s reeds in het 
Koninklijk besluit van 24 October 1927 (Staat.s
blad n°. 339) werd overwogen, brengt in
tegendeel eene goecle en duurzame verkeers
voorziening mede, dat niet aan twee onder
nemingen vergunning voor een zelfden dienst 
wordt verleend, indien een onderneming daar
voor voldoende moet worden geacht. 

Weliswaar hebben Gedeputeerde Staten aan 
de beide ondernemingen een vergunning ver
leend , doch het verdient de aandacht, dat niet 
a ll een de Hoofdinspecteur Generaal det' Spoor
en Tramwegen in zijn advies de bestaanbaar
he id van twee diensten ontkent, doch dat ook 
de beide appell eerende vervoersondernemingen, 
zoowel als de gemeenteraad van Dorn burg 
tegen twee diensten bezwaar ma ken. 

Ik meen clan ook, dat in het belang van 
eene goede verkeersvoorziening slechts voor 
Mm dienst vergunning behoort te worden ver
leend, en dat op overeenkomstige gronden, a ls 
opgenomen in bovengenoemd Koninklijk be
s lui t , di e vergunning het best in handen is 
van de ,,Stoomtram W alcheren", al s zijnde 
de aangewezen verzorgster van bet verkee,: 
tusschen Middelbu,·g en Dornbu,·g. 

Ik moge een en ander aan het oordeel van 
de Afdeeling onderwerpen, met verzoek op 
dit punt zoo mogelijk wijziging van het voor
gedragen ontwerp-besluit te overwegen. 

D r Ministe1· van Wate,·staat, H. v. d. V eg t e . 

In antwoord daarop ontving ik van de Af
deeling het nader advies van 15 Mei 1928, 
n°. 145/269 , dat zij vergezeld deed gaan van 
een gewijzigd ontwerp-besluit. Dit adv ies luid t 
als volgt: 

,, 's-Grnvenhage, 15 Mei 1928. 
N°. 145/269. 

Aun de Koningin. 
Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 

heeft de Minister van Waterstaat met een 
schrijven van 3 Mei 1928, n°. 447, afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen, bij den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van B e
stuur, opnieuw ter overweging aanhangig ge
maakt de beroepen, ingesteld onderscheiden
lijk door de Naamlooze Vennootschap Auto
busdienst ,,de Nieuwe Onderneming" te M-id
delburg en door den gemeenteraad van Dorn
burg, tegen de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Z eeland van 25 Februari 1927, 
2e Afd., n°. 5a, waarbij aan de Naamlooze 
Vennootschap ,,Stoomtram Walcheren" te 
Vlissing en vergunning is verleend tot het iu 
werking houden van autobusdiensten tusschen 
Middelburg en Dornburg en tusschen Middel
burg en Zoutelande , alsmede het beroep, in
gesteld door de Naamlooze Vennootschap 
,,Stoomtram Walcheren" tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Z eeland van 
25 Februari 1927, 2e Afd., n°. 5b, waarbij 
aan de Naamlooze Vennootschap Autobus
dienst ,,de Nieuwe Onderneming" te Middel
burg vergunning is verleend tot het in werking 
houden van een autobusdienst tusschen M id
delburg en Dornbu1·g . 

Het heeft 's Ministers aandacht getrokken, 
dat de Afdeeling de handhaving van de beide 
vergunningen slechts doet steunen op de over
weging, dat het verkeer behoofte heeft aan 
eene rechtstreeksche verbinding tusschen Mid
delburg en Dornbu,·g langs den Noordweg. 
Naar zijn oordeel vloeit daaruit nog geenszins 
voort, dat dit nu ook voldoenden grond op
levert, om aan twee ondernem ingen vergun
ning te verleenen. Integendeel brengt z. i. 
zooals reeds in het Koninklijk besluit van 24 
October 1927 (Staatsblad n°. 339) werd over
wogen , eene goede en duurzame verkeersvoor
ziening mede, dat niet aan twee ondernemin
gen vergunning voor eenzel [den dienst wordt 
verleend , indi en een onderneming daarvoor 
voldoende moet worden geacht. Zijne E xcel 
lentie wijst er op, dat weliswaar Gedeputeerde 
Staten aan de beide ondernemingen eene ver
gunning hebben verleend, doch dat niet a lleen 
de Hoofdinspecteur Generaal de bestaanbaar
heid van twee diensten ontkent, maar ook de 
beide appell eerende vervoersondernem ingen, 
zoowel a ls de gemeente .Dornbu,·g tegen twee 
diensten bezwaar maken . De Minister is op 
grand van een en ander van oordeel, dat 
slechts voor een dienst vergunning behoort te 
worden verleend , en dat, op overeenkomstige 
gronden, a ls opgenomen in het vermeld Ko
ninklijk Besluit, die vergunning het best in 
handen is van de N aamlooze V ennootschap 
,.Stoomtram Walcheren". 

De Afdeel ing kan met het standpunt van 
den Minister niet instemmen. Zooals zij reeds 
eerder in hare nadere adviezen betreffende 
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andere autobuszaken heeft ui teengezet, kan 
h. i. van weigering van eene vergunn.ing voor 
eenen sedert jaren bestaanden autobusdienst, 
wel ke tot volle tevredenheid van het pub! iek 
wordt uitgeoefend, slechts clan sprake zijn. 
indien het verkeersbelang dit gebiedend vor• 
dert. D it laatste is h. i. hier niet het geval. 
Uit de overgelegde stukken heeft zij niet de 
overtuiging vermogen te putten, dat bij het 
handhaven van de beide ondernemingen een 
ontoelaatbare ruime vooniening in de ver
keersbehoeften op het onderhavige traject zou 
zij n te v reezen. 

Hoewel de Afdeeling zich du niet met 
's Ministers opvatting kan verecnig n, heeft 
<liens betoog haar aanleiding gegeven, de 
overwegingen van het voorgedragen ontwerp
besluit nader onder oogen te zien en dez<1 
een ige wijzig ing te doen ondergaan, waardoor 
haar gedachtengang daarin beter tot uitdruk
king komt. 

Mitsdien veroorlooft de Afdeeling zich Uwer 
Maje teit eerbiedig in overweging te geven 
het hiernevensgaand ontwerp-besluit te be
krach t igen. 

De Voorzitt er der Ajdeeliny voor de Geschillcn 
van B estuur, 

.'(get:) v. Lyn den van Sandenburg." 

tram \ \"alcheren hare aanspraken op eene 
autobu ,·ergunning tu hen Middelbury en 
Dombury kan gronden op eene jarenlange be
diening van het ve,·keer tu schen die plaat
sen met haren stoomtramdienst, doch de daar
uit m. i. voortvloeiende slotsom, dat op di,'11 
grond bij voorkeur en bij uitsluiting aan hanr 
de vergunning toekomt, trekt de Afdeeling 
n iet. Integendeel wi l zij ook aan de Naam
looze Vennootschap Autobusdi enst ,,de Nieuwe 
Onderneming" vergunning geven, omdat nict 
gclileken zou zijn, dat het verleenen van een 
tweede autobu vergunning onvereenigbaar is 
met de eischen van eene goede verkeersecono
mie. Dit nu is naar 1nijne meening met de fc i
ten in tegenspraak. 

Vooreer t vertoonen de dien tregelingen van 
de door de twee ondernemingen onderhouden 
autobusdiensten onderling geen enkele afwij. 
king van beteekenis. Hierin ligt niet allee11 
opgesloten, dat beide ondernemingen te zamen 
geen betere v_erkeersvoorziening geven clan 
met eene onclerneming mogelij k zou zijn, doch 
daarin ligt mede het bewijs, clat het verkeer 
aan twee busdiensten geen beboefte heeft, het
geen trouwens ook all e appel lanten in hare 
beroepschri ften betoogen. 

Is derhal ve het verkeer tusschen Middelbury 
en Dombury lnngs den Noordweg met het in
standhouden van twee autobusdiensten niei 

In bet gewijzigd ontwerp-b sluit zijn de wezenlijk gebaat . daartegenover zou de ver-
twee leden der overwegingen, welke dadelijk keersvoorziening in haar geheel van het Wes-
voorafgaan aan die, waarin de niet-ontvanke- telijk dee! van het ei land Walchercn door de 
lij kheid van den Raad van Dornbury wordt daaruit voortvloeiende versnippering op den 
bewezen, vervangen door de volgende beschou- duur zeer geschnnrl wo,-den. De Stoomtrarn 
wingen: Walcheren heeft tot 1924 hare stoomtram-

,,Overwegende: ten aanzien van de beroe- lijnen Middelbur y--Vlissinyen--Dombury zonder 
pen, ingesteld onderscheidenlijk door de Naam- buiteng wonen geldelijken steun van overheids-
looze Vennootschap Autobusdienst ,,de Nieuwe wege kunnen exploiteer n. inds dat jaar 
Ondernem ing" en de aamlooze V nnootschap waren er voortdurnnd be langrijke exploitatie-
,,Stoomtram vValcberen" , dat de aamlooze tekorten; over het jaar 1927 b.v . tot een be-
Vennootschap Autobusdienst ,,de N ieuwe On- drag van ruim f 13,000. De in de laatste jaren 
dernem ing" sedert eenige jaren op het onder - bestaande verkeerstoestand, boofdzakelijk ge-
havige traject een autobusdien t naar bebooreu volg van autobn.concurrentie, is clan ook op 
u itoefent; , den duur niet houdbaar: ofschoon de tram-

clat de Naamlooze Vennootschap ,,Stoom- wegrnaatschappij tot bedien ing van bet pet-
tram Walcheren" hare aanspraken op eene sonen- en goederenvervoer op hare lij nen bij 
autobu vergunning voor dit traject kan gron- Rijksconce ie verplicht is , zou toch in bill ijk-
den op eene jarenlange bediening van hct heid van haar niet mogen worden gevorderd 
verkeer tu schen Middelbury en Dombury door om zich bij voortduring met eene Yerliesge-
haren stoomtramdienst; vende exploitatie te blijven belasten. Staking 

dat onder deze omstandigheden weigering van die exploitatie zbu evenwel niet zijn in 
van de vergunning aan een dezer beide on- het belang van de verkeersvoorziening voor 
dernemingen slechts clan gerechtvaardigd ware per onen- en goederenverkeer in de betrokken 
te achten, indien zou zijn komen vast te staan, streek. 
dat het toelaten van beide ondernemingen Op overeenkomstige gronden als uiteengezet 
ten eenenmale onvereen igbaar is met de eischen in het K oninklijk besl uit, opgenomen in 
eener goede verkeerseconomie; Staatsblad n°. 339 van 1927, moet mitsdien 

dat d it laatste niet het geval is, daar r!iet ook hier de tramwegmaatsch appij met hare 
is aangetoond, dat het verkeer op bet traject , tram- en autobuslijnen worden beschouwd als 
van te ger ingen omvang is, om door de beide de aangewezen verzorg ter van het verkecr, 
ondernemingen te worden bediend, en ook aan wie in het belang van een goede en duur-
naar de meening van Gedeputeerde Staten zame verkeersvoorziening bij voorkeur en bij 
beide autobusdiensten naast el kaar levensvat- uitsluiting de gewen chte autobusvergunning 
baar zijn; beboort te worden verleend. 

dat mitsdien Gedeputeerde taten de ver- In het belang van de reizigers, die sedert 
gunningen terecht hebben verleend ." geruimen tijd van den autobusdienst der Naain. 

Ook het gewijzigde ontwerp-besluit, dat op !ooze Venn tschap ,,de ieuwe Onderneming" 
de boofdvraag eene overeenkomstige beslis- gebruik hebben gemaakt, verdient het voorts 
sing geeft als aanvankelijk was voorgedragen, ' aanbeveling om haar nog gedurende een kor• 
ontmoet bij mij overwegend bezwaa r . , ten overgang termijn gelegenheid te geven 0111 

Wei wordt thans overwogen, dat de Stoom- den dienst onder de door Gedeputeerde Staten 
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van Zeeland gestel de voorwaarden te blijven , 
onderhouden. 

Ik stel Uwer Majesteit mitsdien zeer eer
biedig voor, in den bovenomschreven zin te be
s] issen door bekrachtiging van het door mij 
bijgevoegd ontwerp-beslu it . 

Voorts zou het Uwer Majesteit kunnen be
hagen de hiernevensgaande, aan den Raad 
van State gerichte stukken aan den Vice
President van <lien Raad te doen terugzenden. 
De Minister van Waterstaa,t, H. v. d. Veg t e. 

16 F eb,·uari 1929. BESLUIT tot vaststelling 
der organisatie van het Staa•tsboschbeheer 
s. 45. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 19 
November 1928, Directie van den Landbouw, 
n°. 1770, 2de afdeeling Domeinen; 

Overwegende, dat het wenschelijk is den Al
gemeenen Maatregel van Bestuur van 8 No
vember 1916 (Staatsblad n°. 496), houdende 
vaststell ing der organisatie van het Staats
boschbeheer, door een nieuwen te vervangen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 5 
Februari 1929, n°. 28 ); 
· Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Februari 1929, Di
rectie van den Landbouw, n°. 250, 2de a fdee
ling Domeinen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van den Algemeenen Maat

regel van Bestuur van 8 November 1916 
(Staatsblad n°. 496 ), te bepalen : · 

Art. l. H et beheer van de aan den Staat 
toebehoorende, onder het Departement van 
Bjnnenlandsche Zaken en Landbouw ressor
teerende bosschen, bebosschingen, ontginnin
gen en woeste gronden, die besternd zijn om te 
worden beboscht of ontgonnen, met al wat 
daartoe behoort, is afgescheiden van het be
heer der overige domeinen en vormt een af
wnderlijk Staatsboschbeheer. 

2. De goederen, tot het Staatsboschbeheer 
behoorende, worden, voor zoover zij daarvoor 
in aanmerking kunnen komen, verdeeld in be
heersobjecten, houtvesterijen en boschwachte-
rijen, genaamd. , 

Aan hct hoofd van iedere houtvesterij staat 
een houtvester; aan het hoofd van iedere 
boschwachterij een boschwachter. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw bepaalt, met inachtneming van het 
in artikel 1 vastgestelde, welke goederen tot 
het Staatsboschbeheer, tot eene houtvesterij en 
tot eene boschwachterij behooren. 

3. De dienst van het Staatsboschbeheer 
wordt uitgeoefend onder het oppertoezicht van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw en de door hem aai;i te wijzen hoofd
ambtenaren van zijn Departement. 

4. De dienst van het Staatsboschbeheer om
vat: 

l. het volledig beheer der tot het Staats
boschbeheer behoorende goederen; 

2. voor zoover niet aan andere Rijksorganen 
opgedragen: 

a. de uitvoering der wettelijke bepalingen 
den boschbouw betreffende; 

b. de bescherming van het natuurschoon, 
waaronder begrepen het toezicht op de bos
schen en andere houtopstanden, voor welker 
bewaring eene bijdrage ingevolge artikel 12 
der Bosch wet 1922 is verleend ; 

3. den boschbouwvoorlichtingsdienst in den 
meest uitgebreiden zin. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, ·dat in het Staatsblad en gelijktijdig in 
de Staatscourant zal warden geplaatst en 
waarvan :afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gra~enhage, den 16den _Februari 1929. 
WILHELMINA. 

De M inister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. Kan. 

(Uitgeg. 27 Febr. 1929.J 

18 Feb,-uari 1929. BESLUIT tot vernietiging 
wegens strijd met de wet van het beslui t 
van den R aad der gemeente Broeksi ttard, 
van 31 Augustus 1928, waarbij met in
gang van 1 September 1928 J. M. Jana
sen is benoemd tot onderwijzer aan de 
openbare lagere school in die gemeente. 
s. 46 .. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voorclracbt van Onze Ministers van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
17 December 1928, n°. 9416/2, afdeeling Lagnr 
Onderwijs Algemeen, en van Binnenlandsche
Zaken en Landbouw, van 22 December 1928, 
n°. 11832, afdeeling Binnerilandsch Bestuur, 
tot vernietiging wegens strijd met de wet van 
het besluit van den R aad der gemeente Broef,. 
sitta,·d, van 31 Augustus 1928, waarbij met 
ingang van 1 September 1928 J. M. J a nssen 
is benoemd tot onderwijzer aan de openbare 
lagere school in die gemeente; 

Overwegende, dat blijkens het uittrekse l ui t 
de nottilen der vergadering van den Raad der 
gemeente Broeksittard, van 31 Augustus 1928, 
J. M. Janssen met ingang van 1 September 
1928 is benoemd tot onderwijzer aan de open
bare lagere school in die gemeente uit ,,eene 
voordracht of aanbeveling van 7 candidaten", 
opgemaakt door Burgemeester en Wethouders 
dier gemeente op 10 Augustus 1928 en op dien 
dag toegezonden aan den inspecteur van het 
lager onderwijs in de inspectie Sittard; 

dat, indien dit stuk moet warden beschouwd 
als eene ,,aanbeveling", gelijk ook op het be
sluit tot benoeming is vermeld, de benoeming, 
waartoe het heeft gele id , in strijd is met ar
tikel 36, achtste lid , der Lager-Onderwijswet 
1920, hetwelk voorschrijft, dat de benoeming 
van andere onderwijzers, clan van den onder
wijzer, aan het hoofd der school geplaatst, ge
schiedt uit eene voordracht van zoo mogelijk 
ten minste dri e bevoegden, opgemaakt door 
b11rgemeester en wethouders na overleg met 
den inspecteur, na ingewonnen bericht van het
hoofd der school, waaraan de benoeming ge
schieden moet; 

dat, indien dit stuk moet worclen beschouwd 
a ls eene ,,voordracht" . de benoeming, waarto" 
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het heeft geleid evenzeer met die wetsbepaling 
in strijd is, ver;,.,its het overleg daarover met 
den inspecteur door toezending aan hem op 10 
Augustus 1928 van dit stuk wel was geopend, 
rnaar nog niet geeindigd op 31 Augustus 1928. 
toen de benoeming plaats vond, aangezien de 
inspecteur in zijn laatstelijk aan die Raads
vergader ing voorafgegaan schrijven van 26 
Augustus 1928 aan burgemeester en wethou
ders mededeelde, dat hij nog wenschte te wm·
den ingelicht omtrent de gesch iktheid der sol
li citanten en dat hij daarmede v66r 27 Augus
tus 1928 niet gereed kon zijn; 

Gelet op artikel 146 der Provinciale wet, op 
de al'tikelen 153, 154, 158 en 159 der Ge
meentewet, en op artikel 36 , achtste lid der 
Lager-onderwijswet 1920 ; ' 

Den Raad van State gehoord, advies van 22 
Januari 1929 n° . 13 ; 

Gezien het 'nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 9 Februari 1929, n°. 
744/I, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen, 
en van 14 F ebruari 1929, n°. 1442 afdeel ing 
Binnenlandsch Bestuur; ' 

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

gemeente Broeksittard, van 31 Augustus 1928, 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Onderwijs, J(unsten en 
" 7etenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in bet Staatsblad zal 
worden geplaatst, en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 18den Februari 1929. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Was z ink. 
De Minister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, J. B. K a n. 
( Uitgeg. 28 Feb,·uari 1929.) 

18 Februari 1929. BESLUIT, houdende na
clere bepalingen omtrent het verleenen 
van teruggaaf van accijns bij uitvoer van 
alcoholhoudende goecleren. S . 47.-

Wij WILHELMI A , enz. ; 
Op de voorclracht van Onzen Minister van 

Financien van 28 November 1928, n°. 97, 
Accijnzen ; 

Gezien artikel 1, letter b, cler wet van 18 
Juli 1904 (Staatsblad n° . 190 ) en artikel 1 
cler wet van 7 Februari 1929 (Staatsblad n°. 
37) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 December 1928, n°. 14) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 11 Febrnari 1929 n°. 
78, Accijnzen; ' 

Hebben goeclgevonden en verstaa11 te be
palen: 

Art. 1. Het eerste lid van het artikel lbis, 
dat in Ons besluit van 15 Maart 1910 (Staats
blad n°. 86) is opgenomen ingevolge artikel 2 
van Ons be luit van 10 Maart 1921 (Staats
blad n°. 265) , worclt vervangen door het na
volgende: 

De in het eerste lid van het vorig artikcl 
bedoelcle teruggaaf wordt voor reuk- en toilet
waters die methylaethylketon bevatten, be
perkt tot f 150 per hectoliter gedistilleerd, 
herleid tot de sterkte van 50 percent. 

2. Dit besluit treedt in werking tegelijk 
met artikel 1 der wet van 7 Febmari 1929 
(Staatsblad n°. 37). 

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

's-Gravenhage, den 18den Februari 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financii!n, d e Gee r. 
( Uitgeg. 22 Febmari 1929.) 

19 Februari 1929. BESLUIT tot intrekking 
van het besluit van 25 Augustus 1928 
(Staatsblad n°. 350) tot schorsing van een 
besluit van Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Rijssen, dd. 23 Juli 1928 
tot het gelasten aan den Keurmeester, 
hoofd van dienst, A. A. B osch te Rijssen, 
om van stood a£ aan na slachting te keu
ren ter plaatse van slachting. S. 48. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnen-
1 andsche Zaken en Landbouw van 11 Februari 
1929, n°. 127 E, Afdeeling Volksgezondheid, 
en van 15 F ebruari 1929, 11°. 1558, Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur, betreffende Ons be
s! uit van 25 Augustus 1928 (Staatsblad n°. 
350) tot schorsing van een besluit van Burge
meester en Wethouders der gemeente Rijssen, 
dd. 23 Juli 1928, tot het gel as ten aan den 
keurmeester, hoofd van dienst, A. A. Bosch 
te Rijssen, om van stond af aan na slachting 
te keuren ter plaatse van slachting ; 

-Overwegende, dat er geen termen zijn g'!
vonden, om tot vernietiging van dit besluit 
van Burgemeester en Wethouders der gemeen
te Rijssen, dd. 23 Jt~li 1928, over te gaan; 

Gelet op de art,kelen 153- 155 der Ge
meentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit tot schors ing van vorenbedoeld 

besluit van Burgemeester en Wethouders der 
gemeente Rijssen, dd. 23 Juli 1928, in te trek
ken . 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij 
verheid is belast met de uitvoering van di t 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 19den Februari 1929. 
WILHELMI r A. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijv erheid, 
J . R. SI o t em a k er de Bruin e. 
De Min ister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, J . B. K a n. 
(Uitgeg. 7 Maa,·t 1929.) 

19 Februari 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet Middelb. Onderwijs art. 36quater). 

Terecht hebben Ged. Staten een bijdrage 
a ls in dit art. bedoeld vastgesteld ten aan
zien van een leerling, wiens vader, met 
verlof uit Ned.-Indie hier te lande vertoe
vend, op 15 September en eeoige maanden 
daarna in de betrokken gemeente logeerde 
en in die ~emeente in de Rijksinkomsten
belasting en wegens hqofdverblijf in de 
gemeentelijke inkomstenbealsting was aan
geslagen, terwijl niet is geblel,en dat tegen 
die aanslagen bezwaren zijn ingcbracht . 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
B eschikkende op het beroep, ingesteld door 

het gemeentebestuur van Zelhem tegen het 
besluit van Ged. Staten van Gelderla nd van 
15 Mei. 1928, n°. 170, waarbij is vastgesteld 
de door die gemeente ingevolge art. 36quater 
der Middelbaar-Onderwijswet aan de gemeente 
Apeldoorn verschuldigde bijdrage; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur, gehoord, advies van 
30 J anuari 1929, n~. 905 (van 1928); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 Februari 1929, n°. 1563, Afd. V.H.M.O.; 

0. dat Ged. Staten bij bovengemeld besluit 
de bijdrage in de kosten van instandhouding 
van de van Rijkswege gesubsidieerde Hoogere 
Burgerschool met 5-jarigen cursus te Apel
doorn over het jaar 1927 voor de gemeente 
Zelhem voor den leerling W . J . Boenk heb
ben bepaald op £217.61 ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Zel
hem aanvoeren, dat Ged. Sta ten bij het bepa
len van de aan hunne gemeente opgelegde bij
drage ten onrechte van de meening zijn uitge
gaan, dat de ouders van den lee rling W . J . 
Boenk in de gemeente Zelhem in den zin van 
art. 244a der Gemeentewet hoofdverblijf heb
ben; dat toch de vade1· van den leerling, ge
naamd Antony Boenk, ambtenaar van de 
Staatsspoorwegen in Nederlandsch-Indie, in 
het vori ge jaar met zij n gez in met verlof naar 
Nederland kwam; dat A. Boenk toen eeni ge 
maanden met zijn gez in bij zijn te Zelhem 
wonenden vader W . Boenk heeft geJ.ogeerd en 
zijn verlof verder in eenige andere gemeenten 
heeft doorgebracht; dat A . Boenk daarna we
der .met zijn gezin naar N ederlandsch-Indie 
is teruggekeerd, doch zijn zoon W. J . Boenk 
hier te lande heeft achtergelaten door dezen 
op de gemeentelijke Hoogere Burgerschool te 
Apeldoorn te pi aatsen; dat dus niet gezegd 
kan worden, dat de va der van dezen leerling 
h ier in den zin van art. 244a der Gemeentewet 
hoofdverblij f heeft; 

0 . dat ingevolge art. 36quate1· l e en 2e lid 
-der Middelbaar-Onderwijswet iedere gemeente, 
welke geene Hoogere Burgerschool met over
eenkomstigen cursus in stand houdt, eene bij
drage verleent in de kosten van elke van 
Rijkswege gesubsidieerde Hoogere Burger
school , tot welk~ leerl ingen zijn toegelaten, 
wier ouders in de gemeente hoofdverblijf heb
ben in den zin van a1:t. 244a der Gemeente
wet, terwijl ter berekening van de bedoelde· 
bijdrage in aanmerking komt het getal der in 
bet l e lid bedoelde leerlingen, die op 15 Sep
tember van het kalenderjaar tot de school 
waren toegelaten; 

dat W. J. Boenk op 15 September 1927 tot 
de bovengemelde Hoogere Burgerschool was 
toegel a ten ; 

dat uit de overgelegde stukken moet worden 
afgeleid en door nadere inlich tingen, inge
wonnen naar aanleiding van een schrij ven van 
-de Afdeeling van den R aad van State voor 
de Geschillen ':an Bestuur is bevestigd, dat 
de ouders van W . J . Boenk op 15 September 
1927 in de gemeente Zelhem hoofdverblijf 
hadden in den zin van art. 244a der Gemeen

-:t~wet ; 
dat toch A. Boenk, vader van den leerling 
1929. 

W. J . Boenk, met zijn gezin van Mei tot D ec. 
1927 in de gemeente Zelhem heeft vertoefd 
en in die gemeente in de Rijksinkomstenbelas
t ing en wegens hoofdverblijf in de gemeente
lijke inkomstenbelasting voor het belasting
jaar 1927/28 is aangeslagen, terwijl niet is 
gebleken, dat tegen die aanslagen bezwaren 
zijn ingebracht ; 

dat onder deze omstandigheden Ged. Staten 
bij hun bestreden besluit terecht de bijdrage 
in de kosten van instandhouding van de van 
Rijkswege gesubsidieerde Hoogere Burger
school met 5-ja rigen cursus te Apeldoorn, over 
het jaar 1927 voor den leerling W . J. Boenk 
hebben bepaald op f 217.61 ; 

Gez ien de Middelbaar-Onderwijswet ; 
Habben goedgevonden en verstaan : 

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

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

20 F ebrua,·i 1929. BESLUIT ter ui tvoeriug 
van artike l · 1, derde lid , deT Jachtwet 
1923. s. 49. 

Wij WILHELMINA, (;lnz.; 
Op de voordrach t van Onzen Minister vau 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 16 
F ebruar i 1929, Directie van den Landbouw, 
n°. 7 II J.W. , Afdeeling II ; 

Gez ien ai·tikel 1, derde lid , der J achtwet 
1923 ; 

H ebben goedgevonden en verstaa n: 
te bepalen: 
Art. 1. De fasanten zullen worden gerekend 

te behooren tot het wild in het geheele Rijk 
met uitzondering van de navolgende gebieden, 
te weten de gemeenten Castricuni, Egniond
B innen en Egmond aan Z ee . 

2. Di t besluit wordt herz ien v66r 1 M aart 
1930. 

3. Door dit besluit vervalt Ons besluit van 
14 Februari 1928 (Staatsblad, n° . 31 ), ter uit
voering van artikel 1, derde lid , der J acht
wet 1923. 

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

's-Grnvenhage, den 20sten F ebruar i 1929. 
WILHELMINA. 

D e Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, ' J . B . K an. 

( Uitgeg. 28 F ebmari 1929.) 

20 F ebruari 1929. BESLUIT ter bekend
making van den tekst der Archiefwet 
1918 (Staatsblad n°. 378) , zooals die is ge
wijzigd bij de wet van 14 Mei 1928 (Staats
blad n°. 177) . S. 50. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 12 
F ebruari 1929, n° . 542, Afdeeling K unsten en 
Wetensch appen; 

Gelet op artikel XVIII van de wet van 14 
Mei 1928 (Staatsblad n°. 177) ; 

H abben goedgevonden en verstaan: 
den tekst der Archiefwet 1918 {Staatsblad 

8 
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n°. 378), zooals die is gewijzigd en aangevuld 
bij de wet van 14 Mei 1928 (Staatsblad n° . 
177 ) a l gemeen bekend te ma ken door bijvoe
ging van dien gewijzigden tekst in zijn geheel 
bij dit besluit. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden gepl aatst. 

's-Grarnnhage, den 20sten F ebrua ri 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kuns/en en W etenschappen, 

Waszink. 
( Uit geg. 28 F ebruari 1929. ) 

TEKST van de Archie/wet 1918 (Staatsblad 
n° . 378) , zooals zij is gewijzigd en aangc
vuld bij de wet van 14 M ei 1928 (Staats
blad n°. 177). 

TITEL I. 

Alge,neene bepalingen. 

Art. 1. De archieven en andere bescheideu, 
die in de in deze wet bedoelde archiefbewaar
plaatsen berusten, zijn, behoudens de beper
kingen, welke bij hunne opneming mochten 
zijn gesteld en sedert niet zijn teruggenomen, 
openbaar. 

Een ieder is, behoudens de beperkingen, bij 
de opneming gesteld en sedert niet terugge
nomen, bevoegd die stukken kosteloos te raad
plegen en te zijnen koste daarui t afbeeldingen, 
afschriften of uittreksels te maken of t,, c!oen 
maken. 

Een algemeene maatregel van bestuur regelt 
de bevoegdheid van de beheerders dier be
waarplaatsen, om in bijzondere gevall en van 
het hiervoren bepaalde af te wijken . Bij den
zelfden maatregel worden regelen gesteld voor 
bet uitl eenen van in eene bewaarplaats berus
tende stukken naar elders. 

2. (Vervallen.) 
3. E en algemeene maatregel van bestuur 

stelt de eischen vast voor de benoembaarheid 
tot wetenschappelijk ambtenaar aan de in deze 
wet bedoelde arch iefbewaarplaatsen. 

4. De beheerders der in deze wet bedoelde 
arch iefbewaarplaatsen zijn bevoegd tot het 
opmaken en afgeven van afschriften van of 
met de overgenomen gedeelten gelijkluidende 
uittreksels uit de aldaar bewaard wordende 
bescheiden. 

Wanneer een beheerder, als in het eerste lid 
van dit artikel is bedoeld, is een secretaris of 
een in artikel 21, tweede lid, bedoeld be
stuurslid, moeten door hem opgemaakte af
schr iften van of uitt reksels uit bescheiden. 
dagteekenende van v66r 1700, om als een 
afschrift of uittreksel , bedoeld in het eerste 
lid van dit artikel , te kunnen gelden, voor 
,,gezien" worden geteekend door den beheer
der der Rijksarchiefbewaarplaa ts in de hoofd
plaats der provincie of een hem vervangend 
wetenschappelijk ambtenaar. 

5. Een algemeene maatregel van bestuur 
stelt vast de gevallen, waarin , en de wijze, 
waarop archiefbescheiden, al of niet reeds in 
eenige bewaarplaats overgebracht, voor ver
nietiging of vervreemding in aanmerking kun
nen I.omen. 

TITEL. II. 

V an de R ijks. en de P1·o vinciale archieven. 

6. Te 's-Gravenhage is gevestigd de Alge
meene Rijksarchiefbewaarplaats. 

In de hoofdplaats ·,an elke provincie is 
eene Rijksarchiefbewr..arplaats gevestigd. 

D., Algemeene Rijksarchiefbewaarpl aats te 
's-Gravenhage kan tevens worden aangewezen 
als Rijksarchiefbewaarplaats voor de pro
vincie Zuidholland. 

7. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
om ten behoeve van locale archieven ook el
ders in de provincien Rijksbewaarplaatsen te 
vestigen. 

8. De Algemeene Rijksarchiefbewaarplaats 
te ' s-Gravenhage is bestemd tot bewaring van 
de archieven der besturen ( colleges of perso
n en) , wier rechten of functien zich over het 
geheele Rij k hebben uitgestrekt of uitstrekken. 
voor zoover die archieven naar eene Rijk~ 
archiefbewaarplaats worden overgebracht. 

9. De Rijksarchiefbewaarplaatsen in de 
hoofdplaatsen van de provincien zijn bestemd 
tot bewar ing van de arch ieven der voormalige 
provinciale en departementale besturen en 
va.n de tegenwoordige provinciale besturen, 
voor zoover die archieven naar eene Rijks
archiefbewaarplaats worden overgebracht. 

10. Bij a lgemeenen maatregel van bestuur 
wordt bepaald, welke andere archieven, dio 
naar de Rij ksa rchiefbewaarplaatsen zijn of 
zull en warden overgebracht, behalve de in 
artikelen 8 en 9 genoemde, in elke der Rijks
archiefbewaarplaatsen be'waard zullen warden. 

11. De archieven der Hoage Colleges van 
Staat, dagteekenencle van v66r een tijdstip ,_ 
telkens voo1· elk daarvan door Ons, op voor
dracht van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, in overl eg met: 
het betrokken college, te bepalen, warden. 
naar de Algemeene Rijksarchiefbewaarpl aats 
overgebracht. 

Voor andere besturen (colleges of personen) 
zal telkens door Ons op gemeenschappelijke
voordracht van den daarbij betrokken Minis
ter en van Onzen Minister van Onderwijs. 
Kunsten en Wetenschappen , voor zooveel de
arch ieven van de provinciale besturen na 
1813 betreft, in overleg met het betrokken· 
bestuur, worden vastgestelcl, welke gedeelteu. 
hunner archieven naar genoemde Algemeen& 
bewaarplaats of naar de Rijksarchiefbewaar-
plaatsen in de provinciale hoofdplaatsen zul- 
len warden overgebracht. 

In geval van oprichting van bewaarpl aatsen, 
als bedoelcl in a r t. 7, worclt telkens door Ons. 
aangewezen, welke archieven daarin geplaatst 
zullen warden. 

11 bis. W anneer ter uitvoering van artikel' 
11 van deze wet een gedeelte van de op de· 
gr iffies van de arrondissements-rechtbanken 
berustende registers van den Burgerlijke11< 
Stand in de Rijksarchiefbewaarplaatsen is 
overgebracht, cl an i ijn de beheerders van di e• 
bewaarplaatsen de bewaarders van die reg is
ters in den zin van den derden titel van he1" 
eerste boek van het Burgerlijk Wetboek en 
zijn ten aanzien van die registers deze be
heerders, in de plaats van de griffiers, belast 
met het doen der door de wet voorgeschrevcn, 
kantmeldingen. 



llii 20 FEB RU A R I (8.50) 1929 

12. Gedeputeerde Staten zijn verplicht zorg 
te dragen voor de provinciale archieven, voor 
zoover zij niet overgebracht zijn in de Rijks
arch iefbewaarplaatsen. 

13. In den dienst der Rijksarchieven zijll 
onder de bevelen van den Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen, door Ons of 
Yan Onzentwege te benoemen ambtenaren 
werkzaam. 

De inrichting van den dienst wordt door Ons 
vastgesteld, in dier voege, dat aan el ke Rijks
archiefbewaarplaats ten minste oon weten
schappelijk ambtenaar, als in artikel 3 bedoel d , 
verbonden worde. 

TITEL III. 
Van de Ge11,eentearchieven . 

14. Burgemeester en Wethouders zijn ver
pl icht zorg te dragen voor de gemeentc
archieven. 

15. Het gedeelte der gemeentearchieven, 
dat dagteekent van voor 1813, wordt naar eene 
door het gemeentebestuur daartoe bestemde 
archiefbewaarplaats overgebraoht. Burgemees
ter en Wethouders zijn bevoegd te bepalen , 
welk ander gedeelte van de gemeentearchieven 
naar die gemeentelijke bewaarplaats zal wor
den overgebracht. 

De in die bewaarplaats overgebrachte a1·
ch ieven worden beheerd door een archivari s, 
die wetenschappelijk ambtenaar is in den Lin 
van artikel 3 van deze wet, of, zoo geen zoo
danige archivaris mocht zijn benoemd, door 
den Secretaris. 

Het tweede lid van artikel 103 der Gemeen
tewet verval t. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is bevoegd machtiging te ver
leenen tot bet aanstellen van een archivaris, 
die niet voldoet aan de eischen, bedoeld in 
artikel 3. 

De archivaris wordt door den Raad, die 
eene aanbevel ing zoo mogelijk van twee per
sonen, door Burgemeester en Wethouders in te 
dienen, ontvangt, benoemd, geschorst en ont
slagen. De tweede a linea van artikel 95 der 
Gemeentewet is hierbij van t-0epassing. 

16 . H et toezicht op de behoorlijke uitoefe
ning der in artikel 14 aan Burgemeester en 
Wethouders opgedragen zorg wordt door Ge
deputeerde Staten u itgeoefend overeenkomstig 
bij algemeenen maatregel van bestuur te stel 
len regelen . 

17. De kosten van de uitoefening der in 
artikel 14 bedoelde zorg komen ten laste van 
de gemeente. 

Door Ons kan in bijzondere gevallen uit 
's Rijks kas eene tegemoetkoming in deze kos
ten, voor zooverre zij de in de gemeentelijke 
archiefbewaarplaatsen overgebrachte beschei
den betreffen, worden verleend. 

De kosten van de uitoefening van het in 
artikel 16 bedoelde toezicht komen ten laste 
van de provincie. 

18. In geval Burgemeester en Wethouders 
niet aan de in artikel 14 genoemde verplich
ting voldoen, kan door Ons, Gedeputeerde 
Staten gehoord, worden bepaald, dat een door 
Ons aan te wijzen dee! van de archieven der 
gemeente naar eene Rijksarchiefbewaarplaats 
zal worden overgebracht, om daar op kosten 
van de gemeente, volgens een door Ons vast 

te stellen tarief, tot nadere beschikking te 
worden bewaard. 

19 . De a rchieveii van de voormalige wees
en momboirkamers van gemeenten, die geen 
eigen archivaris en geen doel matige archief
bewaarplaats hebben, worden naar de Rijks
archiefbewaarplaatsen overgebracht volgens 
regelen , bij algemeenen maatregel van bestuur 
te stellen. 

Wij behouden Ons voor om bij a lgemeeneu 
maatregel van bestuur te gelasten, dat ook 
a ndere in de gemeentelijke archiefbewaar
pl aatsen berustende arch iefbescheiden naar de 
Rijksarchiefbewaarplaatsen zullen worden 
overgebracht, mits zij niet dagteekenen van 
na 1813 en zij niet organisch in de gemeente
l ijke archiefbewaarplaatsen behooren te bl ij 
ven. 

Aan gemeenten, welke daartoe tot Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen het verzoek richten, kunnen de in de 
beide voorgaande alinea's bedoelde en andere 
bescheiden, welke tot die gemeenten in be
trekking staan, in bewaring worden gegeven. 

De voorwaarden, waaronder aan een derge
lijk verzoek gevolg kan worden gegeven, wor
den door Ons geregeld. 

TITEL IV. 

Van de Archieven der Waterschappen, V eeu
schappen en Veenpolders. 

20 . De dagel ijksche besturen der water
schappen, veenschappen en veenpolders zijn 
verplicht zorg te dragen voor de archieven 
dier instellingen. 

21. H et gedeelte dier archieven, dat dag
teekent van v66r 1811, wordt naar eene door 
het betrokken dagelijksch bestuur daartoe be
stemde archiefbewaarplaats overgebracht. Dat 
bestuur is bevoegd te bepalen, welk ander 
gedeel te van de archieven naar die bewaar
plaats zal worden overgebracht. 

De in die bewaarplaats overgebrachte archie
ven worden beheerd door den Secretaris of 
door een bijzonder daartoe aangewezen lid van 
het bestuur van het waterschap, het veenschap 
of den veenpolder. 

Met afwij king van het bepaalde in het 
tweede lid hierboven kan het beheer worden 
opgedragen aan een archivaris, mits deze een 
wetenschappelijk ambtenaar in den zin van 
art. 3 is. Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen is bevoegd machtiging 
te verleenen tot het aanstellen van een ar
chivaris, die niet voldoet aan de eischen, be
doeld in artikel 3. 

De instructie aangaande het beheer der 
arch iefbewaarplaats moet aan Gedeputeerde 
Staten worden medegedeeld. 

22. Besturen .van waterschappen, veenschap
pen en veenpolders kunnen onderling of in 
samenwerking met gemeentebesturen eene re
geling treffen omtrent de gemeenschappelijke 
berging van een dee! hunner archieven in 
eene bewaarplaats en omtrent gemeenschap
pelijk beheer der in die bewaarplaats over
gebrachte archieven. 

Die regeling bevat bepalingen omtrent hare 
wijziging of opheffing. 

De regeling, hare wijziging of opheffing 
behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Sta-
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ten, of indien het gebied der waterschappen. 
veenschappen, veenpolders of gemeenten in 
verschillende provincien 1:gt, van Ons, Gede
puteerde Staten gehoord. 

Indien Gedeputeerde Staten de goedkeuring 
weigeren, kan zij door Ons worden verleend. 

23. H et toezicht op de behoorlijke uitoefe
ning der in artikel 20 aan de dagelijksche 
besturen opgedragen zorg wordt door Gede
puteerde Staten uitgeoefend overeenkomstig 
bij algemeenen maatregel van bestuur te stel
len regelen. 

24 . De kosten van de uitoefening der in 
ar ti kel 20 bedoelde zorg komen ten laste van 
het waterschap, het veenschap of den vecn
polder. 

Door Ons kan in bijzondere gevallen ui t 
's Rijks kas eene tegemoetkoming in deze kos
ten, voor zoover zij de in de archiefbewaar
pl aatsen overgebrachte bescheiden betreffen, 
worden verleend. 

De kosten van de uitoefening van het in 
artikel 23 bedoelde toezicht komen ten lasto 
van de provincie. 

25. Ingeval de dagel ij ksche besturen der 
waterschappen, veenschappen en veenpolders 
niet aan de in artikel 20 genoemde verplich
ting voldoen, kan door Ons, Gedeputeerde Sta
ten gehoord, worden bepaald, dat een door 
Ons aan te wijzen dee! van de arch ieven dier 
besturen naar eene Rijksarchiefbewaarplaats 
zal worden overgebracht, om daar op kosten 
van het waterschap, het veensch ap of den 
veenpolder, volgens een door Ons vast te stel
ten tar ief, tot nadere beschikking te warden 
bewaarcl. 

26. Onder waterschappen, veenschappen en 
veenpolclers worden in deze wet oak begrepen 
de onderdeelen van waterschappen, veenschap
pen en veenpolders, die een zelfstandig be
stuur hebben. 

Sl otbepalingen. 

27. Deze wet kan warden aangeha·ald als: 
Archiefwet, met vermelding van het jaartal 
en het nummer van het Staatsblad, waarin zij 
gepl aatst is. 

28. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons nader te bepalen tijdstip. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 20 Fe
bruari 1929 (Staatsblad n°. 50). 

Mij bekend, 
De M inister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Was z ink. 

20 Feb 1'Uari 1929. BESLUIT, houdende be
sliss ing op de beroepen, ingevolge artikel 
3 der Wet Openbare Vervoermidclelen in 
gesteld door G. L. Geuting te Oudewater 
on Burgemeester en Wethouders van 
Oudewater, tegen de beschikkingen van 
Gedeputeerde Staten van ZuidrHolland van 
9 Augustus 1927, G. S. Nos. 30/1 en 30/2. 
S. 51. 

Wij WILHELMI A , enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

G. L. Geuting te Oudewater en Burgemeester 
en Wethouders van Oudewater tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van Z·uid
H olland van 9 Augustus 1927, G.S. n°. 30/1, 

waarbij aan G. L. Geuting voornoemd ver
gunning is verleend tot het in werking houden 
van een autobusdienst van Oudewater (Capelle
straat) naar het station Oudewater (gemeente 
Papekop) en omgekeerd, a lsmede het beroep, 
ingesteld door Burgemeester en Wethouders 
van Oudewater tegen de beschikking van Ge
deputeerde Staten van Zuid-H olland van 9 
Augustus 1927, G.S. n°. 30/2, waarbij afwij 
zend is beschikt op de aanvraag van Burge
meester en Wethouders voornoemd om ver
gunning tot het in werk ing brengen van eenen 
autobusd ienst van Oudewater naar het station 
Oudewater (gemeente Papekop); 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Be tuur, gehoord, adviezen 
van 23 Mei en van 8 Augustus 1928, nos. 463 
en 463/319; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 14 Februari 1929, n°. 436 , 
a fdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
ZuidrHolland bij besluit van 9 Augustus 1927, 
G.S. n°. 30/1 aan G. L . Geuting te Oudewater 
vergunning hebben verleend tot het in wer
king houden van een autobusd ienst van Oude
water (Capellestraat) naar het station Oude
water (gemeente Papekop ) en omgekeerd, 
onder een vij ftal voorwaarden, waarvan de 
laatste luidt : 

5. Deze vergunning wordt verleend voor 
niet !anger dan uiterl ijk tot het tijdstip, waar
op het pachtcontract van de exploitatie der 
verbinding van het station Oudewater met de 
gemeente Oudewater (per tram of bus) is ge
eindigd ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij o.a. heb
ben overwogen, dat Burgemeester en Wet
houders van Oudewater tegen het verleenen 
van de vergunning bezwaar hebben en er op 
wijzen, dat de dienst op het oogenblik van 
gemeentewege wordt uitgeoefend, en we! a ls 
tramdienst, waarvan de exploi tatie onders
hands werd verpacht aan Geuting; dat in 
overleg met dezen de paarden, die als trek
kracht werden gebez igd, vervangen zijn door 
een tweetal autobu sen, terwijl de tramwagens 
intact blijven; dat Geuting, zooals met hem 
overeengekomen was, zelf twee autobussen 
heeft aangeschaft, in verband waarmee hem 
eene vermindering van de jaarlijksche pacht
som van f 500 werd toegestaan; dat het nu, 
afgez ien van het gevaar, dat de gemeente 
door opzegging van het contract van de zijde 
van den pachter voortaan de pachtsom zou 
moeten missen , van belang is, dat deze auto
busdienst in de toekomst aan de gemeente 
blij ft, o.a. met het oog op goede materialen 
en het in acht nemen van de uren van ver
trek en aankomst.; dat Burgemeester en Wet
houaers claarom onder herinner ing, dat de 
uitoefening van den dienst door den pachter 
dikwijls veel te wenschen heeft overgelaten, 
verweken diens aanvrage af te wijzen en aan 
het Gemeentebestuur de vergunning te ver
leenen; dat hun College echter van oordeel 
is, dat hetgeen Burgemeester en Wethouders 
aanvoeren omtrent het gewaarborgd zijn van 
goed materiaal, het beter in acht nemen van 
de dienstregel ing, enz. hier geen gewicht in 
de schaal mag leggen, dat deze punten bij het 
verleenen van de vergunning ook aan een 
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ander clan aa ri Burgemeester en ,vethouders 
volledig tot hun recht kunnen komen, o.m . 
door de vergunning, a f te geven door hun 
Coll ege; dat hun Coll ege de klachten over 
het uitoefenen van den dienst overdreven 
voorkomen; dat niet de gemeente, <loch we! 
de pachter a ls ondernemer van den dienst in 
den zin der Wet Openbare Vervoermiddelen 
moet aangemerkt warden. welke ondernemer 
in artikel 2, lid 8, speciaal genoemd wordt, 
terwijl volgens die wet ook verschill ende ver
plichtingen op clien ondernemer rusten, zooals 
in de artikel en 5 en 6, wat aangaat de aan
kondiging en wijziging van den dienst, enz ., 
enz.; dat echter aanleicl ing bestaat om de 
vergunning niet ]anger te verleenen clan uiter
lijk tot het tijdstip, waarop de pacht is ge
eindigd; 

clat voorts Gedeputeerde Staten van Zuid
H olland bij hun besluit van 9 Augustus 1927, 
G.S. n°. 30/2, a fwijzend hebben beschikt op de 
aanvrage van Burgemeester en ,vethouders 
van Oudewater tot het in werking brengen 
van een autobusdienst op het evengenoemde 
traject, daarbij o.a. overwegende, dat, nu zij 
aan G. L . Geuting vergunning voor <lit tra
ject hebben verleend, het verzoek van Bur
gemeester en Wethouders van Oudewater niet 
voor inwilliging vatbaar is; 

dat van beide besluiten van Gedeputeerde 
Staten Burgemeester en Wethouders van 
Oudewate1· bij Ons in beroep zijn gekomen, 
terwijl G. L. Geuting bij Ons tegen het in de 
eerste plaats vermelde besluit van Gedepu
teerde Staten beroep heeft ingesteld ; . 

dat Burgemeester en Wethouders van Oude
water, handelende namens den Gemeenteraad , 
aanvoeren, dat de vrees bestaat, dat na het 
tijdstip, bedoeld onder 5 in het in de eerste 
plaats genoemde besluit van Gedeputeerde 
Staten

1 
de gemeente niet meer de bevoegdheid 

zal henben te zorgen voor de communicatie 
tusschen de kom der gemeente en het station, 
welke communicatie sedert 1905 · door de ge
meente werd in stand gehouden; clat het in 
het belang van het vervoer zal zijn, dat van 
gemeentewege de <lien t geregeld kan warden; 

dat G. L. Geuting aanvoer t, dat zijns in
ziens hem de vergunning behoort te warden 
verleend zonder de beperkende voorwaarde 
betreffende den tijdsduur, of eenige andere 
voorwaarde, ontleend aan een pachtcontract; 

Overwegende: ten aanzien van de beroepen 
van het Gemeentebestuur van Oudewate1·, dat 
de daa rbij bestreden bes! issi ngen van Gedepu
teercle Staten op juiste gronden zij n gei;iomen ; 
dat bovendien blijkens eene verkla ring van 
den gemachtigde van <lit Gemeentebestuur, 
geclaan ter openbare vergadering van de Af
deel ing van den Raad van State, voor de Ge
schillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, de bestreclen beslui ten 
van Gedeputeerde "Staten bij het Gemeente
bestuur bij nadere beschouwing geen bezwaar 
meer ontmoeten; 

Overwegende :_ ten aanzien van bet beroep 
van G. L. Geuti ng, dat de exploitatie vi1n den 
door de gemeente . Oudewater aangelegden 
tramweg Oudewater-station O"dewate1· der
wijze met die van den au.tobusdienst is samen
geweven, dat het wenschelijk is met het oog 
op de belarigen van eene goede en duurzame 

verkeersbediening op genoemd traject, de ver
gunn ing uiterlijk voor den duur. van de tus
schen de gemeente O"dewater en G. L. Geu
t ing aangegane pach tovereenkomst betreffende 
<li en tramweg te verl eenen ; 

dat Gedeputeerde Staten op clien grond 
mitsdien terecht in hunne vergunning van 9 
Augustus 1927, G.S. n°. 30/1, de bestreden 
vijfde voorwaarde hebben opgenomen; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren . 
Onze Minister van vVaterstaat is belast met 

de uitvoering van clit besluit, hetwelk met 
het rapport van Onzen Minister van Water
staat in het Staatsblad zal worclen geplaatst, 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur. 

' s-Gravenhage, den 20sten F ebruar i 1929. 
WILHELMINA. 

De M inis ter van Waterstaat, H. v. d. V eg t e.' 
( Uitg eg. 14 Maa,·t 1929.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 436. 

Afde e li n g 
V e r v o e r- e n :11'[ ij n w e z e n. 

's-Gravenhage, den 14 Februari 1929. 

Aan de Koni11gin . 

' De Raad van State, Afdeeling voor de Ge-
schillen van Bestuur, heeft mij toegezonden 
het door de Afd. aan Uwe Majesteit ger ichte 
a dvies van 23 Mei 1928, n°. 463, met ont
werp-besluit en bijlagen, aangaande de be
roepen ingesteld door G. L. Geuting te Oude
water en Burgemeester en Wethouders van 
Q,td,ewater tegen de besch ikki ng van Gedepu
teerde Staten van Z,tid-H ollancl van 9 Augus
tus 1927, G.S. n°. 30/1, waarbij aan G. L. 
Genting voornoemd vergunning is verleend 
tot het in werking houden van een autobus
dienst van O"dewater (Capellestraat ) naar het 
station Oudewate,· (ge·meente Papekop) en om
gekeerd, a lsmede het beroep, ingesteld door 
Burgerrieester en Wethouders van o ,,dewater 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-holland van 9 Augustus 1927, G.S. 
n°. 30/2, waarbij afwijzend is beschikt op de 
aanvraag van B urgemeester en Wethouders 
voornoemd om vergunning tot het in werking 
brengen van eenen autobusdienst van O"de
water naar het station Oudewater (gemeente 
Papekop). 

H et door de Afdeeling voorgedragen ont
werp-besluit, volgens hetwelk het beroep van 
B urgemeester en Wethouders van O"dewater 
ongegrond zou warden verklaard, en met hand
having voor het over ige van het beslui t van 
Gedeputeerde Staten van z,,id-Holland van 9 
Augustus 1927, G.S. n°. 30/1, daarui t zou 
komen te vervall en de aah de vergunning ver
bonden vijfde voorwaarde, luidt als volgt: 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Besohikk":nde op de beroepen, ingesteld door 

G. L. Geutmg te Oudewater en Burgemeester 
en Wethouders van Oudewate,· tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van Zuid
H olland van 9 Augustus 1927, G.S. n°. 30/1, 
waarbij aan G. L . Geuting voornoemd ver
gunning is verleend tot het in werking houden 
van een autobusdienst van Oudewater (Capelle
straat) naar het station Oudewater (gemeenle 
Papekop) en omgekeerd, alsmede het beroep. 
ingesteld door Burgemeester en Wethouders 
van Oudewater tegen de beschikking van Ge
deputeerde Staten van Zuid-Holland van 9 
Augustus 1927, G.S. n°. 30/2, waarbij afwij
zend is beschikt op de aanvraag van Burgo
meester en Wethouders voornoemd om ver
gunning tot het in werking brengen van eenea 
autobusdienst van Oudewater naar bet station 
Oudewater (gemeente Papekop ) ; 

Den Raad van State Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, 'gehoord, advies van 23 
Mei 1928, n°. 463 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland bij besluit van 9 Augustus 1927, 
G.S. n°. 30/1 aan G. L . Geuting te Oudewate,· 
vergunni ng hebben verleend tot het in wer
king houden van een autobusdi enst van Oude
water (Capellestraat) naar het station Oude
wate,· (gemeente Papekop) en omgekeerd, 
onder een vijftal voonvaarden, waa rvan de 
laatste luidt: 

5. Deze vergunning wordt verl eend voor 
niet !anger clan uiterlijk tot het t ijdstip, waar
op het pachtcontract van de exploitatie der 
verbinding van he t station Oudewater met .de 
gemeente Oudewater (per tram of bus) is ge
eindigd; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij o.a. heb
ben overwogen, dat Burgemeester en Wet
houders van Oudewater tegen het verleenen 
van de vergunning bezwaar hebben en er op 
wijzen , dat de dienst op het oogenblik van 
gemeentewege wordt uitgeoefend, en we! als 
tramdienst, waarvan de exploitatie onders
hands werd verpacht aan Geuting; dat in 
overleg met dezen de paarden, die a ls trek
kracht werden gebezigd, vervangen zij n door 
een tweetal autobussen, terwijl de tramwagens 
intact bleven ; dat Geuting, zooals met hem 
overeengekomen was, zel f twee autobussen 
heeft aangeschaft, in verband waarmee hem 
eene vermindering van de jaarlijksche pacht
som van f 500 werd toegestaan ; dat het nu , 
a fgez ien van het gevaar, dat de gemeente 
door opzegging van het contract van de zijde 
van den pachter voortaan de pachtsom zou 
moeten missen , van belang is , dat deze auto
busdienst in de toekomst aan de gemeente 
blijft, o.a. met het oog op goede materialen 
en het in acht nemen van de uren van ve:r
trek en aankomst ; dat Burgemeester en Wet
houders daarom onder herinnering, dat de 
uitoefening van den dienst door den pachter 
dikwijls veel te wenschen heeft overgelaten, 
verzoeken diens aanvrage af te wijzen en aan 
het Gemeentebestuur de vergunning te ver
leenen; dat hun College echter van oordeel 
is, dat hetgeen Burgemeester en Wethouders 

aanvoeren omtrent het gewaarborgd zijn van 
goed materiaal , het beter in acht nemen van 
de di enstregeling, enz. hier geen gewicht in 
de schaal mag leggen, dat deze punten bij het 
verleenen van de vergunning ook aan een 
ander clan aan Burgemeester en Wethouders 
volledig tot hun recht kunnen komen, o.m. 
door de vergun111ng, af te geven door hun 
College; dat hun College de klachten over 
het uitoefenen van den dienst overdreven 
voorkomen ; dat nie de gemeente, doch wel 
de pachter a ls ondernemer van den dienst in 
den zin der Wet Openbare Vervoermiddelen 
moet aangemerkt worden. welke ondernemer 
in artikel 2, l id 8, speciaal genoemd wordt, 
terwij l volge ns die wet ook verschillende v e r
plichtingen op dien ondernerner rusten, zooals 
in de artikelen 5 en 6, wat aangaat de aan
kondiging en wijziging van den dienst, enz., 
enz.; dat echter aanleiding bestaat om de 
vergunning niet !anger te verleenen dan uiter
lijk tot het t ijdstip , waarop de pacht is ge
e indigd; 

dat voorts Gedeputeerde Staten van Zuid,. 
Holland bij hun besluit van 9 Augustus 1927, 
G.S. n°. 30/2, a fwijzend hebben beschikt op <le 
aanvrage va n Burgemeester en Wethouders 
van Oudewater tot het in werking brengen 
van een autobusdienst op het evengenoemde 
traject, daarbij o.a. overwegende, dat, nu zij 
aan G. L . Geuting vergunning voor di t tra
jeot hebben verleend. het verzoek Yan Bur
gemeester en Wethouders van Oudewater niet 
voor inwill iging vatbaar is; 

dat "an be ide be lu iten van Gedeputeerde 
Staten Burgemeester en Wethouders van 
Oudewater bij Ons in beroep zijn gekomen, 
terwijl G. L. Gent ing bij Ons tegen het in de 
eerste plaats vermelde beslui t van Gedepu
teerde Staten beroep heeft ingesteld ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Oude
wate,·, ten deze ha ndelende namens den Ge
meenteraad , aanvoeren. da t de vrees bestaat, 
dat na het tijdstip, bedoeld sub 5 in het in de 
eerste plaats genoemde besluit van Gedepu
teerde Staten, de gemeente niet meer de be
voegdheid zal hebben te zorgen voor de com
munica~ie tu schen de kom der gemeente en 
het station, welke communicatie sedert 1905 
door de gemeente werd in tand gehouden; 
dat. het in het belang van het vervoer zal zijn, 
dat van gemeentewege de dienst geregeld 
kan worden; 

dat G. L. Genting aanvoert, dat zijns in
ziens hem de vergunning behoort te worden 
verleend zonder de beperkende \"Oorwaarde 
betreffende den tijdsduur of eenige andere 
voorwaarde, ontleend aan een pachtcontract; 

Overwegende: ten aanzien van het beroep 
van het Gemeentebestuur van Oudewater, dat 
blijkens eene verklaring van den gemachtigde 
van dit Gemeentebestuur, gedaan ter openbare 
vergadering van de Afdeeling van den Raad 
van State, voor de Geschillen van Bestuur, 
waarin over deze zaak verslag ·is uitgebracht, 
de bestreden besluiten van Gedeputeerde Sta
ten bij het Gemeentebestuur bij nadere be
schouwing geen bezwaar meer ontmoeten; 

Overwegende: ten aanzien van het beroep 
van G. L. Genting, dat Gedeputeerde Staten 
ten onrech te de vergunning slechts hebben 
verleend tot het tijdstip, waarop de pachtover-
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eenkomst zal zijn geeindigd ; 
dat toch geenerlei g l'ond bestaat om te ver

wachten, dat op dit tijdstip op h!)t onderhavige 
traject eene andere verkeersvoorziening dan 
die, welke door den dienst van Geuting wordi 
geboden wenschelij k zal zijn; 

Gezie,.; de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1 °. het beroep van Burgemeester en Wet
houders van Oudewate1· ongegrond te verkla-
1·en; 

2° . met handhaving voor het ovel' ige van 
het bes! uit van Gedeputeerde Staten van Zuiilr 
Holland van 9 Augustus 1927, G.S. n°. 30/1, 
te doen vervallen de bij dat besluit aan <le 
vel'gunning verbonden 5de voorwaarde. 

Onze Minister van Waterstaat is belast mei 
de uitvoering van dit beslui t, waarvan af
schrift zal warden gezonden aan den Raad van 
State, Afdeeling voor de Gesch illen van Be
stuur. 

De Minister van Waterstaat," 

Tegen het voorgedragen ontwerp-besluit be
stond bij mij bezwaal', voor zoovel' a ls gevolg 
daarvan zou komen te vervallen de vijfde, 
door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
aan hunne vergunning verbonden voorwaarde. 
Dientengevolge toch zou het karakter van den 
busdienst en praktisch dus van de verbinding 
tusschen de gemeente Oudewater en het station 
van <li en naam buiten de gemeente om geheel 
veranderen op het tijdstip, waarop de pacht
overeenkomst betreffende den tramweg afloopt. 
Hierdoor zou de verkeersvoorz iening op ge
noemd traject naar mijne meening allerminst 
zijn ged iend. 

Een en antler heb ik nader onder de aan
. dacht van de Afdeeling gebracht bij den vol
genden brief van 27 Juli 1928, n°. 452, afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen: 

,,Ik moge de stukken betreffende de beroe
pen, behandeld bij het advies der Afdeeling 
van 23 Mei 1928, n°. 463, haar hiernevens 
weder doen toekomen. 

In het claarbij overgelegde ontwerp-besluit 
wordt ovenvogen, clat Gedeputeerde Staten 
de vergunning aan Geuting ten onrechte tot 
het tijdstip, waarop de pachtovereenkomst zal 
zijn geeindigd, hebben verleend, omdat geener
le i grand bestaat om te verwachten, dat op 
dat tijdstip eene a ndere verkeersvoorziening 
clan die, welke door den dienst van Geutiug 
wordt geboden, wenschelijk zal zijn. 

Ik moge er de aandacht op vestigen, dat 
verleening van vergunning krachtens de Wet 
Openbare Vervoermiddelen voor een beperkten 
tijd min of meer gebruikelijk is, waartegen, 
naar het voorkomt, geen wettelijk bezwaar 
bestaat, oak a l mocht geenerlei grand aanwe
zig zijn om te vel'wachten, dat eene andere 
verkeersvoorziening in de toekomst wensche
lijk zal zijn. 

Nu wenschen Gedeputeerde Staten den duur 
van de onclerhavige vergunning te beperken 
tot clien van de betrekkelijke pachtovereen
komst. De vraag r ijst, waaroin die beperking 
geacht moet warden ten onrechte aan de ver
gunning te zijn verbonden. Gelet op de recht.:!
verhouding, welke tusschen de gemeente Oude-
1cater en Geuting bestaat, waarmede de wijze 
van - verkeersvoorziening op het betrokken 

wegvak samenhangt, schijnt die beperking niet 
omedelijk en niet strijdig met de wet. De ge
meente heeft toch reeds sedert 1905 de bedie
ning van dat verkeer en het daaraan verbon
den risico op zich genomen. 

Wordt de te verleenen vergunning thans 
niet beperkt tot het tijdstip, waarop de pacht
overeenkomst afloopt, dan wijzigt zich op clat 
tijdstip, geheel buiten de gemeente om, te 
eenenmale het karakter van den busdienst, 
practisch dus van de verbinding der gemeente 
Oudewater met haar station, daar cleze immers• 
tot dat t ijdstip, zij het oak door middel van 
een pachter, van gemeentewege werd verricht 
doch daarna een zuiver particuliere dienst zal 
zijn. 

Wei is door den gemachtigde van het ge
meentebestuur ter vergadering van de Afdee-
1 ing verklaard, dat de bestreden besluiten bij 
het gemeentebestuur geen bezwaar meer ont
moeten, maar blijkbaar heeft die verklaring 
betrekking op de ongewijzigde besluiten, clus 
met behoud van de vijfde voorwaarde. Is die 
onderstelling juist, cla n heeft de afgelegde 
verklar ing geene beteekenis voor de schrap
ping van die voorwaarde en blijft het gemeen
tebestuur, clat niet op in trekking van die voor
waarcle kon rekenen, op handhaving daarvan 
prijs stell en, hetgeen begrijpelijk en niet or,
redelijk rnorkomt. 

Krachtens machtiging van Hare M a jesteit 
de Koningin moge ik de Afdeeling ve rzoeken 
de betrekkelijke beroepe'n in verband met het 
bovenstaande in nadere overweging te will en 
nemen. 

De Minister van Waterstaat , 
( get.) H . v. d. Ve g t e. 

In antwoord daarop ontving ik het volgende 
aan Uwe Majesteit gerichte nader ad,·ies van 
8 Augustus 1928, n°. 463/319: 

N°. 463/319. 

,,'s-Gravenhage, 8 Augustus 1928. 

Krachtens . machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van Waterstaat met een 
schrijven van 27 Juli 1928 n°. 452 Afd. V.
en M. , bij den Raad va{i State, 'Afcleeling 
voor de Geschillen van Bestuur, opnieuw te1· 
overweging aanhangig gemaakt de beroepen. 
ingesteld door G. L. Genting te Ouaewater 
en Burgemeester en Wethouders van Oude
water tegen de beschikking van Gedeputeercle 
Staten van Zuid-Holland van 9 Augustus 1927, 
G.S. n° . 30/1, waarbij aan G. L. Geuting 
voornoemd vergunning is verleend tot het in 
werking houden van een autobusdienst van 
Oudewater (Capellestraat) naar het station 
Oudewater (gemeente Papekop) en omgekeerd, 
a lsmede het beroep, ingesteld door Burge
meester en W ethouders van Oudewater tegcn 
de beschikking van Gedeputeerde Staten van 
ZuiilrHolland .van 9 Augustus 1927, G.S. n° . 
30/2, waarbij afwijzend is beschikt op de aan
vrage van Burgemeester en Wethouders voor
noemd om vergunning tot het in werking 
brengen van eenen . autobusdienst van Oude
wate1· naar het station Oudewater (gemeente 
Papekop). 

De Minister vestigt er de aandacht op, dat 
verleening van vergunning krachtens de Wet 
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Openbare Vervoerrniddelen voor een beperkten 
tijd m in of rnee r gebruikelijk is, waartegen, 
11aal' het den i\'linister voorkomt, geen wette
lij k bezwaa r bestaat, ook a l mocht geenerlei 
g rnnd aanwezig zijn orn te verwachten, dat 
eene andere verkeersvoorziening in de toe
komst wenschelij k zal zij n. Bij zijne Excellen
t ie r ijst de vraag, waa rom de duur der onder
havige vergunning door Gedeputeerde Staten 
ten onrechte tot dien van de pachtovereen
komst zou zij n beperkt. 

Gelet op de rechtsverhouding, welke tus
schen de gemeente Oudewater en Geuting be
staat, waarmede de wijze van verkeersvoorzie
ning op het onderhavige wegvak samenhangt, 
schijnt hem die beperking niet onredel ij k en 
niet strijdig met de wet. Wordt de te verlee
nen vergunning thans niet beperkt tot het 
tijdstip , waarop de pachtovereenkom t a fl oopt, 
clan wijzigt zicih op dat t ijdstip, geheel buiten 
de gerneente orn , te eenenmale het karakter 
van den busdienst, praktisch dus van de ver
binding der gemeente Oudewater met haar 
station , daar deze irnmers tot dat tij dstip, zij 
het ook door middel van een pachter, van 
gemeen tewege werd verricht, <loch daarna een 
zu iver particul iere dienst zal zijn. D e Minister 
merkt voorts nog op, dat de door den ge
m achtigde van het gerneentebestuur ter open
bare vergadering van de Afdeeling afgelegde 
verklaring, in het ontwerp-beslui t vermeld, 
geen beteekenis heeft voor de schrapping van 
de tij dsbepaling, _zood-at is aan te nemen, dat 
het gemeentebestuur op handhaving daarvan 
blij ft prijs stell en, hetgeen hem begrijpe lijk 
en niet onrede lijk voorkomt. 

D e Afdeeling kan zich met hetgeen de Mi
ni ster aanvoert niet vereenigen . In het a lge
meen zal naar hare meening slechts clan aan 
eene vergunning krachtens de Wet Openbare 
Vervoermiddelen eene tijdsbepaling behooren 
te worden verbonden, indien redel ijkerwijze te 
verwachten is, dat na afloop van den termijn 
de fe itel ij ke omstandigheden dusdanig zull en 
zij n gewijzigd, dat op eene nieuwe aanvrage 
van den autobusd ienst-onde1·nerner in voor hem 
ongunstigen zin zal rnoeten worden beschikt. 
Immers de ondernemer - wiens vergunning 
toch a lreeds overeenkomstig art. 4 der genoem
de wet voor intrekking vatbaar is - behoort 
n iet noodeloos in het onzekere te worden ge
laten of hij zij n bedrijf al clan n iet zal kun
nen ~oortzetten. Meerdere zekerheid, dat hij 
de vergunning zal behouden, zal hem er te 
eerder toe brengen zijn bedrijfskapitaal te ver
grooten, zij ne ondernerning tot hoogere oni
wikkel ing te brengen en zoo in stijgende mate 
aan het algemeen verkeersbelang bevorderlijk 
te zij n . 

In het onderhavige geval bestaat naar het 
gevoelen der Afdeeling geenszin voldoende 
grond voor de verwachting, dat, indien bij 
het beeind igen van het p achtcont ract omtrent 
aanvragen orn eene autobusvergunn ing op het 
onderhavige tra ject andermaal eene beslissing 
zou moeten worden genomen, deze eene an
dere zou behooren te zijn clan thans is voorge
dragen. Dat het verkeersbelang clan eene an
dere voorzien ing in· het r eizigersvervoer op het 
genoemde traject zou e i chen, kan bezwaarl ij k 
worden verondersteld, a lthans niet waarschij:1-
lijk worden geacht, terwijl evenm in aannerne-

lij k is, dat motieven, we lke a-an het verkeers
belang vreemd zijn, op dat tijdstip tot eene 
gewijzigde regeling aanleiding zouden moeten 
geven. 

Op g rond van een en ander vindt de Afdee-
1 ing geen vrijheid, haar ten cl eze ingenornen 
standpunt te wijzigen. 

Zij merkt claarbij op, da t de meening van 
den Ministe r, dat de door den gemachtigde 
van het gerneentebestuur in hare vergadering 
afgelegde verklaring geen beteekenis heeft 
voor de sch rapping van de tij dsbepaling, hare 
volle instemm ing heeft. Aan de door haar ten 
aanzien van die t ijdsbepal ing voorgedragen 
beslissing l igt de bedoe!ae verkl aring cl an ook 
niet ten grondslag. 

Ten advieze overgaande, veroorlooft de Af
deel ing zioh Uwer Majesteit zeer eel'biecl ig 
in overweging te geven het door haar voorge 
dragen ontwe·rp-besluit alsnog te bekrachtige~ 

D e Voorzitter der Afdeeling 
voor de Gesch illen van B estuur, 

(get.) v. L ynden va n Sandenburg.''. 

H etgeen nader door de Afdeeling is aange
voerd, heeft geen wijziging kunnen brengcn 
in mijne aanvankelijk voorgedragen bezwaren. 

Hoewel in beginsel bij mij geen bedenking 
bestaat tegen hetgeen de Afdeeling in tweeden 
termijn aanvoert omtrent de vraag, of in het 
a lgemeen autobusvergunningen al clan niet 
voor een bepaalden termijn behooren te wor
den verleend, mag een dergelijk algemeen 
beginsel naa1· mijne meen ing niet z66 ver wor
den doorgevoerd, dat a ls gevolg daarvan in 
een bepaald geva l met bestaande toestanden 
onvoldoende rekening wordt gehouden . 

D at zou naar mijn oordeel bij het volgun . 
van het voorstel der Afdeeling hier het geva l 
zijn. De gemeente Oudewater heeft zich reeds 
jaren geleden de belangen aangetrokken, wel
ke voor haar gelegen waren in een verbindi11 °· 
tusschen de kom van die gemeente en net 
tation Oudewater. Daartoe heeft zij ee t ram

weg doen aanleggen, waarvoor zij zich niet 
onbela ngrijke geldelijke offers heeft getroost; 
aanvankelij k heeft zij den tramweg zelf ge
exploiteerd, cinch later daarmede een pachter 
belast. Na de komst van de autobussen heefi 
de pachter - met goedvinden van het ge
meentebestuur - nevens de exploitatie van 
den tramweg busdiensten op het traject inge
legd. 

Intusschen is de exploitatie van den tram
weg niet gestaakt, doch worden de autobusoen 
daarop mede als tl'ekkracht gebezigd, terwijl 
de tramrij tuigen, zoo noodig, a ls aanhang
voertuigen d ienst doen. 

Onder die omstandigheden hangen exploita
tie van tram en bus ten nauwste amen, zoodat 
het al leszins redelijk mag worden geacht, dat 
Gedeputeerde Staten met het oog daa rop en 
zulks in afwijking van hunne gewoonte op 
dit punt, de busvergunn ing aan den pach t
termijn van den tramweg hebben gebonclen. 
Door deze beperking van den vergunningster
mijn voor den autobusdienst wordt dan ook 
niet vooruitgeloopen op de vraag, of aan 
Genting bij het einde daarvan opnieuw een 
dergel ijke vergunning kan worden verleencl . 
<loch zij heeft slechts ten doe! om m et het. 
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oog op de beteekenis, "d ie ook de tramweg 
voor de verkeersvoorziening op dit traject 
heeft, te voorkomen, dat in den bestaanden ver
keerstoestand te zijner tijd eenzijdig wijziging 
zal worden gebracht. Hierop lettende, mee11 
ik, dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol
land eene juiste beslissing hebben genomen 
door in hunne vergunning de vijfde voorwaar
de op te nemen. 

Op de gronden , vermeld in het bijgevoegde 
ontwerp-besluit, stel ik Uwer Majesteit mits
dien zeer eerbied_ig voor om, met handhaving 
van de bestreden beschikkingen van Gedepu
teerde Staten van Zuid-Holland, de beide 
daartegen ingestelde beroepen ongegrond te 
verklaren. Ik moge Uwer Ma jeste it zeer eer
b iedig in overweging geven om tot bekrachti 
ging van dat ontwerp-besluit over te gaan. 

Het zou Uwer Majesteit voorts kunnen be
hagen het mede hiernevensgaande, aan· den 
Raad van State gericht schrijven van Bur
gemeester en Wethouders van Oudewater dd. 
28 April 1928, met eene bijlage, aan den 
Vice-President van <lien Raad te doen terug
zenden. 
De Ministe r van lVaterstaat, H. v. d. V eg t e. 

20 Februari 1929. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in- het Staatsblad van de 
op 11 Januari 1929 te 's-Grav enhage tus
schen N ede,·land en N oorwegen gesloten 
overeenkomst tot wederzijdsche vrijstelling 
van inkomstenbelasting in sommige geval 
len, waarbij winsten voortvloeien u it het 
zeescheepvaartbedrijf . S. 52. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de op 11 J anuari 1929 te 's-Graven

hage tussch en Nederland en Noo,·wegen ge
sloten overnenkomst tot wederzijdsche vrijstel 
ling van inkomstenbelasting in · zekere geval
len waarbij winsten voortvloeien nit het zee
scheepvaai·tbedrijf, van welke overnenkomst 
een afdrnk en eene vertaling bij <lit Besluit 
zijn gevoegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 15den F ebruari 
1929, Directie van het Protocol, n°. 5204 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde overeenkomst te doen bekend 

maken door de p laatsing van dit Besluit in 
het Staatsblad. 

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

's-Gravenhage, den 20sten Februari 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van B uitenlandsche Zaken, 
B e e l a e r t s v a n B I o k I a n d. 

( Uitgeg. 4 Maart 1929.) 

ACCORD entre les Pays-!3as et la Norvege 
en vue cl' exempte,· recip?"Oquement de. l'i ni
pot S'fr le revenu certains benefices pro
venant des entreprises de transports ma-
1·iti1nes. 

Le Gouvernement Royal des Pays-Bas et le 
Gouvernement Royal de Norvege, desireux de 
conclure un · accord en vue d'exemp'ter reci 
proqtiement de l'impot sur le revenu ce·rtains 

. 
benefices provenant des entreprises de tranJ
ports maritimes, sont convenus des disposi
tions suivantes: 

Article ler. Le Gouvernement Royal des 
Pays-Bas declare qu'en vertu des lois neerlan
daises concernant l' impot sur le revenu (wet 
op de inkomstenbe lasting van 19 December 
1914, Staatsblad n°. 563; wet op de verdedi
gingsbelasting II van 28 December 1926, 
Staatsblad 11°. 430 ) ne sont pas passibles de 
l' impOt les b0n0fices provenant d'entreprises 
de transports, maritirnes exercees soit par une 
personne 1·esidant en Norvege soi t par une 
societe dirigeant et exploitant des entreprises 
de ce genre sur le territoire de la Norvege. 

Art. 2. Le Gouvernement Royal des P ays
Bas declare qu'en vertu de Ja Joi neerlandaise 
concernant l'impot sur les dividendes et les 
tantiemes du 11 janvier 1918 (Bull etin des 
lois 11°. 4) ne sont pas passibles de l'impot Jes 
benefices provenant d'entreprises de transports 
maritimes exercees soit par une personne resi
dant en Norvege soit par une societe dirigeant 
et exploitant des entreprises de ce genre ;ur 
le territoire de la Norvege. 

Art. 3. En vue des d ispositions contenues 
dans les articles 1 et 2, le Gouvernement 
Royal de Norvege declare qu'en vertu de la 
legislation norvegienne sur les impots (le § 
15.2 de la loi sur les impots ruraux et le § 
10.2 de la loi sur les impots urbains), les 
personnes, societes et institutions, domiciliecs 
aux Pays-Bas, seront exemptees de !'obligation 
d'acquitter des impots sur les benefices pro
venant de navires touchant a des ports nor
vegiens. 

Art. 4. L'expression ,,entreprise de tram
ports maritimes" signifie ,,entreprise d'un ar
mateur de navires"; clans cette definition !'ex
pression ,,armateur de navires" comprend les 
affreteurs de toutes sortes. 

Art. 5. L e present accord entre en vigueur 
le jour de la signature et peut etre denonce 
par chacune des Hautes Parties contractantes 
a n'importe quel moment avec un preavis de 
six 1nois. 

En foi de quoi , les soussignes, dument auto
rises a cet effet, ont signe le present accord 
et y ant appose leurs sceaux. 

Fait en double a La Haye, le 11 janvier 
1929. 

(L. S.) 
(L. S.) 

BEELAERTS VAN BLOKLAND 
EMIL HUITFELDT. 

Vert a Ii n g. 

OVEREENKOMST tusschen N ederland en 
N oorwegen tot wederzijdsche vrijstelling 
van inkomstenbelasting in zekere gevallen, 
waa,·bij winsten voortvlo eien uit het zee
scheepvaartbedrij/. 

·ne Regeering van Hare Majesteit de Ko
ningin der Nederlanden en de Regeering van 
Zijne Majesteit den Kon ing van Noorwegen, 
wenschende een overeenkomst te sluiten tot 
wederzij dsche vrijstelling . van inkomstenbela,
ting in zekere gevallen, waarbij winsten voort
vloeien uit het zee-scheepvaartbedrij f, zijn het, 
volgende overeengekom.en: · · 
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Art. 1. De Regeering van Hare Majesteit 
de Koningin der Nederlanden verklaart dat 
ingevolge de Nederlandsche wetten betreffende 
de belastingen naar het inkomen (wet op de 
inkomstenbel asting van 19 December 1914, 
Staatsblad n°. 593 ; wet op de verdedigings
bel asti ng II van 28 December 1926, Staats
blad n°. 430) aan die belastingen niet onder
worpen zijn de voordeelen voortvloeiende uit 
het zee-scheepvaartbedrijf, ui tgeoefend hetzij 
door een in Noorwegen wonend persoon, hetzij 
door een maat.schappij die zulk oon bedrijf op 
het grondgebied van Noorwegen leidt en ex
ploiteert. 

Art. 2. De Regeering van Hare Majesteit 
de K on ingin der N ederlanden verkl aart, dat 
ingevolge de Nederl andsche wet op de divi
dend- en tantiemebelasting van 11 J anuari 
1918 (Staatsblad n°. 4) aan d ie belasting niet 
onderworpen zijn de voordeelen voortvloeiende 
uit het zee-scheepvaartbedrij f, uitgeoefend het
zij door een in Noorwegen wonend persoon, 
hetzij door een maat.schappij die zulk een be
drijf op het grondgebied van oorwegen 
leidt en exploiteert. 

Art. 3. Op grand van de bepalingen ver
vat in de artikelen 1 en 2 verklaart de Re
geering van Zij ne Majesteit den Koning van 
Noorwegen, dat volgens de Noorsche wetge
ving nop1ms de inkomstenbelasting (§ 15.2 
van de wet op de landelij ke belastingen en 
§ 10.2 van de wet op de stedel ijke belastingen) 
de in Nederland gevestigde personen, maat
schappijen en instellingen vrijgesteld zullen 
zijn van de verplichting tct de betal ing van 
belastingen van winsten behaald met schepen, 
die Noorsche havens aandoen. 

Art. 4. De uitdrukking ,,zee-scheepvaart
bedrijf" beteekent ,,bedrijf van scheepsreeder"; 
in deze omschrijving omvat de uitdrukking 
.,scheepsreeder" mede iederen bevrachter van 
schepen. 

Art. 5. Deze overeenkomst treedt in werking 
met den dag van hare onderteekening en kan 
door ieder van de Hoage verdragsluitende 
Partijen ten alien tijde warden opgezegd met 
inachtnem ing van een termijn van zes maan
den. 

Ten bewijze waa1·van de ondergeteekenden, 
daartce behoorlijk gevolmachtigd, deze over
eenkomst hebben geteekend en daaraan hunne 
zegels hebben gehecht. 

Gedaan in tweevoud te 's-Gravenhage, den 
llden J anuari 1919. 

(L . S.) BEELAERTS VAN BLOKLAND. 
(L. S.) EMIL H ITFELDT. 

21 Febmari 1929. BESLUIT tot onte igeni ng 
voor de verbetering van de Maasdijken 
(dijkvak Ouyk-Katwijk) in de gemeenten 
Ouyk en Lin(len. S. 53. 

22 Febmari 1929. BESLUIT tct nadere wij
ziging van het Koninklijk besluit van 6 
Juni 1922 (Staatsblad n°. 395), betref
fende uitvoering Vleeschkeuringswet. S. 
54. 

Wij WILHELMI A. enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, H andel en Nijverheid van 17 Sep-

tember 1928, n°. 786 E, Afdeeling Volksge
zondheid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is een 
aanvulling aan te brengen in de arti kelen 2 
en 4 van Ons besluit van 6 Juni 1922 (Staats
blad n°. 395), gewijzigd bij Onze besluiten van 
24 Juli 1923 (Staatsblad n°. 376) en van 27 
December 1923 (Staatsblad n°. 558) en tevens 
een n ieuw artikel 19bis in te voegen; 

den Raad van State gehoord (advies van 
20 November 1928, n°. 29); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
18 Februari 1929, n°. 1105 E, Afdeeling 
Vo! ksgezondheid; 

Habben goedgevonden en verstaan: 
1. achter het woord ,, vetten" in de laat.ste 

a linea van artikel 2 van Ons besll.lit van 6 
J uni 1922 (Staatsblad n°. 395) zooals dit is 
gewijzigd bij Onze besluiten van 24 Jul i 1923 
(Staatsblad n°. 376) en van 27 December 1923 
(Staatsblad n°. 558) in te voegen de woorden: 
.,en van door hem aan te wijzen andere 
vleesoh waren". 

2. artikel 4, onder b, te lezen: 
b. gepekeld, gezouten, gekookt, gerookt en 

op andere wijze, ten genoegen van den Mi
nister, verduurzaamd vleesoh. 

3. aan -artikel 4 een nieuw lid tee te voe
gen: 

e. organen, mits zij door den Minister zijn 
aangewezen. 

4. in te voegen een nieuw artikel 19bis, 
luidende: 

,,Vleeschwaren, ten aanz ien waarvan aan 
den Rijkskeuringsveeart.s wordt aangetoond, 
dat zij uit ederland zijn uitgevoerd, en van
uit het land van bestemming weder naar Ne
derland zijn teruggezonden, kunnen warden 
ingevoerd zonder tcepa sing van de volgens 
dit besluit geldende bepalingen." 

Di t besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na <l ien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 
. Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 

· besluit hetwelk in het Staatsblad zal warden 
geplaatst en waarvan afschrift zal warden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 22sten F ebruari 1929. 
WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S I o t em a k e r d e B r u i n e. 

( Uitgeg. 7 Maa1·t 1929.) 

22 Februari 1929. BESLUIT, houdende be
slissing op het beroep, ingevolge artikel 3 
der Wet Openbare Vervoermiddelen in
gesteld tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Gelderland van 13 Jul i 
1927 n°. 83. S. 55. 

Wij WILHELMI r A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

W. Hasselaar te Haa/ten tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
van 13 Jul i 1927, n° . 83, waarbij hem ver
gunning is geweigerd tot het in werking bren
gen van een autobusdienst van Haa/ten naar 
Tiel; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschi llen van Bestuur, gehoord, adviezen 
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van 29 Februari 1928, n°. 91, en 16 Januari 
1929 , n°. 91 (1928)/17; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
\Vaterstaat van 18 Februari 1929, n°. 431, af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten bij 
bovengemeld besluit de door W. Hasselaar te 
Haajten gevraagde vergunning tot het in wer
king brengen van een autobusdienst van 
Haaften naar Tiel hebben geweigerd uit over
"·eging, dat de verkeersbehoefte op het tra
ject Gorinchern-WaardenbU1·g- Tiel niet groot 
genoeg is voor eene behoorlijke exploitatie der 
diensten van G. van Ballegooijen te Haaften, 
Ph. Klop te Haaften, W . Hasse laar voor
noemd, L. van H emert te Vw·en, P. H e lmich 
te Spijk, K . Struyck te Arnme,·zoden en M . 
Verhoeks te H aaf ten te zamen; dat op het 
gedeelte tusschen Waa1·denbu1·g en T iel slechts 
een onderneming en op het gedeelte tusschen 
Waardcnburg en Gorinchern hoogstens twee 
ondernemingen toelaatbaa.r zijn; dat het der
halve noodzakelijk is, eene keuze te doen, 
welke zal moeten vallen op de ondernemingen 
Yan Van Ballegooijen en van Helmich; dat 
toch ee rstbedoel de ondernem i ng Iiet mee,t 
grond geeft voor de verwachting, dat de ex
ploitatie spoedig aan hoogere e ischen zal gaan 
beantwoorden, en de eenige is, die het traject 
Gorinchern-Tiel in zijn geheel exploiteert, 
terwijl laatstbedoelde onderneming het voor
deel biedt, dat zij naast exploitatie van het 
traject Gorinchern-Waardenburg tevens voor
ziet in eene verkeersbehoefte op de route 
Wa.ardenburg-Gelderrnal,sen; dat mitsdieu 
op de onderwerpelijke aanvrage afwijzend 
client te worden beschikt ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
Gedeputeerde Staten aan twee bestaande on
dernemingen vergunning zullen verleenen op 
het tra ject Haaften- Gorinchern, gaande door 
de gemeenten Haaften, H erwijnen en Vuren 
met een totaal zielental van 6228, terwijl op 
het traject Haaften-Tiel, gaande door de ge
meenten Haaft en, Waardenburg, Est en Opij
ncn, l'arik en Opheme1·t met een totaal zielen
tal van 7645 slechts aan een bestaanden on
dernemer en wel aan G. van Ballegooijen ver
gunning zal worden verleend; dat dit geene 
juiste toepassing der wet is, te meer daar 
in dat geval van concurrentie geen sprake 
meer is, ja zelfs het publiek in zekere mate 
van de willekeur van een ondernemer afhanke-
1 ij k is ; dat het niet de bedoeling van den 
wetgeve r is, om al,le concurrentie te keeren; 
dat het bovendien op markt- en andere dagen , 
waarop grooter , reizigersverkeer te verwach
ten is, voor een ondernemer ondoenlij k is om 
a lle passagiers op tijd te vervoeren ; 

Overwegende: dat met Gedeputeerde Staten 
van Gelderland moet worden aangenomen, dat 
door den autobusdienst van G. van Balle
gooijen te Haaften, waarvoor vergunning is 
verleend bij hunne beschikking van 10 Augus
tus 1927, n° . 434, ge.noegzaam in de verkeers
behoeften op het traject Haaften-T iel wordt 
voorzien, en dat mitsdien in het belang eener 
juiste en duurzame verkeersvoorziening ver
leening van vergunningen voor andere auto
busdiensten tusschen deze plaatsen niet wen
schelijk is ; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddo len; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze M in ister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat met het 
rapport van Onzen Minister in het Staatsblad 
zal warden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
wordeo gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschilleo van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 22sten Februari 1929. 
WILHELMINA. 

De ilb11ister van Wat erstaat, H. v. d. Veg t e. 
(Uitgeg. 21 Maart 1929.) 

MINIS'fERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N °. 431. 

Afdeeling 
V e r v o e r- e n M ij n w e z e n. 

's-Gravenhage, 18 Februari 1929. 

Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeel ing voor de Ge
schillen van Bestuur, deed mij toekomen het 
door de Afdeeling aan Uwe Majesteit uitge
brachte ad vies van 29 Februari 1928, n°. 91, 
met ontwerp-besluit en bijlagen,._T betreffende 
het beroep, ingesteld door W . .tlasselaa,· te 
Haaften tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten Yan de provincie Gelderland 
van 13 Juli 1927, n°. 83 (Provinciaal blad n°. 
99), waarbij aan appellant vergunning is ge
weigerd tot het in werking brengen van een 
a utobusdienst van Haaften naar Tiel . 

Blijkens het ontwerp-besluit was de Afdec
ling van oordeel, dat het beroep gegrond is. 

Aangez ien ik mij met dat ontwerp-besluit 
niet kon vereenigen, richtte ik het schrijven 
van 4 Januari 1929, n°. 448, afdeeling Ver
voer- en Mijnwezen, tot de Afdeeling, luiden
de aldus: 

,,Uwe Afdeeling deed mij toekomen haar 
adv ies aan H are Majesteit de Koningin van 
29 F ebruari 1928, n°. 91 , met ontwerp-besluit 
en bijlagen, betreffende het beroep, ingesteld 
door W. Hasselaar te Haaften tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van de 
provincie Gelderland van 13 Juli 1927, n°. 
83 (Provinciaal, blad n° . 99) , waarbij aan 
appellant vergunning is geweigerd tot het in 
werking brengen van een autobusdienst van 
Haaften naar Tiel. 

Blij kens het ontwerp-besl uit is Uwe Afdee
l ing van oordeel, dat het be roep gegrond is, 
u it overweging: dat op grond van de over
gelegde stukken moet worden aangemimen, dat 
het verkeer behoefte heeft aan eene autobus
verbinding van Haaften naar Tiel en dat ir.. 
zoodan ii:; geval de bestaande diensten, waar
onder die van den appellant, voor eene ver
gunning in aanmerking komen. 

Naar m ijne meening kunnen d ie overwegin
gen niet le iden tot · de gevolgtrekking, dat 
Gedeput.eerde Staten ten onrechte de gevraag
de vergunning hebben geweigerd. Dit College 
ontkent n iet, dat behoefte aan een autobus
verbindi ng op het genoemde traject bestaat; 
het beweert evenmin dat Hasselaar niet voor 
een vergunning in aanmerking zou komen, 
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doch geeft als zijn meening te kennen, dat 
twee diensten op het traject Gorincheni-Waar
denburg, en een dienst op het traject Waar
denburg- T iel voldoende zijn, welke meening 
in het schrijven van 22 November 1927, n°. 
165, nader wordt toegelicht, zoomede dat en 
om wel ke redenen het aan de diensten van G. 
van B allegooij en en P. H elmich de voorkeur 
geeft boven den dienst van Hasselaar. 

Krachtens de mij door Hare Majesteit de 
Koning in verleende machtiging moge ik U 
daarom de op het door Hasselaar ingestelde 
beroep betrekking hebbende stukken weder 
doen toekomen met het verzoek clat beroep in 
verband met het bovenstaande nader te willen 
overwegen. '' 

De Afcleel ing deed mij hierop haar nader 
adv ies aan Uwe Majesteit van 16 J anuari 
1929, n°. 91/17, toekome~, hetwelk luidt: 

,,A.an de Koningin. 
N°. 91/17. 

's-Gravenhage, 16 Januari 1929. 

Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van Waterstaat met een 
schrijven van 4 Januari 1929, n°. 448, Afd. V. 
en M., opnieuw bij den Raad van State, Af
deeling voor de Geschillen van Bestuur, ter 
overweging aanhangig gemaakt het beroep, 
ingesteld door W. Hasselaar te H(J,(]Jjten tegen 
de beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland van 13 Jul i 1927, n°. 83, waarbij 
hem vergunning is geweigerd tot het in wer
king brengen van een autobusdienst van Haaf
ten naar Tiel. 

De Minister meent, dat de voorgedragen 
rechtsoverwegingen niet kunnen leiden tot de 
gevolgtrekking, dat Gedeputeerde Staten ten 
onrech te de gevraagde vergunning hebben ge
weigerd , aangezien dit College de behoefte 
van autobusverbinding tusschen Tiel en Haaf
ten erkennende, een dienst op het traject 
Waardenburg- T iel voldoende acht en op 
nader ontwikkelde gronden aan den dienst 
van G. van Ballegooijen en P . Helmich de 
voorkeur geeft boven dien van Hasselaar. 

De Afdeeling is bereid aan het bezwaar van 
den Minister te gemoet te komen door aan
vulling van de rechtsoverwegingen. 

Voor zooveel noodig merkt zij nog op, dat 
het standpunt van Gedeputeerde Staten haar 
zeer zwak voorkomt. Blijkens hun schrijven 
van 22 November 1927, n°. 165, rijdt W . Has
selaar eenmaal per <lag en we! 's namiddags ; 
van Ballegooijen eenmaal 's namiddags en 
t-weemaal 's morgens. Het is toch zonder meer 
duidelijk, · dat de dienst van Hassel aar daar
mede <lien van Van Ballegooijen niet in . ge
vaar brengt. De diensten vull en e lkaa.r aan. 
Van een bezwaar van Van Ballegooijen tegen 
den onderhavigen dienst blijkt clan ook niet. 

Bovendien is n iet te verklaren, zooals Bur
gemeester en Wethouders van Haaften in 
hunne memorie van 29 Juli 1927 opmerken, 
waarom op het traject H aaften-Gorinchem 
voor 2 diensten plaats zou zijn en op het 
traject Haaften-Tiel slechts voor een dienst, 
daar het aantal inwoners der gemeenten langs 
het tweede traject dat van de gemeenten langs 
het eerste traject overtreft. 

De Afdeeling vertrouwt, dat de Minister te
gen het gewijzigd ontwerp-besluit geen over
wegend bezwaar zal hebben. Zij verwijst nog 
naar het nader advies der Afdeeling in de 
zaak betreffende den autobusdienst van J. 
Buitink en G. van Diermen van Nijkerk naar 
Amersfoort, beslist bij Uwer Majesteits beslu it 
van 21 Juli 1928, n°. 332. 

De Afdeel ing geeft Uwer Majesteit eerbie
dig in overweging het gewijzigd ontwerp-be
sluit te bekrachtigen. 

De Voorzitter der A.fdeeling voor de 
Geschillen van B estuur, 

(get.) Van Lynden van Sandenburg.'' 

Bij dit nader advies was het vol gende ont
werp-besluit gevoegd: 

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

W. Hasselaar te Haaften tegen de beschik
king van Gedeputeercle Staten van Gelderland 
van 13 Juli 1927, n°. 83, waarbij hem ver
gunning is geweigerd tot het in werking bren
gen van een autobusd ienst van Haaften naar 
Tiel; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Ges~hillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 29 Februari 1928, n°. 91 , en 16 Januari 
1929, n°. 91 (1928)/17; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten bij 
bovengemeld besluit de door W. Hassel aar te 
Haaften gevraagde vergunning tot het in wer
king brengen van een autobusdienst van 
Haaften naar Tiel hebben geweigerd uit over
weging, dat de verkeersbehoefte op het tra
ject Gorinche1n-Waardenburg-Tiel niet groot 
genoeg is voor eene behoorl ijk~. exploitatie der 
diensten van G. van Ballego01Jen te Haaft en, 
Ph. Klop te Haaften, W. H asselaar voor
noemd L. van Hemert te Vuren, P. Helmich 
te SpiJk, IC Struyck te Ammerzoden en M . 
Verhoeks te Haaf ten te zamen; dat op het 
gedeelte tusschen Waardenburg en Tiel slechts 
een onderneming en op het gedeelte tusschen 
Waardenburg en Gorinchem hoogstens twae 
ondernemingen toelaatbaar zijn; dat het der
h alve noodzakelijk is, eene keuze te doen, 
welke zal moeten vallen op de ondernemingen 
van Van Ballegooijen en van Helmich ; dat 
toch eerstbedoelde onderneming het meest 
grand geeft voor de verwach ti_ng, dat de ex
ploitatie spoedig aan hoogere e ,schen zal gaan 
beantwoorden, en de eenige i , die het traject 
Gorinchem-Tiel in zijn geheel exploiteert, 
terwijl laatstbedoelde onderneming het voor
deel biedt, dat zij naast exploitatie van het 
traject Gorinchem-Waardenburg tevens voor
ziet in eene verkeersbehoefte op de route 
Wa.ardenburg-Geldermalsen ; dat mitsd ien 
op de onderwerpelijke aanvrage afwijzend 
di ent te worden beschikt; 

dat de appellant in beroep aanvoert. dat 
Gedeputeerde Staten aan twee bestaa:nde on-. 
dernemingen vergunning zullen verleenen op 
het traject Haaften-Gorinchem, gaande door 
de gemeenten Haaften, H erwijnen en l;.uren 
met een totaal zielental van 6228, terwIJI op 
het traject Haaften-Tiel, gaancle door de ge-
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meenten Haa/ten, Waardenburg, Est en Opij
nen, Varik en Ophe,nert met een totaal zielen
tal van 7645 · slechts aan een bestaanden on
dernemer en we! aan G. van Ballegooijen ver-

. gunning zal worden verleend; dat <lit geene 
juiste toepassing der wet is, te meer daar 
in dat geval van concurrentie geen sprake 
meer is, ja zelfs bet publiek in zekere mate 
van de willekeur van een ondernemer afhanke
lijk is; dat het niet de bedoeling van den 
wetgever is, om aUe concurrentie te keeren; 
dat het bovendien op rnarkt- en andere dagen, 
waarop grooter reizigersverkeer te verwach
ten is , voor een ondernemer ondoenlijk is om 
a lie passagiers op tijd te vervoeren; 

Overwegende: dat op grond van de over
gelegde stukken moet worden aangenomen, dat 
het verkeer behoefte heeft aan eene autobus
verbinding van Haaf ten naar Tiel; 

dat in zoodanig geval de bestaande dien
sten, waaronder die van den appell ant, voor 
eene vergunning in aanmerking komen; 

dat niet aannemelijk is, dat voor dezen 
dienst naast <lien van G. van Ballegooijen en 
P. Helmich, als voor de voorziening in duur
zame verkeersbehoeften schadelijk, de vergun
ning zou moeten worden geweigerd en <lit te 
minder. nu deze ondernemers tegen den onder. 
havigen dienst geene bezwaren hebben inge
bracht; 

dat derhalve Gedeputeerde Staten bij bun 
bestreden besluit ten onrechte de gevraagde 
vergunning hebben geweigerd; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van bet bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten vim Gelderland van 
13 Juli 1927, n°. 83, aan W. Hasselaar te 
Haaften vergunning te verleenen tot bet in 
werking houden van een autobusdienst Haa/• 
ten-Waa1·denbu1·g-Opijnen- H eesselt - Varik 
- Ophe,nert-Tiel onder de volgende voorwaar
den: 

1. Alle ritten worden stipt gereden over
eenkomstig de door de ondernemers, ingevolge 
de Wet Openbare Vervoermiddelen, aange-
kondigde dienstregeling(.en). . 

Het vervoer vindt uitsluitend plaats tegen 
bet door de onderneme1·s, ing'evolge de Wet 
Openbare Ve·rvoermiddelen, aangekondigde ta
rief. 

2. De tarieven en dienstregeling(en) zijn 
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
onderworpen, met <lien verstande, dat het 
thans geldende tarief en de thans geldende 
di enstregeling(en) van kracht blijven tot 2 
maanden na de dagteekening van <lit besluit. 

3. De ondernemers zijn verplicht te zorgen, , 
dat tegen betaling van den vrachtprijs een 
voor de door den passagier af te leggen reis 
geldig plaatsbewijs wordt afgegeven, waarop 
het begin- en het eindpunt der reis en het 
voor het traject verschuldigde bedrag duidelijk 
vermeld staan. 

4. H et aantal autobussen, merk, motor . 
chassis, model der carrosserie, bet aantal 
plaatsen voor reizigers in elke dier bussen en 
de grootste afmetingen in lengte en breedte 
zijn aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten onderworpen. 

5. De wagens moeten tot genoegen van Ge
deputeerde Staten worden onderhouden. 

6. De ondernemers hebben zich te gedragen 
naar de aanwijzingen, die Gedeputeerde Staten 
betreffende voorzieni ng van de behoefte aan 
reservemateriaal mochten geven. 

7. De ondernemers zijn verplicht zich tot 
genoegen van Gedeputeerde Staten te verze
keren tegen de schade, waarvoor zij, ingevolge 
artikel 9, lid 1, der Wet Openbare Vervoerc 
middelen, verantwoordelijk zijn. 
. In de polis moet de bepaling voorkomen, dat 

de verzekeraar verpl icht is aan hun College 
mededeeling te doen van wijziging of te niet 
gaan van de aangegane verzekeringsovereen
komst. 

Aan bun College moet een duplicaat der 
polis worden overgelegd en jaarlijks een af
schrift der kwitantien van de betaalde verze
keringspremie worden toegezonden. • 

8. In de wagens moeten in behoorlijken 
staat aanwezig zijn een brandbluschapparaat 
en middelen tot het aanleggen van een snel
verband. 

De ondernemers dragen zorg, dat in de 
wagens niet wordt gerookt. 

Na een desbetreffend verbod van Gedepu
teerde Staten mogen andere voorwerpen dan 
handbagage niet met de wagens worden ver
voerd. 

9. Indien de dienst wordt onderbroken, zijn 
de ondernemers verplicht daarvan, onder op
gaaf der redenen, onverwijld aan Gedeputeer
de Staten kennis te geven; ook van de her
vatting wordt aan hun College mededeeling 
gedaan. 

De ondernemers zijn verplicht Gedeputeerde 
Staten alle gevraagde inlichtingen omtrent den 
dienst op de door hen gewenschte wijze te 
verschaffen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de 1_1itvoering van <lit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

De M iniste,· van Waters taat." 

Ook met <lit gewijzigde ontwerp-besluit kan 
ik mij niet vereenigen. 

In de eerste plaats merk ik op, dat de door 
appellant gemaakte vergelijking met het tra• 
ject Haaften-Gorinche,n, waarvoor door Ge
deputeerde Staten twee vergunningen voor 
autobusdiensten zijn verleend, niet opgaat, 
daar van die diensten een doorgaat naar Tiel 
en de andere naar Gelderrnalsen, zoodat het 
verleenen van twee vergunningen op het door 
appellant bedoelde traject niet alleen ge
grond is op de verkeersbehoeften van dat tra
ject. 

De door de Afdeeling vermelde omstandig
heid , dat de concurreerende ondernemers tegen 
den onderhavigen dienst geen bezwaren heb
ben ingebracht, kan m. i. evenmin van ge
wicht worden geacht, daar het bezwaar, nl. 
dat op bet gevraagde traject slechts voor eene 
ondernem ing plaats is, ook zou kunnen worden 
tegengeworpen aa n den aanvrager. die dat be
zwaar te berde brach t. 

Tegenover de meening der Afdeeling, dat de 
dienst van appellante <lien van Van Balle
gooij en niet in gevaar brengt, <loch dat deze 
diensten elkaar aanvullen, staat de opvatting 
van Gedeputeerde Staten, die blijkens bun ad-
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vies van 22 November 1927, n° . 165, hier de 
voorkeur meenden te moeten geven aan een 
dienst, die over genoegzame levensvatbaarheid 
zou kunnen beschikken om aan de eischen van 
een veilig en geri efelijk verkeer te beantwoor
den. Aangezien blijkens de stukken op het tra
ject Haaften-Tiel slechts enkele ritten per 
dag worden gereden, hen ik met Gedepu
teerde Staten van oordee l, dat verdeeling van 
die ritten over twee ondernemingen niet wen• 
schelijk is, omdat bet belang van eene goede 
verkeersvoorziening meer gediend is met een 
levensvatbare onderneming, di e over het noo
dige reservemateriaal kan beschikken, cl an met 
twee zwalcke ondernemingen, di e misschien 
we! onder normale omstandigheden den dienst 
kunnen volhouden, <loch niet opgewassen zul
len zijn egen mogelijke tegenslagen, en in 
buitengewone omstand igheden niet in staat 
zullen zijn in de verkeersbehoeften te voor
zien . 

In verband met de verwijzing door de Af
deeling naar de zaak van den autobusd ienst 
van J. Buitink en G. van Diermen van 
Amersfoort naar Nijkerk moge ik opmerken, 
dat daar Gedeputeerde Staten we! vergunning 
hadden verleend. In dat geval bestond dus 
overeenstemming tusschen Gedeputeerde Sta
ten en de Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur, terwijl ten aanzien van het door H as
selaar ingestelde beroep die Colleges tegen
overgestelde meeningen zijn toegedaan. Boven
dien was mij in het bedoelde geva l na ont
vangst van het door de Afdeeling bedoelde 
nader advies gebleken dat de betrokken auto
busdiensten niet geheel dezelfde route volgden. 

Ook na kennisneming van het nader advies 
van de Afdeeling hen ik van oordeel , dat het 
beroep van W. H asselaar ongegrond behoort te 
worden verklaard. 

E en in <li en zin opgemaakt ontwerp-beslu it 
wordt Uwer Ma jesteit hierbij zeer eerbiedig 
ter bekrachti g ing aangeboden. 
De M inister van Waterstaat, H . v. d. Veg t e . 

23 Februa,·i 1929. BESLUIT tot nadere vast
stelling van buitengewone maatregelen rot 
a fwending van de pokken en tot wering 
barer uitbreding en gevolgen. S. 56 . 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Overwegende, dat Ons Besluit van 29 F e

bruari 1928 (Staatsblad n° . 52) op 1 M aart 
1929 ophoudt te werken en nader buitenge
wone maatregelen noodzakelijk zijn tot a fwen
ding der pokken en tot wering harer uitbrei
ding en gevolgen ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid , van Financien 
en van Waterstaat van 13 December 1928, n°. 
1802 H, afdeeling Volksgezondheid, van 18 
December 1928, n°. 248, afdeeling Invoer
rechten en van 21 December 1928, n°. 45, a f
deeling Vervoer . en Mijnwezen; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staats
blad n°. 80), laatstelijk gewijzi gd bij de wet 
van 29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 308) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 9 
Februari 1929, n °. 36) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze Minis
ters van Arbeid, Handel en ijverheid , van 
Firiancien en van Waterstaat van 13 Februari 

1929, n° . 183 H, afdeeling Volksgezondheid, 
van 15 Februari 1929. n°. 134, afdeeling In
voerrechten, en van 20 Februari 1929 La. Q, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; ' 

Hebben goedgevonden en ve rstaan: 
te bepalen: 

HOOFDSTUK I . 
Algemeene be1ia1Jngcn. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burgc
meesters, ieder voor zooveel hun aangaat, dra
gen nauwlettend zorg voor eene doeltreffende 
toepassing van de bepalingen der wet van 4 
December 1872 (Staatsblad n°. 134), gewij
zigd bij de wetten van 3 December 1874 
(Staatsblad n°. 188) , 28 Maart 1877 (Staats
blad n°. 36), 15 April 1886 (Staatsblad n°. 
64) , 8 April 1893 (Staatsblad n° . 64), 21 Juli 
1899 (Staatsblad n°. 166), 21 Juni 1901 
(Staatsblad n°. 157), 14 Juli 1910 (Staatsblad 
n°. 204), 17 Juli 1911 (Staatsblad n°. 208), 
27 April 1912 (Staatsb lad n°. 165), 26 Juli 1918 
(Staatsblad n°. 492), 27 ovember 1919 
(Staatsblad n° . 784), 11 F ebruari 1928 (Staats
blad n°. 29 ) en 29 December 1928 (Staatsblad 
n° . 523). 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor 
zoover de bepal ingen op pokken toepasselijk 
ziin, en de herinnering van de ingezetenen 
daaraan van belang moet worden geacht, be
nevens uit den tekst van di t besluit worden 
vanwege Onzen Minister van Arbeid, Handel 
en Nijverheid, zoodra deze dit noodig acht, 
aan de gemeentebesturen verzonden, ten einde 
in elke gemeente te worden aangeplakt. 

2. Een ieder is verpli cht de inlichtingen, 
door ambtenaren of geneeskundigen van hem 
verlangd ter zake van de uitvoering van dit 
besluit, nauwkeurig en naar waarheid onver
wijld te geven. 

3. Een ieder, di e waarneemt, dat een per
soon aan pokken lijdt of verschijnselen ver
toont, welke doen ve,moeden, dat hij door 
d ie ziekte is besmet, is verplicht daarvan on
verwijld kenni te geven aan den burgemeester 
of den meest nabij zijnden ambtenaar van 
Rijks- of gemeentepolitie. 

Deze verpl ichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij ge-
employeerden. • 

4. De burgemeester is bevoegd, op de per
sonen, die aan pokken lijden of, op grond van 
een ingewonnen advies van den ambtenaar van 
het Staatstoezicht op de volksgezondheid of 
van een geneeskundige, doen vermoeden, dal 
zij door die ziekte besrnet zijn , of de besmet
ting op anderen kunnen overbrengen, de door 
hem noodig geach tll rnaatregelen van onder
zoek afzondering en ontsmetting te doen toe
pass~n, en hen naar eene openbare inrichting 
of andere verblijfpl aats voor de opneming be
schikbaar ter \ferpleging te doen overbrengen , 
wanneer hun toestand overeenkomstig de ver
kl aring van den behandelenden gei:teeskundige 
dit gedoogt. 

De personen, waarop de in de vorige al inea 
bedoelde maatregelen worden toegepast, zijn 
verplicht, zich aan die maatregelen te onder• 
werpen, en mogen zich niet zonder vergunning 
van den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven. 

I ndien het gemeentebestuur aan personcn. 
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die inkomsten derven ten gevolge van krach
tens het eerste lid van dit artikel genomen 
maatregelen van afzondering, deswege schade
loosstelling verleent, wordt door den Staat 
aan de gemeente eene bijdrage verleend van 
vijftig ten honderd in de uitgaven voor die 
schadeloosstell ing. 

5. De burgemeester is bevoegd, na inge
wonnen advies van den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of van 
een geneeskundige, het uitvoeren van ver
dachte of voor het overbrengen van besmet
ting vatbare voorwerpen van welken aard ook, 
uit het huis, erf, voer- of vaartuig, waar een 
geval of een verdacht geval van pokken voor
kwam, anders dan met inachtneming van ci e 
door hem te geven voorschriften, te verbieden 

6. In spoedeischende gevallim zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover 
de dienst in hunne inrichting het toelaat ver
plicht, op. verzoek van een burgemeeste; aan 
dezen onmiddellijk te doen toekomen of ten 
gebruike af te staan tot hunne inrichting be
hoorend materieel noodig voor behandeling, 
verpleging, afzondering, ontsmetting of ver
voer van lijders aan pokken of daarvan ver
dachten, of voor ontsmetting, - waa ronder 
is hegrepen het onschadelijk maken van besmet 
of van besmetting verdacht ongedierte - , of 
voor vervoer van besmette goederen of voor
werpen. 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld 
de bes] iss ing ingeroepen van het hoofd van 
het Departement, waaronder de inrichting res
sorteert. 

7. De burgemeester doet de hand houden 
aan een nauwkeurig bijhouden van het ip 
artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht 
bedoelde register in slaapsteden en logemen
ten. Hjj doet, voor zoover hem dit noodig 
voorkomt, toezicht houden op alle tijdelijk in 
de gemeente verblijvende personen en op hun
ne verblijfplaatsen. 

Indien vanwege het gemeentebestuur een 
geneeskundige met het houden van toezicht op 
de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
per onen belast is, zijn dezen verplicht dien 
geneeskundige bij zich te ontvangen en hem 
alle verlangde inlichtingen ter zake van de 
uitvoering van dit besluit, hetzij mondeling, 
hetzij schriftelijk, te verschaffen, tenzij zij 
kunnen aantoonen binnen de laatste vijf dagen 
niet in eene met pokken besmette pl aats ver
toefd te hebben. 

De burgemeester is bevoegd, na ingewonnen 
advies van den ambtenaar van het Staatstoe
zioht op de volksgezondheid de personen die 
tijdelijk in zijne gemeente verblijf houde~, en 
van wie niet blijkt, dat zij met goed gevolg 
of meer dan eens de koepokinenting hebben 
ondergaan of aan de natuurlijke kinderpokken 
{variolae ) hebben geleden, ten spoedigste in de 
gelegenheid te stellen te warden ingeent. 

Onverminderd het voorschrift van artikel 18 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
134), draagt de burgemeester zorg voor zoo 
ruim mogelijk opengestelde gelegenheid tot 
kostelooze koepokinenting en herinenting, zoo 
noodig op verschillende plaatsen in de ge
meente. 

De aankondigingen geschieden, behalve op 
de gebruikelijke wijze, o.m. ook door mede-

deeling in soholen, en in andere inrichtingen, 
waar vele personen verblijf houden of arbei
den. 

De burgemeester doet van hetgeen door hem 
ter bestrijding der pokken of van verdachte 
gevallen dier ziekte wordt of is verrioht, ten 
spoedigste mededeeling aan den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid. 

HOOFDSTUK II. 

§ 1. Van het toezicht op landverhuizers 
en dergelij ken. 

8. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financien aan 
te wijzen, warden: a. landloopers en zigeuners 
(bohemiens), b. landverhuizers en personen, 
die bij troepen reizen of de grens overtrekken , 
niet toegelaten, dan na geneeskundig onder
zocht te zijn en zoo noodig, na ontsmetting der 
kleederen en reiniging der personen. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eer
ste lid warden niet toegestaan, dan met in
achtneming van de voorschriften, daaromtrent 
door Onze Ministers van Arbeid, Handel en 
Nijverheid en van Financien gegeven. 

Onze Ministers van Arbeid, H a ndel en Nij
verheid, van Financien en van Waterstaat 
kunnen bepalen, dat personen, bedoeld onder 
b. van het eerste lid van dit artikel, in Te
derland slech ts worden toegelaten over de ge
meenten , langs de wegen en met de treinen, 
daartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde gemeenten, wegen en casu quo treinen, 
warden in de N ederlandsche Staatscou,·ant ge
pl aatst tenminste een dag, voordat zij in wer
krng treden. 

9. H et onderzoek geschiedt aan het grens
station of den eersten Nederl andschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde 
personen aankomen, door eenen geneeskundige, 
die daartoe door Onzen Minister van Arbeid, 
H andel en Nijverheid met toekenning van een 
door dezen te bepal en vergoeding tot weder
opzeggens wordt aangewezen, met inachtne
ming van het bepaalde in de artikelen 10, 11 
en 12 van dit besluit. 

10. H et onderzoek valt steeds zooveel moge
lijk samen met het douane-onderzoek en wordt 
verricht op de wijze, die door den geneeskun
dige het meest doeltreffend wordt geoordeeld. 

Deze treedt omtrent het onderzoek in over
leg met den hoogst in rang zijnden der aan
wezige ambtenaren van de Invoerrechten en 
Accijnzen, en, indien het onderzoek geschiedt 
op een spoorweg- of tramstation, tevens met 
den chef daarvan. 

11. P ersonen, die door den geneeskundige 
bevonden warden niet aan pokken te lijden, 
noch verschijnselen vertoonen, welke doen ver
moeden, dat zij door die ziekte besmet zijn, 
mogen niet warden aangehouden, maar war
den terstond tot voortzetting van hunne reis 
toegel a ten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
reis kunnen voorwaarden warden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk eer, 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door On
zen Minister van Arbei d, H andel en Nijver
heid vastgesteld model, vermeldende dat zij , 
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Nederland binnengekomen, geen ziektever
schijnselen vertoonden

1 
welke het bestaan van 

pokken deden vermoeaen. 
12. Personen, die door den geneeskundige 

bevonden warden aan pokken te lijden , warden 
onverwijld, met inachtneming van artikel 9 der 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad n° . 
134), overgebracht naar eene door den burge
meester der grensgemeente waarin het onder
zoek plaats heeft, volgens 'art ikel 20 van <lit 
besluit aan te wijzen inrichting voor verple
g ing van lijders aan besmettelijke ziekte, en 
daar afgezonderd en ve1·pleegd. 

Gelijke maatregelen warden genomen, indien 
de geneeskundige dit noodig oordeelt, ten op
zichte van personen, die verschijnselen ver
toonen, welke doen vermoeden, dat zij door die 
ziekte besmet zijn. 

De kosten van vervoer en verpleging warden 
door de verpleegden of hunne erfgenamen 
vergoed. Behoeftigen warden op 's Rijks kos
ten vervoerd of verpleegd. 

P ersonen, wier lichamen of kleederen be
smet moeten warden geacht, warden niet tot 
voortzetting hunner re is toegelaten, dan na 
reinig ing en ontsmetting, waaronder het on
schadelijk maken van ongedierte is begrepen. 

§ 2. Van het grensverkeer. 

13. I n de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Ooze Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Fina nciiin aan 
te wijzen, worden geen personen toegelaten , 
komende uit door Ooze genoemde Ministers 
aangewezen met pokken besmette landen, 
landstreken en plaatsen, dan na geneeskundig 
ondei-zoch t en zoo noodig ontsmet te zijn. 

U itzonder ingen op het bepaalde in het l ste 
lid warden n iet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent 
door Ooze Ministers van Arbeid, Handel en 

ijverheicl en van Financiiin gegeven. 
Op di t onderzoek is toepasselijk het bepaalde 

in de a rtikelen 9, 10, 11 en 12 van dit be
slui t. 

Ooze Ministers van Arbeid, Handel en Nij
verhe id , van Financiiin en van Waterstaat 
kunnen bepalen, dat personen, bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel . in Nederland slechts 
warden toegelaten over de gemeenten, l angs de 
wegen en met de treinen , -claartoe door hen 
aan te wijzen . · 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde l anden, l andstreken en p laatsen, wegen 
en tre inen, warden in de Nederlandsche Staats
courant geplaatst ten minste een <lag, voordat 
zij in werking treden. 

§ 3. Van het goederenve,·voer. 

14. Onverminderd de bestaande bepal ingen 
omtrent h et verbod -van in- door- en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingsttikken en on
gewasschen lijf_ en beddegoed uit l anden en 
p laatsen, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en ijverheid en van Financiiin aan 
te wij zen, is verboden in-, door- en vervoer van 
onbewerkte wol en haar, huiclen, bontwerk en 
anclere voor het overbrengen van besmetting 
vatbare voorwerpen, uit landen of plaatsen, 
mecle door Onze genoemde Ministers aan te 
wijzen. 

D e aanwijzingen warden door plaatsing in de · 

Nederlandsche Staatscou,·ant ter a lgemeene 
kenn is gebracht. 

15. Een ieder? die waarneemt, dat van goe
deren, waarvan 10., door- en vervoer verboden 
is, in-, door- of vervoer plaats heeft, is ver
p licht, daarvan onverwijld kennis te geven 
aan den burgemeester of den meest nabij zijn
qen ambtenaar van Rijks- of gemeentepolitie 
of van 's Rijks belastingen. 

Deze verpl ichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij ge
employeerden. 

Op de goederen, van welke, niettegenstaande 
daarvan in-, door- of vervoer verboden is, in-, 
door- of vervoer plaats heeft, is artikel 5 der 
wet van 4 D ecember 1872 (Staatsblad n°. 134) 
toepassel ij k. 

16. Brieven en correspondentie, drukwerken , 
boeken, dagbladen , diensts tukken enz. (post
pakketten niet inbegrepenJ warden aan geen 
en kele belemmering of ontsmetting onderwor
pen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen- als 
goederenwagens), uit het buitenla nd binnen
komende, warden aan de grenzen niet aange
houden, behoudens dat wagens, waarin lijders 
aan pokken, of personen , die verdacht warden 
aan pokken te l ijden, of waarin besmette of 
van besmetting verdachte goederen aange
bracht zijn - ind ien de geneeskundige het 
noocli g oor'deelt - van den trein worden 
gehaakt en op de ~ ijze door den geneeskun
dige voorgeschreven, worden ontsmet en zoo 
nood ig van ongedierte warden gezuiverd. 

18. Bagages en lijfgoederen van personen, 
als bedoeld in de arti kelen 8 en 13, zijn on
derworpen aan het onderzoek, bedoeld in ge
noemcle artikelen. 

Deze bagages en lijfgoederen warden niet 
aangehouden dan voor zoover en voor zoolang 
d it ter ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen, voor ontsmetting 
aangehouden, warden desverlangd aan de 
eigenaars op hunne kosten door den burge
meester nagezonden . 

19 . Koopmans- en a ndere goederen, uit het 
buitenland aangevoerd, waarvan de in- of 
doorvoer niet verboden is, warden niet aange
houden en aan ontsmetting onderworpen, tenzij 
zij, naar het oordeel van den met het onder
zoek belasten geneeskundige, geacht kunnen 
worden besmet te zijn. 

§ 4. Verdere bepali'(lgen. 

20 . De burgemeester van elke grensgemeen
te a ls in artikel 8 en a rtikel 13 van dit be
sl~it is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of met den krachtens artikel 9 aangewezen 
deskundige : 

a. voor de inrichting van een gelegenheid 
tot afzonder ing en verpleging van de in de 
artikelen 8 en 13 van dit besluit bedoelde 
personen, lijdende aan of verclacht van pok
ken; 

b. voor een gesch ikte plaats voor de ont
smetting - waaronder is begrepen het onscha-· 
delijk maken van besmet of van besmetting 
verdacht ongedierte - van de in de artikelen 
18 en 19 van dit besluit bedoelde goederen; · 

c. voor het personeel, noodig tot hulp of 
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opzicht bij het onderzoek, de afzonderi ng, de 
ontsmetting - waaronder is begrepen het on
schadelijk maken van besmet of van besmet
ting verdacht ongedierte -, of het vervoer van 
personen of van goederen, bedoeld in de ar
tikelen 8, 13, 18 en 19 van dit besluit; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ont
smettingsmiddelen, middelen tot bet onschade
lijk maken van besmet of van besmetting _ver
dacht ongedierte, vervoermiddelen, meubelen 
en ander noodig mate rieel. 

Zoo gebru ik gemaakt wordt van de inrich
ting van gemeentewege tot stand gebracht ter 
voldoening aan artikel 7 van de wet van 4 
December 1872 (Staatsblad n°. 134) , bepaalt 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid de som deswege aan de gemeente te ver
goeden. 

21 . De ambtenaren· van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, de stationschefs en alle geemploy
eerden aan een spoor- of tramwegonderneming 
zijn voor zooveel hun dienst het toelaat ver
pl icht, met al de hun ten dienste st~ande 
m iddelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de maatregelen, welke de 
krachtens artikel 9 van <lit besluit aangewezen 
geneeskundige heeft voorgeschreven ten aan
zien van het onderzoek, de afzondering, de 
ontsmetting - waaronder is begrepen het on
schadelijk maken van besmet of van besmet
ting verdacht ongedierte - , de behandeling en 
verpleging en het vervoer van personen of 
van goederen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, zijn 
conducteurs van elken trein of elke train, die 
uit het buitenland binnenkomt, verplicht, den 
geneeskund ige zoo spoedig mogelijk na aan
komst van den trein of de tram aan het sta
tion, kennis te geven van de verdachte ver
schijnsel en, die 'zij bij personen, a ls bedoel<l in 
de artikelen 8 en 13 , hebben waargenomen, 
en van hunne bevind ing omtrent de aanwezig
heid in den trein of de tram van voor het 
overbrengen van besmetting vatbare voorwer
pen. 

22. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 9, 11 , 12, 13 , 
18 en 19 van <lit besluit, komen ten laste van 
het Rijk, voor zoover in genoemde a rtikelen 
niet anders is bepaald, en die kosten niet, in
gevolge eenige andere wettelijke bepaling, ten 
laste van anderen moeten warden gebracht. 

23. De krachtens artikel 9 van <lit besluit 
aangewezen geneeskundige volgt in de uit
oefening van zijn ambt de aanwijzingen, die 
Onze Minister van Arbeid, H andel en Nijver
heid of de ambtenaar van het Staatstoezicht 
op de vol ksgezondheid, tot wiens dienstkring 
zijne standplaats behoort, hem geven. 

Hij staat den burgemeester, elken ambte
naar van Rijks. of gemeentepoli tie, of van 
invoerrechten en accijnzen, de stationschefs en 
de overige geemployeerden bij eene spoor- of 
tramwegonderneming met zijn advies ter zijde, 
wanneer zij dit behoeven bij de uitvoering 
van wettelijke voorschriften betreffende de 
wering of bestrijdi ng der pokken. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open
bare gezondheid, dan geeft hij daarvan, on
verminderd artikel 16 der wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), onverwijld kennis 1 

1929. 

aan den burgemeester en aan bovengenoemden 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid. 

§ 5. Van het scheepvaartverkeer. 

24. Onze Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid is bevoegd om, waar noodig, met 
medewerking van Onze Ministers van Finan
cien en van Waterstaat, tot wering van de 
besmetting van pokken, toezicht te doen hou
den op schepen, die langs binnenwateren het 
land binnenvaren, en zulks met toepassing, 
voor zoover mogelijk en noodig, van de artike
len 8 tot en met 12 en 20 tot en met 23 van 
dit besl uit. 

25. Aan elke der door Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid en van Water
staat aan te wijzen plaatsen, gelegen aan 
stroomen, rivieren , kanalen of andere binnen
wateren, wordt geneeskund ig toezicht gehou
den op de daarlangs varende schepen en hunne 
opvarenden door een of meer geneeskund igen, 
die daartoe door Onzen Minister van Arbeid, 
H andel en Nijverheid, met toekenning van 
een door dezen te bepalen vergoeding, tot 
wederopzegging warden aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de Nederlandsche Staatscou
mnt geplaatst ten minste een dag v66rdat zij 
in werking treedt. 

Onverminderd het bepaalde in de beide voor
gaande leden, is de burgemeester bij het ver
schijnen of dre igen der pokken bevoegd, ten 
koste van de gemeente geneeskund ig toezicht 
te doen houden op de opvarenden van de in de 
gemeente vertoPvende vaartuigen. De perso
nen, waarop <lit toezicht wordt uitgeoefend, 
zijn verpl icht zich daaraan te onderwerpen. 

26. Onverminderd artikel 10 der wet van 4 
December 1872 (Staatsblad n°. 134), zooals 
dat luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 36), wordt elk schip, varende 
la ngs of aankomende aan eene der in artikel 
25 van <lit besluit bedoelde plaatsen, onder
worpen aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn schip de 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te nemen en aldaar zonder gemeenschap 
met den wal of met andere vaartuigen te 
blijven, totdat het gezondheidsonderzoek en de 
naar aanle iding daarvan bevolen gezondheids
maatregelen toegepast zijn . 

Op dit verbod van gemeenschap met den 
wal is toepasselijk het tweede lid van artikel 
10 der wet van 4 December 1872 (·Staatsblad 
n°. 134 ), zooals dat luidt volgens de wet van 
28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36) . 

De schipper zorgt met al de te zijner 
beschikking staande middelen voor de stipte 
naleving van de gegeven bevelen, en is ver
plicht de vragen. hem door of namens den 
met het gezondheidsonderzoek belasten genees
kundige gedaan, nauwkeurig en naar waar
heid te beantwoorden . 

27. De geneeskundige verricht het gezond
heidsonderzoek van het schip, van de opvaren
den en van de lading of andere op het schip 
aanwezige goederen, op de wijze, die hem. na 
overleg met den burgemeester, het meest doel
treffend voorkomt. 

Indien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek 

9 



1929 23 FEBRU A R I (S.5o-57) 130 

overeenkomstig de voorsch riften van dit be
slu it heeft ondergaan, kan hij het van verder 
onderzoek vrijstell en, indien de toestand van 
het schip of van de opvarenden hem tot zoo
danig onderzoek overigens geen aanleiding 
geeft. 

28. De geneeskundige, d ie het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtren t de in het belang der volksgezondheid 
te nemen maatregelen, aan welk advies de 
burgemeester verplicht is onverwijld gevolg 
te geven, behoudens beroep op Onzen Minister 
van Arbeid, H andel en N ijverheid. 

De kosten op deze maatregelen vallende, 
komen ten laste van het Rijk. 

Ontsmetting - waaronder is begrepen het 
onschadelijk maken van besmet of van be
smetting verdacht ongedierte - gesch iedt, zoo 
noodi g, volgens de regelen, krach tens artike l 
25 der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. 134) vastgesteld . 

29. H et schip wordt dadelijk tot den verde
ren doortocht toegel a ten en het verbod van 
gemeensch ap met den wal opgeheven, hetzij na 
afl oop van het gezondheidsonderzoek, indien 
d it tot geen verdere maatregelen aanleiding 
geeft, hetzij , nadat aan de maatregelen naar 
aanleiding van het gezondheidsonderzoek voor
geschreven, uitvoer ing is gegeven. I n het laa_t
ste geval kunnen evenwel de opvarenden, die 
bij het gezondheidsonderzoe k bevonden wor
den, n iet te lijden aan pokken, noch verschijn
selen van d ie ziekte te vertoonen, met toestem
ming van den met het onderzoek belasten ge
neeskundige, terstond onbelemmerd aan den 
wal worden toegelaten. Vooraf heeft ontsmet
t ing der kleederen en rein iging der personen 
plaats, ind ien dit door den geneeskundige 
noodig wordt geoordeeld. 

30 . T en bewijze, dat het schip tot den ver
deren doortocht is toegelaten, en het verbod 
van gemeenschap met den wal is opgeheven, 
ontvangt de sch ipper van den met het gezond
he idsonderzoek be lasten geneeskundige eene 
schr iftelij ke verklar ing volgens het model door 
Onzen Minister van Arbeid , Handel en N ij
verhe id vast te stellen, en waaruit zal moeten 
bi ijken van den toestand van het schip, van 
<l ien der opvarenden en van dien der lading 
of andere op het schip aanwezige goederen, 
benevens van het aantal der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in het geval , 
bedoeld in het tweede l id van artikel 27 van 
d it beslui t , in wel k geval daarvoor ook de 
bevestiging van eene vroegere verklaring in 
de p laats kan treden. . 

31. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin eene plaats I igt, als in artikel 25 van 
di t beslui t bedoeld, zorgt zoo spoed ig moge
lij k op Rijkskosten, in overleg met den amb
ten~ ar van het Staatstoezicht op de vol ksge
zondheid of den krachtens genoemd artikel 
aangewezen geneeskundige, voor het personeel 
en het mater ieel , dat de geneeskundige voor 
het gezondheidsonderzoek behoeft, en dat noo
d ig is voor de uitvoer ing van de naar aanlei
d ing van het gezondhe'idsonderzoek voorge
schreven maatregelen. 

32. Op de krach tens artikel 25 van dit be
sluit aangewezen geneeskundigen zijn toepasse-
1 ijk het eerste en der de lid van artikel 23 van 
d it besluit. 

Zij staan den burgemeester en elken ambte
naar van R ijks- of gemeentepoli t ie met hun 
advies ter zijde , wanneer dezen di t behoeven 
bij de u itvoering van wettelijke voorschriften 
betreffende de wering of bestrijding der pok
ken . 

De ambtenaren van Rij ks- en gemeentepoli tie 
zij n, voor zooveel hun dienst het toelaat, ver
p l icht met al de hun ten d ienste staande m id
delen, onverwijld mede te werken tot de ui t
voering van de door bedoelde geneeskund igen 
voorgeschreven maatregelen. 

HOOFDSTUK III. 

Slotbepallngen . 
33. Onze in dit besluit genoemde Ministers 

zijn bevoegd, de door hen krachtens dit be
sl ui t genomen beschikkingen of gedane aan
wijzingen, zoo dikwijls de omstandi gheden d it 
gedoogen of nood ig ma ken, op dezel fde wijze 
als zij zij n tot stand gekomen , te wijzigen of 
in te trekken. 

34. Waar in dit beslu it sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de vol ks
gezondheid, wordt daaronder verstaan de In
specteur, krachtens de Gezondheidswet belast 
met het toezicht op de handhaving van de wet
tel ij ke bepal ingen betreffende besmettelijke 
ziekten. 

3li. Dit besluit, dat, tenzij het eerder wordt 
ingetrokken, gedurende een jaar van kracht 
blij ft, t reedt in werking met ingang van 1 
Maart 1929. · 

Onze Ministers van Arbei d, H andel en Nij
verheid, van Financien en van Waterstaat zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenh age, den 23sten F ebruari 1929. 
WILHELMI NA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. S I o t em a k e r d e B r u i n e. 
De Minister van Financien, d e Geer. 

De M inister van Waterstaat, H . v. d. V eg t e. 
(Uitgeg. 8 M aart 1929.) 

23 Februari 1929. BESLUIT, houdende be
sli ssing op de beroepen, ingevolge artikel 
3 der Wet Openbare Vervoermiddelen, in
gesteld tegen de beschikkingen van Ge
deputeerde Staten van Z uid-H olland van 
28 Juni 1927, G.S., nos. 82/1 en 121/1,. en 
van Gedeputeerde Staten van Gelder/and 
van 13 Juli 1927, nos. 81 en 82 . S. 57. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

L. van Hemert te Vuren tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-H olland 
van 28 Juni 1927, G.S. n°. 82/1, opgenomen 
in het Provinciaal Blad n°. 158, en tegen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van Gel
de,·land van 13 Juli 1927 , n°. 82, opgenomen 
in het P1·ovinciaal Blad n°. 98, waarbij hem 
vergunning is geweigerd tot het in werk illg 
houden van een autobusd ienst van Gorinche,n 
naar Waardenburg; en op de beroepen, inge
stel d door Ph. K lop te H aaften tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van Zuid
H olland van 28 J uni 1927, G. S. n°. 121/1, en 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten 
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van Gelder/and van 13 Juli 1927, n°. 81, 
waarbij hem vergunning is geweigerd tot het 
in werking brengen van een autobusdienst van 
Gorinchem naar Waardenburg; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
9 Mei 1928, nos. 422 en 441 en 16 J anuari 
1929, n°. 422/441 (1928)/18; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 19 Februari 1929, n° . 432, af
<leeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Gelde1·land bij besluit van 13 Juli 1927, n°. 
82, aan L. van Hemert te Vuren, voor zooveel 
hunne provincie betreft, vergunning hebben 
geweigerd tot het in werking houden van een 
a utobusdienst Gorinchem-Dalem-- Vuren--H er
wijnen - H ellouw - Haaften-Tuil- Waarden
burg, daarbij overwegende, dat de verkeersbe" 
hoefte op het traject Gorinchem-Waarden
burg-Ti:?1, niet groot genoeg is voor eene 
behoorlijke exploi tatie der diensten van G. 
van Ballegooijen, Ph. Klop, W. Has elaar, te 
Haaften, L. van H emert voornoemd, P. Hel
mich te Spijk, K . Struijck te Ammerzoden en 
M. Verhoeks te Haaft en, te zamen; dat op 
het gedeelte tusschen Waardenburg en Tie/ 
slechts een onderneming en op het gedeelte 
tusschen Waardenburg en Gorinchem ten 
ho9gste twee ondernemingen toelaatbaar zijn, 
dat het derhalve noodzakelijk is eene keuze te 
doen, welke zal moeten vallen op de onder
nemingen van Van Ballegooijen en van Hel
mich; dat toch de eerstbedoelde onderneming 
het meest grond · geeft voor de verwachting, 
dat de exploitatie spoedig aan hoogere e ischen 
zal gaan beantwoorden, en de eenige is die 
het traject Gorinchem-Tiel in zij n geheei ex
ploiteert, terwijl laatstbedoelde onderneming 
het voordeel biedt, dat zij naast exploitatie 
van het traject Gorinchem- Waardenburg te
vens voorziet in eene verkeersbehoefte op de 
route W aardenbu1·g- Geldermalsen; dat mits
dien op de onderwerpelijke aanvraag afwij
zend client te worden beschikt; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuiit-Holland 
bij hun besluit van 28 Juni 1927, G.S. n°. 
82/1, aan L. van H emert voornoemd eveneens 
vergunning hebben geweigerd tot het in wer
king houden van den vermelden autobusdienst, 

·voor zooveel de provincie ZuidrH olland be
treft, uit overweging, dat Gedeputeerde Sta
ten van Gelder/and, volgens mededeeling van 
dat College, afwijzend zullen moeten beschik
ken op de aanvrage van L. van Hemert voor 
de provincie Gelder/and en dat in verband 
daarmede van inwilliging ' van het verzoek 
voor de provincie Zuiit-Holland geen sprake 
kan zijn; 

dat van deze besluiten L. van H emert te 
Vuren bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat hij verschillende malen per <lag 
de route doet. zoodat zeer we! kan gezegd 
worden, dat hij in eene behoefte voorziet; 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland bij besluit van 28 Juni 1927 
aan Ph. Klop te Haaften, voor zoover hunne 
provincie betreft, vergunning hebben gewei
gerd voor het in werking houden van een 
autobusdienst van Gorinchem over Dalen,
ruren-Haaften naar Waardenburg, in hoofd
zaak uit overweging, dat volgens mededeeling 

, van Gedeputeerde Staten van Gelder/and, voor 
· zoover deze provinoie betreft, de vergunning 

zal word en geweigerd; 
dat Gedeputeerde Staten van Gelder/and bij 

besluit van 13 Juli 1927 aan Ph. Klo_p te 
Haaften, voor zoover hunne provincie betreft, 
vergunning hebben geweigerd voor het in 
werking houden van een autobusdienst van 
Go1·inchem over Dalem-Vuren-Haaften naar 
Waardenburg; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat op het gedeelte tusschen 
Waa1·denburg en Gorinchem ten hoogste twee 
ondernemingen toelaatbaar zijn; dat het der
halve noodzakelijk is eene keuze te doen tus
schen de op dit traject werkzame ondernemin
gen, welke zal moeten vallen op de onder
nemingen van Van Ballegooijen en van Hel
mich; dat toch de eerstbedoelde onderneming 
het meest grond geeft voor de verwachting, 
dat de exploitatie spoedig aan hoogere eischen 
zal gaan beantwoorden, en de eenige is, die 
het traject Gorinchem-Tiel in zijn geheel ex
ploiteert, terwijl de laatstbedoelde onderne

_ming het voordeel biedt, dat zij naast exploi
tatie van het tra ject Gorinchem-Waarden
burg tevens voorziet in eene verkeersbehoefte 
op de route Waardenburg-Gelder1nalsen; 

dat van deze besluiten Ph. Klop bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat hij reeds 
3 jaren den dienst uitoefent en bij weigering 
van de vergunning zijn oudste zoon broodeloos 

zou warden; 
Overwegende, dat met Gedeputeerde Staten 

van Zuid-H olland en van Gelder/and moet 
worden aangenomen, dat door de autobus
di ensten van G. van Ballegooijen te Haaften 
en P. Helmich te Spijk genoegzaam in de ver
keersbehoeften op het traject Gorinche1n
Waardenbu1·g wordt voorz ien, en dat mitsdien 
in het belang eener juiste en duurzame ver
keersvoorzien~ng verleening van verdere auto
busvergunningen tusschen deze plaatsen niet 
wenschel ijk is; 

Gezien de Wet Open bare Vervoermiddelen; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat met het 
rapport van Onzen Ministe·r in het Staatsblad 
zal worden gepl aatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeel ing voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 23sten Februari 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister -van Waterstaat, H . v. d . Veg t e. 
(Uitgeg. 21 Maart 1929.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 432. 

Afdeeling 
V e r v o e r- e n M ij n w e z e n. 

's-Gravenhage, 19 Februari 1929. 

Aan de . K oningin. 
De Raad van State, Afdeeling voor de Ge

schillen van Bestuur, deed mij toekomen de 
door de Afdeeling aan Uwe Majesteit uitge-
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brachte adviezen van 9 Mei 1928, nos. 422 en 
441 , met ontwerp-besluiten en bijlagen, be
treffende de be roepen i ngesteld door L. van 
Hemert te Vuren tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Zuid,-H olland van 28 
Juni 1927, G.S. n°. 82/1, opgenomen in het 
Provinciaal blad n°. 158 en tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
van 13 Juli 1927, n° . 82, opgenomen in het 
Provinciaal blad n°. 98, waarbij hem vergun
ning is geweigerd tot het in werking houden 
van een autobusdienst van Gorinche1n naar 
Waardenburg, en de beroepen, ingesteld door 
Ph. Klop te Haaften tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van ZuidrHolland 
van 28 Juni 1927, G.S. n° . 121/1 (Provinciaal 
Blad n°. 161) en tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland van 13 
Juli 1927, n°. 81 (Provinciaal · Blad n °. 97), 
waaroij hem vergunning i& geweigerd tot het 
in werking brengen van een autobusdienst van 
Gorinchcm naar Waardenburg. 

Blijkens de ontwerp-besluiten was de Af
deeling van oordeel, dat de beroepen gegrond 
waren. Die ontwerp-besluiten luidden: 

,,Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

L. van Hemert te Vu,·en tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van ZuidrHolland 
van 28 Juni 1927, G .S. n°. 82/1 , opgenomen 
in het Provinciaal Blad n°. 158, en tegen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van Gel
derland van 13 Juli 1927 , n°. 82, opgenomen 
in het Provinciaal Blad n°. 98, waarbij hem 
vergunning is geweigerd tot het in werking 
houden van een autobusdienst van Go,·inchem 
naar W aardenburg; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 Mei 1928, n°. 422 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Gelderland bij besluit van 13 Juli 1927, n°. 
82, aan L. van Hemert te Vuren, voor zooveel 
hunne provincie betreft, vergunni ng hebben 
geweigerd tot het in werking houden van een 
autobusdienst Gorinchem-Dalem-- Vuren--H er
wijnen - H ellouw - Haaften-Tuil-Waarden
burg, daarbij overwegende, dat de verkeersbe
hoefte op het traject Oorinchem-Waarden
burg-Tiel niet groot genoeg is voor eene 
behoorlijke exploitatie der diensten van G. 
van Ballegooijen, Ph. Klop, W. Hasselaar, te 
Haaften, L. van Hemert voornoemd, P. Hel
mich te Spijk, K. Struijck te A mmerzoden en 
M. Verhoeks te Haaf ten, te zamen; dat op 
het gedeelte tusschen Waa:-denburg en Tiel 
slechts een onderneming en op het gedeelte 
tusschen Waardenburg en Gorinchern ten 
hoogste twee ondernemingen toelaatbaar zijn; 
dat het derhalve noodzakelijk is eene keuze te 
doen, welke zal moeten vallen op de onder
nemingen van Van Ballegooijen en van Hel
mich ; dat toch de eerstbedoelde onderneming 
het mee t grond geeft voor de verwachting, 
dat de exploi tatie spoedig aan hoogere eischen 
zal gaan beantwoorden, en de eenige is. die 
het traject Gorinchem-Tiel in zijn geheel ex
ploiteert, terwijl laatstbedoelde onderneming 
het voordeel biedt, dat zij naast exploi tatie 

van het traject Gorinchem-Waardenburg te
vens voorziet in eene verkeersbehoefte op de 
route lVaardenburg-G_eldermalsen; dat mits
dien op de onderwerpelijke aanvraag afwij
zend client te worden beschikt; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
bij hun besluit van 28 Juni 1927, G.S. n°. 
82/1, aan L. van Hemert voornoemd eveneens 
vergunn ing hebben geweigerd tot het in wer
king houden van den vermelden autobusdienst, 
voor zooveel de provincie ZuidrH olland be
treft, uit overweging, dat Gedeputeerde Sta
ten van Gelderland, volgens mededeeling van 
dat College, afwijzend zullen moeten beschik
ken op de aanvrage van L. van Hemert voor 
de provincie Gelderland en dat in verband 
daarmede van inwilliging van het verzoek 
voor de provincie Z_uidrH olland geen sprake 
kan zijn; 

dat van deze besluiten L. van H emert te 
Vuren bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat hij verschillende malen per dag 
de route doet. zoodat zeer we! kan gezegd 
\\'Qrden, dat hij in eene behoefte voorziet; 

Overwegende: dat blijkens de overgelegde 
stukken op het traject Oorinche1n- Waa1·den
burg het verkeer behoefte heeft aan vervoer
gelegenheid per autobus; 

dat in zoodanig geval allereerst de bestaan
de dagelijksche diensten voor eene vergunning 
in aanmerking komen; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland nu 
we! beweren, dat tusschen Waardenburg en 
Gorinche1n ten hoogste twee ondernemingen 
toelaatbaar zijn, doch dat zij in gebreke zijn 
gebleven aan te toonen, waarom er van een te 
ruime verkeersvoorziening sprake zou zijn, 
wanneer aan alle bestaande dagelij ksche auto
busondernemingen vergunning wordt verleend 
voor het traject Oorinchem-W aardenburg; 

dat te minder reden bestaat om aan te ne
men, dat de bestaande ondernemingen v.an 
dagelijksche autobusdiensten eene te ruime 
verkeersvoorziening geven, nu blijkens de stuk
ken deze ondernemingen tegen het voortbe
staan van de diensten harer concurrenten geen 
bezwaar hebben gemaakt; 

di.t blijkens de Memorie van Antwoord aan 
de Tweede Kamer op de Wet van 30 Juli 
1926, Staatsblad 250, het vergunningsstelsel 
geen andere strekking heeft dan om de tus- · 
schenkomst der Overheid ook voor het ont
staan van autobusdiensten noodig te maken 
en daarmede te voorkomen, dat door onjuiste 
of te ruime voorziening met vervoermiddelen 
de duurzame verkeersvoorziening wordt ge
schaad; 

dat uit het vorenstaande voortvloeit, dat ver
gunning voor den bestaanden dagelijkschen 
dienst van L. van Hemert ten onrechte is ge
weigerd; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de bestreden besluiten 
van Gedeputeerde Staten van ZuidrH olland en 
van Gedeputeerde Staten van Oelderland aan 
L. van H emert te Vu,·en vergunning te ver
leenen tot het in werking brengen van een 
autobusdienst van Gorinchem over Dalem-Yu
ren-Haaften naar Waardenburg onder de 
volgende voorwaarden: 

1. Alie ritten worden stipt gereden over 
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eenkomstig de door den ondernemer, ingevoige 
de Wet Openbare Vervoermiddelen, aange
kondigde dienstregeling. 

Het vervoer v indt uitsluitend plaats tegen 
het door den ondernemer, ingevolge de Wet 
Openbare Vervoermiddelen, aangekondigde 
tarief. 

2. De tarieven en de dienstregeling zijn aan 
de goedkeuring van Gedeputeerde Staten on
derworpen, met <lien verstande, dat het thans 
geldende tarief en de thans geldende dienst
regeling van kracht blijven tot 2 maanden 
na de dagteekening van <lit besluit. 

3. De ondernemer is verplicht te zorgen, 
dat tegen beta] ing van den vr'achtprij s een 
voor de door den passagier af te leggen reis 
geldig plaatsbewijs wordt afgegeven, waarop 
het begin- en het eindpunt der reis en het 
voor het tra ject verschuldigde bedrag duidelijk 
vermeld staan. 

4. Het aantal autobussen, merk, motor, 
chassis, model der carrosserie, het aantal 
p laatsen voor reizigers in elke dier bussen 
en de grootste afmetingen in lengte en breedte 
zijn aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten onderworpen. 

5. De wagens moeten tot genoegen van 
Gedeputeerde Staten worden onderhouden . 

6. De ondernemer heeft zich te gedragen 
naar de aanwijzingen, die Gedeputeerde Sta
ten betreffende voorzieni ng van de behoefte 
aan reserve-materiaal mochten geven. 

7. De ondernemer is verplicht zich tot ge
noegen van Gedeputeerde Staten te verzeke
ren tegen de schade, waarvoor hij , ingevolge 
artikel 9, lid 1, der Wet Openbare Vervoer
middelen, verantwoordelijk is. 

In de polis moet de bepaling voorkomen, 
clat de verzekeraar verplicht is aan hun Col
lege mededeeling te doen• van wijziging of te 
niet gaan van de aangegane verzekerings
overeen komst. 

Aan hun College moet een duplicaat der 
polis worden overgelegd en jaarlijks een af
schrift der kwitantien van de betaa lde ver
zekeringspremie worden toegezonden. 

8. In de wagens moeten in behoorl ijken 
staat aanwezig zijn een brandbluschapparaat 
en middelen tot het aanleggen van een snel 
verband. 

De· ondernemer draagt zorg, dat in de wa
gens niet wordt gerookt. 

Na een desbetreffend verbod van Gedepu
teerde Staten mogen andere voorwerpen dan 
handbagage niet met de wagens worden ver
voerd. 

9. I ndien de dienst wordt onderbroken, is de 
ondernemer verplicht daarvan, onder opgaaf 
van de redenen, onverwijld aan Gedeputeerde 
Staten kenn is te geven ; ook van de hervatting 
wordt aan hun College mededeeling gedaan. 

De ondernemer is verplicht Gedeputeerde 
Stateil alle · gevraagde inlichtingen omtrent 
den dienst op de door hen gewenschte wijze te 
verschaffen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van <l it besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

, den 
De M inis ter van Waterstaat ," 

,,Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

Ph. Klop te Haaften tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-H olland 
van 28 Juni 1927, G.S. n° . 121/1, en tegen de 
beschikl.ing van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland van 13 Juli 1927, n°. 81, waarbij 
hem vergunning is geweigerd tot het in wer
ki ng brengen van een autobusdienst van Go
rinchem naar 1¥aardenburg; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur , gehoord, advies van 
9 ·Mei 1928, n°. 441; , 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
\Vaterstaat van 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland bij besluit van 28 Juni 1927 
aan Ph. Klop te Haaft en, voor zoover hunne 
provincie betreft, vergunning hebben gewei
gerd voor het in werking houden van een 
autobusdienst van Go1·inche1n over Dale,n
Vuren-Haaften naar Wciardenburg, in hoofd
zaak uit overweging, dat volgens mededeeling 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland, voor 
zoover deze provincie betreft, de vergunning 
zal worden geweigerd; 

dat .Gedeputeerde Staten van Gelderland bij 
besluit van 13 Juli 1927 aan Ph. Klop te 
Haaft en, voor zoover hunne provincie betreft, 
vergunning hebben geweigerd voor het in 
werking houden van een autobusdienst van 
Go,·inchem over Dalem-Vuren- Haaften naar 
Waardenburg; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat op het gedeel te tusschen 
Waardenbu1·g en Gorinchem ten hoogste twee 
ondernemingen toelaatbaar zijn; dat het der
halve noodzakelijk is eene keuze te doen tus
schen de op dit traject werkzame ondernemin
gen welke zal moeten vallen op de onder
nerr{ingen van Van Ballegooijen en van Hel 
m ich ; dat toch de eerstbedoelde onderneming 
het meest grond geeft voor de verwacht ing, 
dat de exploitatie spoed ig aan hoogere e ischen 
zal gaan beantwoorden, en de eeni ge is, die 
het traject Gorinchem-Ti el in zijn geheel ex
ploiteert, terwijl de laatstbedoelde onderne
ming het ,voordeel biedt, dat zij naast exploi
tatie van het traject Gorinchem-Waarden
burg tevens voorz iet in eene verkeersbehoefte 
op de route lVaardenbu1·g-Gelder1nalsen; 

dat van deze beslu iten Ph. Klop bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat hij reeds 
3 jaren den dienst u itoefent en bij weigering 
van de vergunn ing zijn oudste zoon broodeloos 
zou worden; 

Overwegende : dat blijkens de overgelegde 
stukken op het traject Gorinchem-Waarden
burg het verkeer behoefte heeft aan vervoer
gelegenheid per a.utobus; 

dat in zoodanig geval allereerst de bestaan
de dagelijksche diensten voor eene vergunning 
in aanmerking komen; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelde1·land nu 
wel beweren, dat tusschen Waardenburg en 
Gorinchem ten hoogste twee ondernemingen 
toelaatbaar ziin, <loch dat zij in gebreke zijn 
geblevef\ aan te toonen, waarom er van een te 
ruime verkeersvoorziening sprake zou zijn, 
wanneer aan a lle bestaande dagelijksche auto
busondernemingen vergunning wordt verleend 
voor het traject Gorinchem·-Waa,·denburg; 



1929 23 F E B R U A R I (S.5 7) 134 

dat te minder reden bestaat om aan te ne
men, dat de bestaande ondernemingen van 
dagelij ksche autobusdiensten eene te ruime 
verkeersvoorziening geven, nu blijkens cfe stuk
ken deze ondernem i11gen tegen het voortbe
staan van de diensten harer concurrenten geen 
bezwaar hebben gemaakt; 

dat b!ijkens de Memorie van Antwoord aan 
de Tweede Kamer op de Wet van 30 Juli 
1926, Staatsblad 250, het vergunningsstelsel 
geen andere strekking heeft dan om de tus
schenkomst der Overheid ook voor het ont
staan van autobusdiensten noodig te maken en 
daarmede te voorkomen, dat door onjuiste of . 
te ruime voorziening met vervoermiddelen de 
duurzame verkeersvoorziening wordt geschaad; 

dat uit het vorenstaande voortvloeit, dat ver
gunning voor den bestaanden dagelijkschen 
di enst van Ph. Klop ten onrechte is geweigerd; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de bestreden besluiten 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
en van Gedeputeerde Staten van Gelder/and 
aan Ph. Klop te Haaften vergunning te ver
leenen tot het in werking houden van een 
autobusdienst van Gorinchem over Dalem
Vu,·en- Haaft en naar Waa,·denburg onder de 
volgende voorwaarden: 

1. Alle ritten worden stipt gereden over
eenkomstig de door den ondernemer, ingevolge 
de Wet Openbare Vervoermiddelen, aange
kondigde dienstregeling. 

Het vervoer vindt uitsluitend plaats tegen 
het door den ondernemer, ingevolge de Wet 
Openbare Vervoermiddelen aangekondigde 
tarief. ' · 

2. De tarieven en de dienstregeling zijn aan 
de goedkeuring van Gedeputeerde Staten on
derworpen, met dieri verstande, dat het thans 
geldende tarief en de thans geldende dienst
regeling van kracht blijven tot 2 maanden 
na de dagteekening van <lit besluit. 

3. De ondernemer is verplicht te zorgen, 
dat tegen betaling van den vrachtprijs een 
voor de door den passagier af te leggen reis 
geldig plaatsbewijs wordt afgegeven, waarop 
het begin- en het e indpunt der re.is en het 
voor het traject verschuldigde bedrag duidelij k 
vermeld staan. 

4. Het aantal autobussen , merk, motor, 
chass is, model der carrosserie, het aantal 
plaatsen voor reizigers in elke dier bussen 
en de grootste afmetingen in lengte en breedte 
zijn aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten onderworpen. 

5. De wagens moeten tot genoegen van 
Gedeputeerde Staten worden onderhouden. 

6. De ondernemer heeft zich te gedragen 
naar de aanwijzingen, die Gedeputeerde Sta
ten betreffende voorziening van de behoefte 
aan reserve-materiaal mochten geven. 

7. De ondernemer is verplicht zich tot ge
noegen van Gedeputeerde Staten te verzeke
ren tegen de schade, waarvoor hij, ingevolge 
artikel 9, lid 1, der Wet Openbare Vervoer
middelen, verantwoordelijk is. 

In de poli s moet de bepal ing voorkomen, 
dat de verzekeraar verpl icht is aan hun Col
lege mededeeling te doen van wijziging of te 
niet gaan van de aangegane verzekerings
overeenkomst. 

Aan hun College moet een duplicaat der 
polis worden overgelegd en jaarllj ks een af
schrift der kwitantien van de betaalde ver
zekeringspremie worden toegezonden. 

8. In de wagens moeten in behoorl ijken 
staat aanwezig zijn een brandbluschapparaat 
en middelen tot het aanleggen van een snel
verband. 

De ondernemer draagt zorg, dat in de wa
gens niet wordt gerookt. 

Na een desbetreffend verbod van Gedepu
teerde Staten mogen andere voorwerpen dan 
handbagage niet met de wagens worden ver
voerd. 

Indien de dienst wordt onderbroken, is ci1:1 
ondernemer verplicht daarvan, onder opgaaf 
van de redenen, onverwijld aan Gedeputeerde 
Staten kennis te geven; ook van de hervatting 
wordt aan hun College mededeeling gedaan. 

De ondernemer is verplicht Gedeputeerde 
Staten alle gevraagde inlichtingen omtrent 
den dienst op de door hen gewenschte wijze te 
verschaffen. 

Onze Minister van ,vaterstaat is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschill en van 
Bestuur. 

, den 

De M inister van Wat erstaat," 

Aangezien ik mij met deze ontwerp-besluiten 
niet kon vereenigen, richtte ik het volgend 
schrijven van 4 J anuari 1929 tot de Afdee
Iing: 

MI ISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 449. 

Afdeeling 
V e r v o e r- e n M ij n w e z e n. 

's-Gravenhage, 4 Januari 1929. 

Aan 
den Raad van State, Ajdeeling voor 

de Geschillen van B estuur. 

Uwe Afdeeling deed mij toekomen hare ad
viezen aan H. M . de Koningin van 9 Mei 
1928, nos. 422 en 441, met ontwerp-besluiten 
en bijlagen, betreffende de beroepen van L. 
van Hemert te Vu,·en en Ph. Klop te Haajten 
tegen de beschikkingen van Gedeputeerde Sta
ten van Gelderland en van Zuid-H olland, 
waarbij hun vergunning is geweigerd tot het 
in werking houden van autobusdiensten tus
schen Gorinchem en Waardenburg. 

Blijkens de ontwerp-besluiten is Uwe Af
deeling van oordeel, dat de beroepen gegrond 
zijn. 

Met deze opvatting kan ik m ij niet vereeni
gen, in het bijzonder wat betreft Uwe beden
king, dat Gedeputeerde Staten hunne bewe
ring van te ruime verkeersvoorziening, als alle 
diensten vergunning krijgen, n iet motiveeren. 

D at nauwkeurige motiveering van het tegen
deel evenmin gemakkelij k te geven zou zijn, 
schijnt mij niet twijfelachtig. 

Aangenomen mag d.m. worden, dat het ge-
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voelen van Gedeputeerde Staten gevestigd is 
op hunne bekendheid met de eischen van het 
verkeer met de local e omstandigheden en met 
<le daarhij betrokken personen, zooclat daaraan 
in deze beteekenis mag warden gehecht. Dat 
voor het oordeel van Gedeputeerde Staten, 
<lat de verkeersvoorziening te ruim is, indien 
op dit traject alle bestaande busdiensten wor
,den gehandhaafd, zooals de Afdeeling wenscht, 
we! eenige grand is, mag veilig warden aange
nomen, inclien men bedenkt, dat op een traject 
.als Gorinchern- Waa1·denbu1·g- Tiel, blijkens 
het advies van het Rijkstoezicht, niet minder 
<lan 7 busdiensten rijden. 

Ook het feit, dat de ondernemers geen be
zwaar hebben gemaakt tegen het voortbestaan 
van de concurreerende diensten, mag m.i. 
niet leiden tot de gevolgtrekking, dat zij van 
oordeel zouden zijn, dat geen te ruime ver
keersvoorziening bestaat. Aangezien het geens
zins uitgesloten is, dat eene bewaring in dien 
zin zou warden gekeerd tegen hem, die haar 
had geuit, acht ik het zeer verklaarbaar, dat 
de ondernemers zich van zoodaniir bP.zwaa~ 
zullen onthouden. -

Voorshands ben ik van meening, dat de be
roepen ongegrond behooren te warden ver
klaarcl, uit overweging, dat niet is aanneme
lijk gemaakt, dat op het traject Gorinchern-
1-Vaardenburg naast de ondernemingen, waar
aan vergunning is verleend, nog aan andere 
<liensten behoefte bestaat. 

Ik moge U derhalve krachtens de mij door 
H. M . de Koningin v(lr!eende algemeene 
machtiging de op bovengenoemde beroepen 
betrekking hebbende stukken weder doen toe
komen, met het verzoek die beroepen nader 
te willen overwegen. 

De Ministe·r van Waterstaat, 
(get . ) H. v. d. Veg t e. 

De Afdeeling deed mij hierop haar nader 
advies aan Uwe Majesteit van 16 J anuari 
1929 toekomen, luidende : 

,,'s-Gravenhage, 16 J anuari 1929. 
0 422/441(1928)/18. 

Aan de Koningin. 
Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 

heeft de Minister van Waterstaat met een 
schrijven van 4 Januari 1929, n°. 449, afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen, opnieuw bij den 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur, ter overweging aanhangig ge
maakt de beroepen ingesteld door L. van 
Hemert te Vuren tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-H olland van 
28 Juni 1927, G.S. n°. 82/1, opgenomen in 
het Provinciaal blad n°. 158, en tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van Gel
derland van 13 Juli 1927, n°. 82, opgenomen 
in het Provinciaal blad n°. 98, waarbij hem 
vergunning is geweigerd tot het in werking 
houden van een autobusdienst van Gorinchern 
naar Waardenburg, en de beroepen, ingesteld 
door Ph. Klop te Haaften tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Zuid-H ol
land van 28 Juni 1927, G.S. n°. 121/1, en te
gen de beschikking van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland van 13 Jali 1927, n°. 81, 

waarbij hem vergunning is geweigerd tot het 
in werking brengen van een autobusdienst van 
Gorinche,n naar Waardenburg . 

De Minister kun zich niet vereenigen met de 
bedenking der Afdeeling, dat Gedeputeerde 
Staten hunne bewering van te ruime verkeers
voorziening, als alle bestaande diensten ver
gunning krijgen, niet motiveeren. 

De Minister meent, dat nauwkeurige moti
veering van het tegendeel evenmin gemakke
lij k aan te geven zou zijn. 

Voorshands meent de Minister op grand van 
de bekendheid van Gedeputeerde Staten met 
plaatselijke toestanden, en gez ien de omstan
digheid dat op een traject als Gorinchern
Waa·rde'nburg-Tiel 7 busdiensten rijden, dat 
de beroepen ongegrond behooren te warden 
verklaard uit overweging, dat niet aanneme
lijk is gemaakt, dat op het traject Gorinche,n 
-Waardenburg naast de ondernemingen, waar
aan vergunning is verleend, nog aan andere 
diensten behoefte bestaat. 

Aan de omstandigheid, dat de ondernemers 
g-een bezwaar hebben gemaakt tegen het voort
bestaan van concurreerende diensten, schijnt 
de Minister weinig of geen waarde te hechten, 
omdat zulke beweringen wel achterwege kun
nen zijn gebleven, uit vrees dat eene bewering 
in <lien zin tegen hen, die haar geuit hadden, 
zou warden gekeerd. 

De Afdeeling kan de bezwaren van den Mi
nister niet deelen. Zij wijst er op, dat de 
Minister in zijn schrijven van 5 Mei 1928, 
n°. 436, afdeeling Vervoer- en Mijnwezen, op
genomen in Staatsblad n°. 334 van 1928, heeft 
erkend, dat het vergunningsstelsel strekt tot 
het weren van zulke diensten, die het bestaan 
van bestaande ondernemingen dermate be
moeilij ken, dat zij tot schade van het duur
zame verkeersbelang hare diensten niet of niet 
meer behoorlijk kunnen uitoefenen. Zulke 
schadelijke diensten moeten dus warden ge
weerd. Maar daaruit vloeit voort, dat bij wei
gering der vergunning die schadelijkheid moest 
vaststaan en dat zulks uit de met redenen 
omkleede beschikking van Gedeputeerde Sta
ten moet blijken. De Minister keert echter den 
bewijslast in strijd met het systeem der wet om, 
wanneer hij het niet-motiveeren van Gedepu
teerde Staten in bescherming neemt met de 
opmerking, dat nauwkeurige motiveering van 
het tegendeel i;venmin gemakkelijk te geven 
zal zijn. 

Orn dezelfde reden heeft de Afdeeling ern
stig bezwaar tegen de gedachte, welke spreekt 
u it de door den Minister ontworpen rechts
overweging voor eene afwijzende beschikking, 
also£ de aanvrager aannemelijk moet maken, 
dat zijn dienst in eene behoefte voorziet, en 
also£ niet de Kroon bij weigering tot het po
sitieve besluit moet zijn gekomen, dat de 
dienst in den boven aangegeven zin voor de 
duurzame voorziening in de verkeersbehoeften 
schadelijk is . Het gevaar bestaat, dat op die 
wijze het juiste standpunt, dat de Minister 
theoretisch en in beginsel inneemt, in de prac
t ij k wordt verlaten. 

Hoe gaarne ook 'de Afdeeling gewicht hecht 
aan het oordeel van Gedeputeerde Staten, zij 
meent toch, dat Uwe Majesteit in beroep niet 
op een niet nader geadstrueerd oordeel van dit 
College kan afgaan. Dat er 7 busdiensten op 
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eenig traject rijden, · zegt op zich zel f nog 
weinig. Het komt aan op het aantal ritten in 
verband met de verkeersbehoefte, wil men 
van eene te ruime voorziening met verkeers
middelen spreken. 

U it het feit, dat de ondernemers tegen el
kanders· diensten geen bezwaar hebben ge
maakt, - ook van belang geach t bij Uwer 
Majesteit beslu it van 15 Mei 1928 n° . 59 -
mag toch we! warden a fgeleid, dat zij hunne 
diensten bestaanbaar blijven achten ook bij 
behoud van de reeds sinds jaren tusschen hen 
bestaande ·concurrentie. Deze kan nu trouwens 
gematigd warden, omdat Gedeputeerde Staten 
de d ienstregelingen goedkeuren. Zelfs is al
lerminst uitgesloten, dat de ondernemers, wan
neer vrees voor n ieuw opkornende concurrentie 
is verdwenen, in een of anderen vorrn tot 
nauwe samenwerking komen, zooals de prak
tijk elders reeds heeft doen zien. 

Op grand van een en ander is de Afdeeling 
van oordeel , dat er geen termen zijn om in het 
onderhavige geval de vergunning te weigeren, 
weshalve zij Uwer Majesteit eerbiedig in over
weging geeft de aanvankelijk aangeboden ont
werp-besluiten te bekrachtigen. 

De V 001·zitter der A/deeling voor 
de Geschill en van Bestuur, 

(g et . ) Van L ynden v'an Sandenburg." 

Door dit nader advies zijn rnijne bezwaren 
tegen de voorgedragen beslissingen niet op
geheven. 

U it het nader advies blijkt van een reeds 
meermalen tusschen de Afdeeling en mij ge
rezen verschil van opvatting omtrent de vraag, 
wanneer een te ruime voorziening van ver
keersmiddelen aanwezig is. De Afdeeling 
meent, dat hiervoor het aantal ritten in ver
band met de verkeersbehoefte beslissend is. 

Deze opvatting, die er toe zou kunnen lei
den, dat op een bepaald tra ject aan evenveel 
ondernemingen Yergunning zou kunnen warden 
verleend, a ls dagelijks ritten warden uitge
voerd werd reeds door mij bestreden in mijn 
aan Uwe Majesteit in een Limburgsche be
roepszaak uitgebracht rapport, · opgenomen in 
Staatsblad n° . 74 van het vorige jaar. 

De wet heeft ter vermijding van onecono
mische versnippering van vervoer uitsluiting 
van mededinging rnogelijk gernaakt, voor zoo
veel ondernemingen zich aanmelden op ruime
ren voet dan voor het te bedienen verkeer vol 
doende moet warden geacht. Dat zich hier, 
waar het geldt zeven autobusdiensten op een 
betrekkelijk schaars bevolkt traject, een derge
lijk geval voordoet, dunkt mij ook zonder na
dere motiveering duidelij k. 

Dat in een dergel ij k geval de keuze veela l 
moe ilijk zal zijn, mag er m.i. niet toe leiden 
om in strijd met de bedoeling der wet dan 
maar aan a lle bestaande diensten vergunning 
te verleenen. Veeleer schijnt mij eenig ver
trouwen in het plaatselijk zooveel beter be
kend coll ege van Gedeputeerde Staten niet 
misplaatst. 

Met de Afdeeling- ben ik van oordeel, dat de 
Kroon bij weigering tot het positieve beslui t 
moet zijn gekomen, dat de dienst voor de duur
zame verkeersvoorziening schadelijk is, doch 
zoodanige beslissing kan zeer goed · gegrond 
zijn op de overweging, dat de Kroon tegenover 

de beweringen van den appell ant zich met de 
bes! issing van Gedeputeerde Staten vereenigt, 
zoodat de hierop betrekking hebbende opmer
king van de Afdeeling uitsluitend de redactie 
der overweging, aangegeven in mijn boven
vermeld schrij ven, betreft. 

Ten slotte merk ik op, dat Uwer Maj este its 
besluit van 15 Mei 1928, n° . 59, in de voor
laatste zinsnede van het nader advies der A f
deeling vermeld, een antler, met de aanhan
g ige beroepen kwalijk te vergelijken geval be
trof, daar het daarbij betrof een beroep van 
de Directie van de ederlandsche Spoorwegen 
tegen een van twee voor eenzelfde tra ject 
verleende vergunningen. en derhalve u itslui
tend moest warden geoordeeld over de gegrond
heid van het beroepschrift van die Directie 
en niet over het bestaansrecht van den a uto
busdienst in het algemeen. 

Op grand van het boven uiteengezette blijf 
ik van meening, dat de beroepen van van 
H emert en Klop ongegrond behooren te war
den verklaa rd. 

Een in dien zin opgemaak_t ontwerp-besluit 
wordt Uwer Majeste it hierbij zeer eerbiedig 
ter bekrachtiging aangeboden. 

H et zou Uwer Majesteit kunnen behagen 
het aan den Raad van State gericht schrijven 
van Ph. ,Klop aan den Vice-President van 
dien Raad te doen terugzenden. 
De Minister van Waterstaat, H . v. d. V e g t e. 

23 Februari 1929. BESLUIT, houdende be
sl issing op de beroepen, ingevolge artikel 
3 der Wet Openbare Vervoermiddelen in
gesteld tegen de beschikkingen van Gede
puteerde Staten van Gelderland van 20 
Juli 1927 nos. 115 en 147. S. 58. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, onderschei

denlijk ingesteld door: 
1 °. den Nederlandschen Bond van Auto

busdienst-Ondernemers te Hil versum tegen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van Gel
derland van 20 Juli 1927, n°. 115 (Provin
ciaal Blad n° . 106), waarbij aan de Naam
looze Vennootschap Algemeene Transport On
derneming te Utrecht vergunning is verleend 
tot het in werking brengen van autobusdien
sten Vianen-Culemborg, voor zoover het tra
ject in de provincie Gelderland gelegen is, 
Culemborg- T iel, Beusichem-Kesteren en 
Geldermalsen-Zoelen; en 

2°. A. de Kriek en N . J. Zondag te Tiel 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland van 20 Juli 1927, n°. 147 
(Provinciaal Blad n° . 116), waarbij hun ver
gunning is geweigerd tot het in werking hou
den van een dagel ij kschen autobusdienst op 
het traject Tiel-Drumpt-A vezaath- Erichem 
- Buren-Asch-Zoel,nond-B eusichem-Culem
borg; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , adviezen 
van 18 Juli 1928, nrs. 528 en 529 en 16 J a
nuari 1929, n°. 528/529(1928)/19 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 18 Februari 1929 n°. 435, af
deeling Vervoer- en Mijnwezen ; 

Overwegende, dat het _besluit van Gedepu
teerde Staten van 20 Juli 1927, n°. 115 (Pro-

J 
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vinciaal blad n°. 106) steunt op de overweging, 
dat de mogelijkheid, dat een net van autobus
lijnen, als door de Naamlooze Vcnnootschap 
Algemeene Transport Onderneming beoogd, 
door de thans bestaande ondernemingen geza
menlijk even goed wordt geexploiteerd, a ls 
van de Naamlooze- Vennootschap Algemeene 
Transport Onderneming verwacht mag worden, 
zelfs afgezien van de kapitaalkrachtigheid van 
dit bedrijf en zijne nauwe samenwerking met 
de Nederlandsche Spoorwegen, uitgesloten 
moet word en geacht; 

dat toch de wijze, waarop op het traject 
Opheusden-Eck en Wiel-Mau,·ik-Tiel tus
schen D. W . de Kock te Maurik en J. van der 
Meijden te Opheusden, en op het traject Tiel
Buren-Beusiche1n-Gule,nbo1·g tusschen Ge
broeders J. en A. de Jongh te Buren eener- en 
A. de Kriek en N. J. Zondag te Tiel ander
zijds, de concurrentiestrijd is gevoerd, alsmede 
hetgeen op de ter zake, ingevolge artikel 2, 
lid 5, der Wet Openbare Vervoermiddelen, ge
houden openbare zitting verhandeld is, belet
ten omtrent eene vruchtbare onderlinge samen
werking verwachtingen te koesteren; dat in 
verband met het vorenstaande op de onder
werpel ijke aanvraag gunstig client te worden 
beschikt; 

dat de Nederlandsche Bond van Autobus
dienst-Ondernemers te H ilversum, voor zijne 
leden D. W. de Kock te Maurik en A. de 
Kriek en N. J. Zondag te Tiel in beroep in 
hoofdzaak aanvoert, dat naast de momenteel 
zeer practisch ingestelde diensten, de bestaan
de ondernemers zich tijdens de behandeling 
van hunne aanvragen bij Gedeputeerde Staten 
bereid hebben verklaard, onder de auspicien 
van de nieuwe Wet Openbare Vervoermidde
len, naast het inbrengen van ineerder kapitaal 
in hunne ondernemingen ook de diensten vol
led iger te maken en onderling, waar dit nog 
haperde, te vormen een aaneensluitend auto
busnet; 

dat hiervan door Gedeputeerde Staten geen 
notitie is genomen; dat ter wille van de Naam
looze Vennootschap Algemeene Transport On
derneming twee goed geoutilleerde bedrijven 
moeten worden opgeheven; dat zulk een sloo
persarbeid toch niet de we! vaart dienen kan, 
te minder, daar de Naamlooze Vennootschap 
Algemeene Transport Onderneming nog gee
nerlei proeve van bekwaamheid heeft geleverd, 
om het autobusbedrijf economisch te kunnen 
uitoefenen; dat de door de Naamlooze Ven
nootschap Algemeene Transport Onderneming 
voorgestelde tarieven in doorsnee belangrijk 
hooger zijn dan de thans bij particuliere onder
nemers geldende vervoerprijzen; dat de be
drijven der hierbedoelde bestaande onderne
mers rendabel zijn ; dat, ingevolge de Wet 
Openbare Vervoermiddelen, Gedeputeerde Sta
ten door goedkeuring van materiaal en dienst
regel ing het voile toez icht hebben op eene 
i;oede ontwikkeling der bedrijven ten behoeve 
van het a lgemeen; 

dat het besluit van Gedeputeerde Staten 
van 20 Juli 1927, n°. 147 (Provinciaal blad 
n° . 116) steunt op de overweging, dat de mo
gelijkheid_ dat een net van autobuslijnen, a ls 
door de Naamlooze Vennootschap Algemeene 
Transport Onderneming beoogd, door de thans 
bestaande ondernemingen gezamenl ijk even 

goed wordt geexploiteerd, als van de Naam
looze Vennootschap Algemeene Transport On
derneming verwacht mag worden, zelfs afgezien 
van de kapitaalkrachtigheid van dit bedrijf 
en zijne nauwe samenwerking met cie Neder
landsche Spoorwegen, uitgesloten moet worden 
geacht; dat toch de wijze, waarop zoowel op 
het traject Opheusden-Eck en Wiel - Maurik 
-Tiel a ls op het traject 'l'iel-Buren-Beusi
chem-Gul embo,·g tusschen de bestaande onder
nemingen de concurrentiestrijd is gevoerd, a ls
mede hetgeen op de ter zake ingevolge artikel 
2, lid 5, der Wet Openbare Vervoermiddelen. 
gehouden openbare zitting verhandeld 1s, be
letten omtrent een vruchtbare onderlinge sa
menwerking verwachtingen te koesteren; dat, 
ten einde ui t financieel oogpunt eene behoor
lijke exploitatie van het net der Naamlooze 
Vennootschap Algemeene Transport Onderne
ming mogelijk te maken, den bestaanden on
dernemingen voortzetting harer diensten op 
de twee evengenoemde trajecten client te wor
den geweigerd; 

dat de appellanten in beroep aanvoeren, dat 
de gronden, waarop Gedeputeerde Staten hun 
besluit namen, voor hun rechtsgevoel alle 
redelijkheid missen; 

Overwegende: ten aanzien van de ontvanke
lijkheid van den onder 1 °. genoemden appe l
lant in zijn beroep: dat arti kel 3, lid 1, der 
Wet Openbare Vervoermiddelen, van eene be
schikking van Gedeputeerde Staten, als in 
artikel 2 bedoeld , beroep op Ons openstelt 
voor iederen belanghebbende; 

dat de Nederlandsche Bond van Autobus
dienst-Onderncmers te Hil versum niet geacht 
kan worden zelf belang in den zin van de ge
noemde wetsbepaling te hebben bij de ver
nietiging of wijziging van het bestreden besluit; 

dat de genoemde Bond evenwel in zijn be
roepschrift heeft gesteld in deze te zijn opge
treden voor zijne leden, de autobusondernemers 
D. W. de Kock te Maurik en A. de Kriek en 
N. J . Zondag te Tiel; 

dat blijkens nadere inlichtingen, ingewon
nen naar aanle iding van een schrijven van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, D. W. de Kock den 
Nederlandschen Bond van Autobusdienst
Ondernemers te Hilversu,n niet gemachtigd 
heeft namens hem het onderwerpelijke beroep 
in te stellen, terwijl A . de Kriek, die te zamen 
met N. J. Zondag tusschen 'l'iel en Gul emborg 
een autobusdienst exploiteert, den Bond heeft 
verzocht in deze in hooger beroep te gaan, 
zoodat deze l aatste we! geacht !,an worden 
het beroep als gemachtigde van A. de Kriek 
en N. J. Zondag te hebben ingesteld; 

dat de appellant mitsdien in zijn beroep ont
vankelijk is, doch uitsluitend voor zoover het 
het belang van A. de Kriek en N . J. Zondag 
betreft, hetwel k beperkt is tot den dienst 
Gulemborg-Tiel; 

Overwegende, wat de hoofdzaak betreft: dat 
op grond van de overgelegde bescheiden moet 
worden aangenomen, dat op het traject 'l'iel
Buren- Zoelmond-Be,,sichem-Gule1nborg be
hoefte bestaat aan verkeer per autobus, en dat 
zoowel de dienst der Algemeene Transport 
Onderneming als die van A. de Kriek en N. 
J. Zondag in staat moeten worden geacht in 
die behoefte te voorzien; 
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dat weliswaar de dienst van A. de Kriek en 
N. J. Zondag een bestaande dienst is, die 
reeds v66r de invoering van de gewijzigde 
Wet Openbare Vervoermiddelen op genoemd 
traject in de verkeersbehoefte voorzag, doch 
dat die wet, behoudens eene hier niet ter zake 
doende uitzondering, aan bestaande onderne
mingen geen voorrang toekent, zoodat die om
standigheid alleen van invloed zou kunnen 
zijn in die gevallen, waarin het in het belang 
der verkeersvoorziening geen verschil uitmaakt, 
aan welke der vergunning vragende onder
nemingen de voorkeur wordt gegeven; 

dat dit in dezen niet het geval is, daar bij 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 20 
Juli 1927, n°. 115 (Prov inciaal, blad n°. 106) 
aan de Algemeene Transport Ondernemmg 
vergunning is verleend tot het in werking 
brengen niet alleen van den autobusdienst 
Gulemborg-'l.'iel, doch tevens van een aantal 
daarmede ten nauwste samenhangende auto
busdiensten, zoodat gegronde vrees bestaat 
voor opheffing ook van een of meer van die 
andere diensten , ingeval de vergunning voor 
h et traject Gulemborg-Tiel zou worden ge
weigerd, welke opheffing in strijd met het 
verkeersbelang zou zijn ; 

dat derhalve aan den dienst der Algemeene 
Transport Onderneming in het belang der ver
keersvoorziening de voorkeur behoort te wor
den gegeven boven dien van A. de Kriek en 
N. J . Zondag; . 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

1 °. de beroepen van den Nederlandschen 
Bond van Autobusdienst-Ondernemers te H il
versum voor zoover betreft den dienst Gulem
borg-Tiel en ' van A. de Kriek en N . J. 
Zondag ongegrond te verklaren; 

2°. voor het overige den Nederlandschen 
Bond van Autobusdienst-Ondernemers te Hil 
versum in zijn beroep niet-ontvankelijk te ver
klaren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, dat met het 
rapport van Onzen Minister in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschri ft 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 23sten Februari 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H . v. d. V eg t e. 
(Uitgeg. 21 Maart 1929.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 435. 

Afdeeling 
V e r v o e r- e n M ij n w e z e n. 

's-Gravenhage, 18 Februari 1929. 
Aan de Koningin. 

De Raad van State Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, 'deed mij toekomen hare 
1an Uwe Majesteit uitgebrachte adviezen van 
18 Juli 1928, nos. 528 en 529, met ontwerp
besluiten en bijlagen, respectievelijk betreffen
de het beroep, ingesteld ~oor den Nederland
schen Bond van Autobusd,enst-Ondernemers te 

Hil versum tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Gelderland van 20 Juli 
1927, n°. 115 (Provinciaal, blad n°. 106), 
waarbij aan de A.T.O. te Utrecht vergunning 
is verleend tot het in werking brengen van 
autobusdiensten Vianen-Gule.mbo1·g, voor zoo. 
ver het traject in de provincie Gelderland is 
gelegen, Gulemborg-Tiel, B eusichem-I(este
ren en Geldennalsen-Zoelen, en het beroep, 
ingesteld door A. de Kriek en N. J. Zondag 
te Tiel tegen de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Gelderland van 20 Juli 1927, n°. 
147 (Provinciaal blad n°. 116), waarbij hun 
vergunning is geweigerd tot het in werking 
houden van een dagelijkschen autobusdienst 
op het traject Tiel-Dr-umpt-A vezaath-Eri
chem - Buren-Asch-Zoelmond-Beusichem
Gulembo,·g. 

De daarbij behoorende ontwerp-besluiten 
luiden als volgt: 

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

den Nederlandschen Bond van Autobusdienst
Ondernemers te Hil versum tegen de beschikking 
Yan Gedeputeerde Staten van 0elderland van 
20 Juli 1927, n°. 115 (Provinciaal Blad n°. 
106), waarbij aan de N aamlooze. V ennootschap 
Algemeene Transport Ondernemmg te Utrecht 
vergunning is verleend tot het in werking 
brengen va n autobusdiensten Vianen-Gule,n
borg, voor zoove!' het traject in de provincie 
Gelderland gelegen is, Gulembo1·g-Tiel, B eu
sichem-K esteren en Geldennalsen-Zo elen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, advies van 18 
Juli 1928, n°. 528; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat het besluit van Ge
deputeerde Staten steunt op de ovc-.veging, 
dat de mogelijkheid, dat een net van autobus
lijnen, a ls door de Naamlooze V: ennootschap 
Algemeene Transport Ondernemmg beoogd, 
door de thans bestaande ondernemingen geza
menlijk even goed wordt geexploiteerd, als 
van de Naamlooze Vennootschap Algemeene 
Transport Onderneming verwacht mag worden, 
zelfs afgezien van de kapitaalkrachtigheid van 
dit bedrijf en zijne nauwe samenwerking met 
de ederlandsche Spoorwegen, uitgesloten 
moet worden geacht; dat toch de wijze, waar
op op het tra ject Opheusden-Eck en Wiel
Maurik~Tiel tusschen D. W. de Kock te 
Maurik en J. van der Meijden te Opheusden, 
en op het traject Tiel-Buren-Beusichem
Gulemborg tusschen Gebroeders J. en A. de 
Jongh te Buren eener- en A. de Kriek en N. 
J . Zondag te Tiel anderzijds, de concurrentie
strijd is gevoerd, alsmede hetgeen op de ter 
zake, ingevolge artikel 2, lid 5, der Wet 
Openbare Vervoermiddelen, gehouden open
bare zitting verhandeld is, beletten omtrent 
eene vruchtbare onderlinge samenwerking ver
wachtingen te koesteren ; dat in verband met 
het vorenstaande op de onderwerpelijke aan
vraag gunstig client te worden beschikt; 

dat de Nederlandsche Bond van Autobus
dienst-Ondernemers te H ilve"rsum, voor zijne 
leden D. W. de Kock te · Maurik en A. de 
Kriek en N. J. Zondag te Tiel, in beroep in 
hoofdzaak aanvoert, dat naast de momenteel 
zeer practisch inges·telde diensten, de be-
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staande ondernemers zich tijdens de behande-
1 ing- van hunne aanvragen bij Gedeputeerde 
Staten bereid hebben verklaard, onder de 
auspicien van de nieuwe Wet Openbare Ver
v~ermiddelen naast het inbrengen van meer
<ler kapitaal 'in hunne ondernemingen, ook de 
diensten vollediger te maken en onderling, 
waar <lit nog haperde te vormen een aaneen
s l ui tend autobusnet; dat hiervan door Gede
puteerde Staten geen notitie is genomen; dat 
ter wille van de Naamlooze Vennootschap 
Algemeene Transport Onderneming twee goed 
geouti lleerde bedrijven moeten worden opge
heve'l; dat zulk een sloopersarbeid toch niet 
de welvaart. dienen kan, te minder, daar de 
1'Taamlooze Vennootschap Algemeene Trans
port Onderneming nog geenerlei proeve van 
bekwaamheid heeft geleverd, om het autobus
bedrijf econornisch te kunnen uitoefenen; dat 
de door de Naamlooze Vennootschap Alge
meene Transport Onderneming voorgestelde 
tarieven in doorsnee belangrijk hooger zijn 
dan de thans bij particuliere ondernemers gel
dende vervoerprijzen; dat de bedrijven der 
hierbedoelde bestaande ondernemers rendabel 
z ifn ; dat, ingevolge de Wet . Openbare Ver
voermiddelen, Gedeputeerde Staten door goed
keuring van materiaal en dienstregeling_ het 
voile toez icht hebben op eene goede ontw,kke-
1 ing der bedrijven ten behoeve van het alge
meen; 

Overwegende: ten aanz ien van de ontvanke
lijkheid van den appellant in zijn beroep: dat 
artikel 3, lid 1 der Wet Openbare Vervoer
middelen van ~ene beschikking van Gedepu
teerde Staten, a ls in artikel 2 bedoeld, be
roep op Ons openstelt voor iederen belangheb
bende; 

dat de Nederlandsche Bond van Autobus
<iienst-Ondernemers te H ilversurn niet geacht 
kan worden zelf belang in den zin van de 
genoemde wetsbepaling te hebben bij de ver
nietiging of wijziging van het bestreden be
sluit ; 

dat de genoemde Bond evenwel in zijn be
roepschrift heeft gesteld in deze te zijn opge
treden voor zijne leden, de autobus-ondernemers 
D. W. de Kock te Maurik en A. de Kriek en 

. J . Zondag te Ti et; 
dat blijkens nadere inlichtingen, ingewon

nen naar aanleiding van een schrij ven van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, D. W. de Kock den 
Nederlandschen Bond van Autobusdienst-On
dernemers te H ilversurn niet gemachtigd heeft 
11amens hem het onderwerpelijke beroep in te 
:stellen terwijl A . de Kriek, die te zamen 
met N: J. Zondag tusschen Tiet en Cule1nborg 
,een autobusd ienst exploiteert, den Bond heeft 
verwcht in deze in hooger beroep te gaan, 
zoodat deze laatste we! geacht kan worden 
het beroep als gemachtigde van A. de Kriek 
en N. J. Zondag te hebben ingesteld ; 

dat de appellant. mitsdien in zijn beroep 
-0 ntvankelijk is, <loch uitsluitend voor zoover 
het het belang van A. de Kriek en N. J . 
Zondag betreft, hetwel k be per kt is tot den 
dienst Cut e1nborg- Tiet; 

Overwegende: wat de hoofdzaak betreft., 
voor zoover de appellant daarin ontvankelijk 
is: dat op het traject Tiel, Bi,ren, Zoet1nond, 

B eusiche1n, Cuternbo1·g in de verkeersbehoeften 
wordt voorzien door den bestaanden dienst van 
A. de Kriek en N. J . Zondag aan wie door 
Ons vergunning is verleend, t~rwijl niet aan
nemelijk is gemaakt, dat er naast deze auto
busverbinding aan een op hetzelfde traject 
nieuw in werking te brengen autobusdienst 
behoefte zou bestaan; 

dat de door de Naamlooze Vennootschap 
Algemeene Transport Onderneming voor het 
in werking brengen van een autob11sdienst op 
het traject Cule1nborg- T iel gevraagde vergun
ning mitsdien ten onrechte is verleend; 

dat weliswaar aan de Naamlooze Vennoot
schap Algemeene Transport Onderneming door 
Gedeputeerde Staten nog voor verschillende 
andere autobusdiensten in deze streek vergun
ning is verleend, met name van Culernborg 
naar Vianen, van Beusichern over Zoelrnond 
naar Kesteren en van Gelder,nalsen over 
B U1·en naar Zo elen <loch dat deze omstandig
heid geen vo ldoenden grand oplevert tot het 
verleenen aan haar van vergunning mede voor 
het traject Cul ernborg-Tiel, aangezien bij de 
vaststelling van de dienstregelingen voor de 
genoemde diensten der Naamlooze Vennoot
schap Algemeene Transport Onderneming, met 
de dienstregeling van de Kriek en Zondag 
kan warden rekening gehouden, waardoor 
eene behoorlijke aanslui t ing te Cul ernborg, 
Z oel ,nond en Buren zal zijn verzekerd; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

I. met vernietiging van het bestreden be
slui t van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
van 20 Juli 1927, n° . 115 (Provinciaal Blad 
n°. 106), voor zoover daarbij aan de Naam
looze Vennootschap Algemeene Transport On
derneming te Utrecht vergunning is verleend 
tot het in werking brengen van een autobus
d ienst op het tra ject Cute1nborg-Beusichern
Zoel1nond- Asch-Buren-Eriche1n-Avezaath-
Drurnpt-Tiel de door de Naamlooze Ven
nootschap Algemeene Transport Onderneming 
voor dezen autobusdienst gevraagde vergun
ning te weigeren; 

II. voor het overige den Nederlandschen 
Bond van Autobusdienst-Ondernemers ·te H il
versurn in zijn beroep niet-ontvankelijk te ver
klaren. 

Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrif t zal worden gezonden aan den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschi llen van Be
stum-. 

De Minister van Wat erstaat, 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
A. de Kriek en N. J . Zondag te Tiel tegen 
de beschikking van Gedeputeerde Staten v'.1n 
Gelder/and van 20 Juli 1927. n°. 147 (Prov,n
ciaal Blad n°. 116) , waarbij hun vergunning 
is geweigerd tot het in werking houden -yan 
een dagelijkschen autobusdienst op het traiect 
Tiet - Drurnpt -Avezaath-Erichern-Buren
Asch-Zoet1nondr-Beusichern- Culernborg; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schi ll en van Bestuur, gehoord, advies van 18 
Juli 1928, n°. 529; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegenrle: dat het besluit van Gedepu
teerde Staten steunt op de overweging, dat de 
mogelijkheid, dat een net van autobusfij nen, 
als door de Naamlooze Vennootschap A lge
meene Transport Onderneming beoogd, door 
de thans bestaande ondernemingen geza
menlij k even goed wordt geexploiteerd, 
a ls van de Naamlooze Vennootschap A lge
meene Transport Onderneming verwacht mag 
warden, zelfs afgezien van de kapitaalkrach
tigheid van <lit bedrij f en zijne nauwe samen
werking met de Nederlandsche Spoorwegen, 
ui tgesloten moet word en geacht; dat toch de 
wij ze, waarop zoowel op het traject Opheusde,;-
Eck en Wiel-Maurik-Tiel als op het traject 
T iel- Buren-Beu~ichem-Culemborg tusschen 
de bestaande ondernemingen de concurrentie
strijd is gevoerd, alsmede hetgeen op de ter 
zake ingevolge artike l 2, lid 5, der Wet Open
bare Vervoermiddelen, gehouden openbare zit
ting verhandeld is, beletten omtrent een 
vruchtbare onderlinge samenwerking verwach
tingen te koesteren; dat, ten e inde uit f inan
cieel oogpunt eene behoorlij ke exploitatie van 
het net der Naamlooze Vennootschap Alge
meene Transport Onderneming mogelij k te 
maken, den bestaanden ondernemingen voort
zetting harer diensten op de twee evenge
noeinde tra jecten dient te warden geweigerd; 

dat de appell anten in beroep aanvoeren, dat 
de gronden, waarop Gedeputeerde Staten hun 
besluit namen, voor hun rechtgevoel alle rede
lijkhe id m issen; 

Overwegende: dat op grand van de overge
legde bescheiden moet warden aangenomen , 
dat op het traject Tiel- Buren-Zo elmonclr--
B eusichem-Culembo1·g behoefte bestaat aan 
verkeer per auto bus; 

dat de bestaande dienst van A. de Kriek en 
N. J. Zo ndag in <lit verkeer voorziet; 

dat deze ondernemers allereerst voor eene 
vergunning in aanmerking komen; 

dat er geen voldoende grand aanwez ig is 
om dezen bestaanden dienst voor een nieuw 
in werking te brengen d ienst der Naamlooze 
Vennootschap A lgemeene Transport Onder 
nem ing te doen wij ken ; 

dat de gevraagde vergunning mitsd ien a ls
nog behoort te warden verleend; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Gede
puteerde Staten van Gelderland van 20 J ul i 
1927, n°. 147, aan A. de Kriek en N. J. 
Zondag te Tiel vergunnirig te verleenen tot 
het in werking houden van een dagel ijkschen 
autobusdienst op het traject 'l'iel-Drumpt
A vezaath - Erichem- Buren-Asch- Zoel,nond 
- B eusichem-Culemborg, onder de navolgende 
voorwaarden: 

1. Alle ri tten warden stipt gereden over
eenkomstig de door den ondernemer, ingevolge 
de Wet Openbare Vervoermiddelen, aange
kondigde dienstregeling( en). 

Het vervoer vindt uitsluitend p laats tegen 
het door den ondernemer, ingevolge de Wet 
~penbare Vervoermiddelen, aangekondigde ta
nef. 

2. De tarieven en de d ienstregeling( en ) zij n 
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland onderworpen, met dien ver
stande, dat het thans geldende tarief en de 
thans geldende d ienstregeling(en) van kracht 
blijven tot 2 maanden na de dagteekening van 
<l it besluit. 

3. De ondernemer is ver plich t te zorgen, 
dat tegen betaling van den vrachtprijs een 
voor de door den passagier a£ te leggen reis 
geldig plaatsbewij s wordt afgegeven , waarop 
het begin- en het eindpunt der reis en het 
voor het traject verschuldigde bedrag duidel ij k 
vermeld staan. 

4 . Het aantal autobussen, merk, moto1\ 
chassis, model der carrosserie, het aantal plaat
sen voor re izigers in el ke d ier bussen en de 
grootste afmetingen in lengte en breedte zijn 
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
onderworpen. 

5. De wagens moeten tot genoegen van Ge
deputeerde Staten warden onderhouden. 

6. De ondernemer heeft zich te gedragen 
naar de aanwijzingen, die Gedeputeerde Staten 
betreffende voorziening van de behoefte aan 
reserve-materiaa l mochten geven. 

7. De ondernemer is verplicht zich tot ge
noegen van Gedeputeerde Staten te verzekeren 
tegen de schade, waarvoor hij ingevolge ar
tikel 9, l id 1, der Wet Openbare Vervoermid
delen, verantwoordel ij k is. 

In de polis moet de bepaling voorkomen, 
dat de verzekeraar verpl icht is aan hun Col
lege mededeeling te doen van wijziging of te 
niet gaan van de aangegane verzekeringsover
eenkomst. 

Aan hun College moet een duplicaat der 
polis warden overgelegd en jaarlij ks een af
schrift der kwitantien van de betaalde verze
keringspremie warden toegezonden. 

8. In de wagens moeten in behoorlij l<en 
staat aanwezig zijn een brandbluschapparaat 
en middelen tot het aanleggen van een snel
verband. 

De ondernemer draagt zorg, dat in de wa
gens niet wordt gerookt. 

Na een desbetreffend verbod van Gedepu
teerde Staten mogen andere voorwerpen dah 
handbagage niet met de wagens warden ver
voerd . 

9. Indien de dienst wordt onderbroken, is 
de ondernemer verplich t d aarvan, onder op
gaaf der redenen, onverwijld aan Gedeputee1·
de Staten kennis te geven; ook van de hervat
ting wordt aan dit College mededeeling ge
daan. 

De ondernemer is verplicht Gedeputeerde 
Staten alle gevraagde inlich tingen 0mtrent 
den dienst op de door hen gewenschte wijze te 
verschaffen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de u itvoering van d it beslui t, waarvan a f
schrift zal warden gezonden aan den Raad 
van State, Afdee ling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

De M inister van Waterstaat, 

Aangezien ik m ij met d ie ontwerp-beslu iten 
niet kon vereenigen, richtte i k het volgende 
schrijven tot de Afdeeling: 
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MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

• 
0

• 445. 

Afdeeling 
V e r v o e r- e n M ij n w e z e n. 

's-Gravenhage, 4 Januari 1929. 
Aan den Raad van State, Afdeeling 

voor de Geschillen van B estuur. 

Uwe Afdeeling deed mij toekomen hare ad
viezen aan Hare Majesteit de Koningin van 
18 Juli 1928, nos. 528 en 529, met ontwerp
besluiten en bijlagen, betreffende de beroepen, 
ingesteld door A . de Kriek en N. J. Zondag 
te 'l'iel en den Nederlandschen Bond van Auto
busdienst-Ondern mers te H ilversum tegen de 
besluiten van Gedeputeerde Staten van Gel
derland, waarbij aan de Kriek en Zondag 
vergunning is geweigerd voor een autobusdienst 
op het traject Culemborg-Tiel, en aan de 
Algemeene Transport Onderneming te Utrecht 
onder meer voor dat traject eene zoodanige 
vergunning is verleend. 

Blijkens de ontwerp-besluiten acht de Af
deeling deze beroepen gegrond, waarbij op den 
voorgrond treedt de meening, dat de onder
nemers van den bestaanden dienst a llereerst 
voor eene vergunning in aanmerking komen. 
Deze opvatting vindt naar mijn oordeel geen 
steun in de Wet Openbare Vervoermiddelen, 
die afgez ien van een maatregel van tijdelijken 
aard geen voorkeur aan bestaande onden1e
mingen toekent. We] kan, naar het mij voor
komt. indien voor het verleenen van eene ver-
gunning eene keuze moet worden gedaan tus
schen een bestaanden en een nieuwen dienst 
en het belang van eene economische verkeers
voorziening evenzeer door den bestaanden als 
door den nieuwen dienst wordt behartigd, aan
leiding bestaan om de vergunning aan den 
bestaanden dienst toe te kennen. Indien daar
entegen het verkeersbelang meer gebaat zal 
zijn bij den nieuwen dienst dan bij den bestaan
den, zal dat belang den doorslag dienen te 
geven, en de vergunning derhalve aan dien 
nieuwen dienst behooren te worden verleend. 

Met Gedeputeerde Staten ben ik van mee
ning, dat op het traject Culemborg--Tiel slechts 
aan een autobusverbinding behoefte bestaat, 
welke meening Uwe Afdeeling blijkens de 
boven aangehaalde overwegingen deelt. Ter
wijl evenwel de Kriek en Zondag slechts den 
dienst tusschen deze plaatsen zel ve onderhou
den, heeft de Algemeene Transport Onderne
ming een aantal verbindingen in het !even 
geroepen, die dermate samenhangen, dat naar 
mij ne meening groot gevaar bestaat, dat, in
dien haar de dienst Tiel-Cul emborg wordt 
ontnomen, de andere lijnen niet meer van be
Jang voor haar zullen zijn, en zij de exploita
tie daarvan zal staken. In het bijzonder wijs 
ik hierbij op de lijn Geldermalsen-Zoel en, die, 
a ls toevoerlijn van den eigen dienst Tiel
Culemborg ongetwijfeld van ·beteekenis , naar 
mijne meening groote kans loopt te worden 
opgeheven tot schade voor de verkeersvoor
ziening, indien de dienst Tiel-Oul emborg in 
handen van een andere onderneming zou ko
men. 

Bovendien ben ik van meening, zooals ik 
ook in mijn schrijven aan de Afdeeling van 19 
Juli 1928, n°. 438, a fdeeling Vervoer- en 
Mijnwezen betreffende de beroepen tegen de 
aan de Algemeene Transport Onderneming 
verleende vergunn ingen voor autobusd iensten 
in westelijk Noordbrabant, mededeelde, dat 
samenvloeiing van autobusdiensten in de prac
tijk veelal tot moeilijkheden voor doorgaande 
reizigers zal leiden. 

Op grond van die overwegingen ben ik 
van oordeel, dat in bet belang van eene goede 
verkeersvoorziening de dienst van de Alge
meene Transport Onderneming op het traject 
Tiel-Cul em borg de voorkeur verdient boven 
dien van de Kriek en Zondag, en dat de be
roepen derbalve ongegrond behooren te wor
den verklaard. 

Krachtens de mij door Hare Majesteit de 
Koningin verleende a lgemeene machtiging 
moge ik U de op deze beroepen betrekking 
hebbende stukken weder doen toekomen, met 
het verzoek de beroepen nader te willen 
overwegen. 

De Minister van Waterstaat, 
(get:) H. v. d. V egte. 

De Afdeeling deed mij hierop haar nader 
advies aan Uwe Majesteit toekomen, luidende: 

,,'s-Gravenhage, 16 J anuar i 1929. 

N°. 528/529(1928)/19. 

Aan de Koningin. 

Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van Waterstaat met een 
schrijven van 4 J anuari 1929, n°. 446, ·afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen, bij den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, opnieuw, ter over-iveging aanhangig ge
maakt bet beroep, ingesteld door den Neder-· 
landschen Bond van Autobusdienst-Onderne
mers te H ilversum tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland van 20 
Juli 1927, n°. 115 (Provinciaal blad n°. 106), 
waarbij aan de A.T.0. te Utrecht vergunning 
is verleend tot het in werking brengen van 
autobusdiensten Vianen-Culemborg, voor zoo
ver het traject in de provincie Gelde,·land is 
gelegen, Culemborg- T iel, B eusichem-Keste
ren en Geldermalsen-Zoel en, alsmede het be
roep, ingestela door A. de Kriek en N. J. 
Zondag te Tiel tegen de beschikking van Ge
deputeerde Staten van Gelderland van 20 Juli 
1927, n°. 147 (Provinciaal blad n°. 116), 
waarbij hun vergunning is geweigerd tot het 
in werking houden van een dagelijkschen 
autobusdienst op het traject Tiel-Drumpt
Avezaath - Erichem-Buren-Asch- Zoelniond 
- B eusichem- Culemborq . 

De Minister is in afwijking van het gevoelen 
van de Afdeeling van meening, dat in het be
Ja ng van eene goede verkeersvoorziening de 
dienst van de A.T.O. op het traject Tiel
Culemborg de voorkeur verdient boven dien 
van de Kriek en Zondag, zoodat in beide 
zaken de beroepen ongegrond waren te ver
kl aren. D e Minister voert daarbij aan, dat de 
in deze zaken gehuldigde opvatting van de 
Afdeeling, als zouden de ondernemers van den 
bestaanden dienst allereerst voor eene ver-
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g~mnin_g in aanmerking komen, z.i. geen steun 
vmdt m de Wet Openbare Vervoermiddelen 
die, afgezien van een maatregel van tijdelijke~ 
aard, geen voorkeur aan bestaande onderne
mi ngen zou toekennen. De Afdeeling merkt 
hicr tegen op, dat al mogen de woorden ;an de 
\¥et_ Openbare Vervoermiddelen geen onder
sche,d maken tusschen bestaande en nieuw op 
te r1chten autobusd iensten de bi llij khe id toch 
e isch t met de belange!' van de ee rstgenoemde 
on_dernemmgen rek~nmg te houden, terwijl 
bhJ kens de Memor1e van Toel ichting op de 
Wet van 30 Juli 1926 {Staatsblad n°. 250) 
de mogelij kheid vzn voorkeur aan bestaande 
cliensten, ongetwij fdd in de bedoeling van den 
wetgever heeft gel..,gen. 

aar het _ oordeel van de Afdeeling behoort 
clan ook, b1J keuze tusschen een bestaanden en 
een n ieuw in te stellen dienst, in het a lgemeen 
aan den bestaanden dienst de voorkeur te 
warden gegeve~ en moeten er al zeer gewich
ti_ge gronden z1Jn aan te voeren, welke afw ij
kmg van dezen regel zouden rechtvaardigen. 
. In het onderhavige geval vermag de Afdee-

1 !ng het bestaan van dergelijke zeer gewich
tige redenen om den bestaanden dienst van 
de Kr iek en Zonclag op het tra ject Cule,nborg 
- 1'iel voor een nieuwen d ienst van de A.T.0. 
het veld te doen ruimen n iet in te zien 

De enkele omstandigheid, dat de .A.T.O. 
in deze streek meer samenhangende autobus
d iensten i':' het !even heeft geroepen, komt aan 
de Afdeelmg geenszins afdoende voor om op 
het genoemde traject, waarop het verkeer door 
een bestaanden dienst op toereikende wijze 
werd onderhouden, dezen dienst voor een 
n ieuwen te doen plaats maken vooral daar 
Gedeputeerde S_taten, zooals in' het ontwerp
beslu,t be(·_e,ds 1s overwogen, het in de hand 
bebben, b1J gelegenbeid, dat de verscbillende 
cl ienstregelingen aan hunne goedkeuring war
den onderworpen, daartusscben het noodige 
verban_d_ te leggen, waardoor eene behoorlij ke 
aanslu,tmg van de bedoelde diensten kan wor
den verzekerd. 

De Minister oppert voorts de vrees, dat, 
wanneer aan de A .T.0. haar dienst 1'iel
Oulemborg wordt ontnomen {lees: haar voor 
bet in werking brengen van dezen dienst geen 
vergunnmg ,~•ordt verleend), de andere lijnen 
voor _ haar m~_t meer van belang zuilen zijn, 
wat m het b1Jwnder zou gelden voor de lijn 
GeldermuJ.sen-Zo el en, welke als toevoerl ij n 
van den eigen dienst der A.T.O. Tiel--Culem
bo,·g naar de meening van den Minister on
getwij fe ld van beteekenis zou zijn en slecbts 
tot schade voor de verkeersvoorziening zou 
warden opgeheven. 

De Afdeeli ng merkt hiertegen op, dat daar
ge laten of voor de bovenbedoelde vrees' inder
daad voldoende grond aanwezig is, dit argu
ment, dat veelvuldig door bedreigde vergun
ninghouders t~ berde pleegt te warden ge
bracht, haar met zeer klemmend voorkomt in 
di t geval te minder daar bij de openbare 
behandeling van dez~ zaken voor haar Af
deeling met nadruk is verzekerd, dat in deze 
streek om een autobusverbinding tusschen 
Zo elen en Gelder-malsen door niemand is ge
vr_aagd en aan een zooclanige lijn ook geener
le, behoefte zou bestaan. Van de zijde van de 
geroeente Zoel en, voor wie deze verbinding 

toch in d eerste plaats van b,,lang zou zijn, 
1s clan ook geenerlei adhaes1e aan den dienst 
van de A .T.0. betuigd, daarentegen we! aan
gedronge11 op het behoud van den dienst van 
de Kriek en Zondag. 
_ Op grond van een en nnder kan de Afdee

lmg clan ook geen vrij_~eid v_inden tot wijziging 
van de door haar b1J adv ,ezen van 18 Jul i 
1928,_ nos . ~~8 en 529 aangeboden ontwerp
beslu,ten .. Z1J g~eft m itsd ien U wer Majesteit 
zeer eerb1ed1g in overweging dezelve a lsnog 
te bekrachtigen. 

De Voo,·zitter der A/deeling 11001· 

de Geschillen van B estuur, 
(get.) Van Lynclen van Sandenburg." 

Ook na kennisneming van dit nader advies 
kan ik mij met de ontwerp-beslui ten der Af
deeling niet vereenigen. 

In tegenstelling met de A fdeeling hen ik van 
oordeel, dat bij het doen van eene keuze 
uit verschill ende aanvragers om vergunning 
voor eenzelfde traject in de eerste plaats moet 
worden gelet op de strekking der Wet Open
bare Vervoermiddelen namelijk de verzekering 
van eene goede verkeersvoorziening en dat 
slechts clan acht zou kunnen warden geslagen 
op omstandigbeden, die met d ie strekking geen 
verband hou_den, indien d ie aanvragers gelijken 
waarborg_ b,_eden __ voor de verkeersvoorziening. 

Zooals 1k ID m1Jn bovenvermeld scbrijven uit
eenzette, meen ik met Gedeputeerde Staten, 
dat de verkeersvo_orziening meer zal zijn ge
d1end met verleenmg van vergunning voor het 
traJect Cul emborg-Tiel aan de Algemeene 
Transport Onderneming clan aan de Kriek en 
Zonclag, zoodat op grand van dH strekking van 
de Wet Openbare Vervoermiddelen aan de 
Algemeene T r,insport Onderneming, die he
h tlve de hierbedoelde lijn versohillende daar
mee samenhangende diensten bedient, de voor
keur beboort te warden gegeven. 

Ook al zouden Gedeputeerde Staten het in de 
hand hebben door de goedkeur ing van de 
dienstregel ing ook bij gespl itste exploitatie het 
noodige verband tusschen de verschillende 
diensten te leggen, in het oog moet worden 
gehouden, dat bet hier n iet a ll een de aan
sluiting van de diensten betreft maar ook 
- en juist in de eerste plaats - 'de economi
sche bestaansmogelijkheid. 

Bovendien kan ik geenszins met de Afdee
ling aannemen, dat aan de verbinding met 
Geldermalsen, welke door de Al gemeene Trans
port Onderneming we!, doch door de andere 
autobusdiensten niet wordt gegeven geenerlei 
behoefte zou bestaan; behoud van de verbin
ding met een zoo bel imgrij k spoorwegkruis
punt moet daarentegen, zooals ook uit de stuk
ken bl ij kt, van overwegend belang voor de ge
heele streek warden geacht. 

Ik bl ijf cla n ook van meening, dat de beroe
pen ongegrond behooren verklaard te warden. 

Ik veroorloof mij mitsdien Uwer Majesteit 
een in dien zin opgemaakt ontwerp-besluit zeer 
eerbiedig ter bekrachtiging aan te bieden. 
De M inister van Waterstaat, H. v. d. Veg t e. 
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23Februari 1929. BESLUIT, houdende be
sliss ing op het beroep, ingevolge artikel 3 
der Wet Openbare Vervoermiddelen, inge
steld tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Gelderland van 12 Juli 
1927 n°. 274. S . 59. 

Wij " TILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingei teld door 

\V. van Leeuwen te Brakel tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Gelde1·land 
van 12 Juli 1927, n°. 274. voor zoover hem 
daarbij vergunning is geweigerd tot het in 
werking brengen van een autobusdienst van 
Zaltbornrn el naar 's-Hertogenbosch; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, adv iezen van 
9 Mei 1928, n°.' 438 , en 24 J anuari 1929, n°. 
438 (1928)/23; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Wa terstaat va n 19 Februari 1929, n°. 433, Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Ovenxegende : dat bij besluit van 12 Juli 
1927, n°. 274, Gedeputeerde Staten van Gel
derland, voor zoover hunne provincie betreft, 
aan W. van Leeuwen te Hurwenen vergunning 
hebben verleend tot het in werking houden 
van een autobusd ienst van Zaltb ornrnel over 
Ga,neren, Nieuwaal , Z uilichern, Brakel , Vuren 
en Dalern naar Gorinchern, maar vergunning 
geweigerd voor het traject Zaltbornrn el- Bru
chern--K erkwij k- A rnrnerzoden-H edel-' s-H er
togenbosch; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij o.m. hebben 
overwogen, dat voor een dagelijkschen dienst 
van 's-Hertogenbosch naar Zaltbornrn el, W . 
Vos te A 11rnierzoden het meest in aanmerking 
komt, en dat het niet gewenscht is daarnaast 
marktautobussen e. d. toe te I a ten; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
tegen zijne aanvrage, voor wat het geweigerde 
traject betreft, gcene bezwaren zijn ingebracht; 
dat zijn dienst a nders dan die van Vos langs 
den straatweg Zaltb ornrnel- H edel gaat; . dat 
het oneconomisch is, dat Vos op marktdagen 
extra bussen, die hij op anciere dagen niet 
noodig heeft, zou moeten laten rijden om de 
passagiers van zijne bussen over te nemen, 
terwijl dit overstappen voor de passagiers met 
de mogel ijkhe id' van het mis en van aanslui
t ing, tekort aan plaatsruimte, enz., hinderlijk 
IS· 

Overwegende, da t W . van Leeuwen niet in 
beroep is gekomen tegen het besluit van Ge
doputeerde Staten van N oordbrabant van 20 
Juli 1927 (Provinciaal blad n°. 125), waarbij 
hem vergunning is geweigerd tot het in wer
king brengen van een autobusdienst van Bra,. 
kel over Zaltb ornrnel naar 's-Hertogenbosch, 
voor zoover de provincie No ordbrabant be
treft, zoodat bij de beslissing op het beroep 
met de mogelijkheid, om den dienst op het 

oordbrabantsche gedeel te van het gevraagde 
traject uit te oefenen, thans geen rekening kan 
warden gehouden; 

Overwegende, dat met Gedeputeerde Staten 
van Gelderland moet warden aangenomen, dat 
naast de bestaande openbare vervoermiddelen 
de autobusd ienst van W. van Leeuwen op het 
Geldersche gedeelte van het traject Z altborn
rn el-'s-H erto genbosch niet in eene verkeers
behoefte voorziet ; 

Gezien de Wet Open bare Vervoermiddelen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verkl a ren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat met het 
rapport van Onzen Minister in het Staatsblad 
zal warden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal wqrden gezonden aan den Raad van State, 
Af.:leeling voor de Geschillen van B estuur. 

's-Gravenhage, den 23sten Februari 192\!. 
WILHELM INA. 

De M inister van Waterstaat, H. v. d. Veg t e. 
(Uitgeg. 21 Maart 1929.) 

MI ISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 433. 

Afd ee lin g 
V e r v o e r- e n M ij n w e z e n. 

's-Gravenhage, den 19 Februa.ri 1929. 
Aan de Koningin. 

De R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, deed lnij toekomen het 
door de Afdeeling aan Uwe Majesteit uitge
brach te ad vies van 9 Mei 1928, n°. 438, met 
ontwerp-beslui t en bijlagen, betreffende het be
roep, ingesteld door W. van L eeuwen te 
Brakel tegen· de besch ikking van Gedeputeerde 
Staten van Gelderland van 12 Juli 1927, n° . 
274 (P,·ovinciaal blad n°. 94) , voor zoover 
hem daarbij vergunning is geweigerd tot het in 
werking brengen van een autobusdienst van 
Zaltb ornrnel naar 's-H ertogenbosch. 

Blijkens het ontwerp-besluit was de Afdee
ling van oordeel, dat het beroep gegrond is. 
Dit ontwerp-besluit luidde : 

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

W. van L eeuwen te B ,·akel tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
van 12 Juli 1927, n°. 274, voor zoover hem 
daarbij vergunning is geweigerd tot het in 
werking brengen van een autobusdienst van 
Zal tbom,nel naa r 's-H ertogenbosch ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, ·gehoord, advies van 
9 Mei 1928, n° . 4.38; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
vVaterstaat van 

Overwegende: dat bij besluit van 12 Juli 
1927, n°. 274, Gedeputeerde Staten van Gel
der/and, voor zoover hunne provincie ~etreft, 
aan W. van L eeuwen te H u,·wenen vergunning 
hebben verleend tot het in werking houden 
van een autobusdi enst van Zaltborn,nel over 
Ga,neren, Nieuwaal, Z uilichern, Brakel, Vuren 
en Dalern naar Gorinchern, maar vergunning 
geweigerd voor het traject Zaltbornrnel- Bru
chern--K erkwij k- A rn11,erzoden-H edel- ' s-H e1 -
togenbosch; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij o.m. hebben 
overwogen, dat voor een dagelijkschen dienst 
van 's-H ertogenbosch naar Zaltbornrn el , W. 
Vos te Arnmerzoden het meest in aanmerking 
komt, en dat het niet gewenscht is daarnaast 
marktautobussen e. d. toe te laten; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
tegen zijne aanvrage, voor wat het geweigerde 
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traject betreft, geene bezwaren zijn ingebracht; 
dat zij n dienst anders dan die van Vos Iangs 
den straatweg ZaJ,tbo1n1n el- H edel gaat; dat 
het oneconornisch is, dat Vos op marktdagen 
extra bussen, die hij op andere dagen niet 
nood ig heeft, zou moeten laten rijden orn de 
passagiers van zijne bussen over te 11emen 
terwijl <li t overstappen voor de passagier met 
de mogelijkheid van het missen van aanslui 
t ing, tekort aan plaatsruimte, enz., hinderlijk 
IS · 

Overwegende: dat geene bezwaren waren in
gebracht tegen de aanvrage van W. van 
L eeuwen, voor zoover betreft het traject ZaJ,t
bonimel-' s-H ertogenbosch; 

dat kwalijk kan worden ingezien hoe het 
doorrijden van de bussen van dezen 'dienst op 
rnarktdagen van Zal,tbo1n11iel naar 's-H ertogen
bosch den dagelij kschen dienst Zaltbom1nel
's-H ertogenbosch in gevaar zou kunnen bren
gen, daar de bussen van den appell ant in den 
regel op marktdagen geheel bezet met passa
g iers voor 's-H ertogenbosch te ZaJ, tbont1nel 
aankomen ; 

dat onder deze ornstandigheden Gedeputeer
de Staten van Gelderland ten onrechte de ver
g unning hebben geweigerd voor het traject 
Zal,tb o1nmel-'s-H ertogenbosch; 

Gezien de Wet Open bare Vervoerm iddelen; 
H abben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging in zooverre van het bestreden 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land van 12 Juli 1927 te bepalen, dat de daar. 
bij verleende vergunning ook geldt voor het 
traject 's-H ertogenbosch- H edel-A 11ime1·zoden 
- K e1·kwijk-Bruche111-Zaltbommel . 

Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
B estuur . 

, den 
De Mini:i ter van Waterstaat," 

A angez ien ik mij met dat ontwerp-besluit 
niet kon vereenigen , ri ch tte ik het volgende 
sch r ijven tot de Afdeeling: 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

1 °. 447. 

Afdeeling 
V e r v o e r- e n M ij n w e z e n. 

's-Gravenhage, 4 J anuar i 1929. 
Aan 

den R_aad van State, Afdeeling voor de 
Gesch,llen van B estuur. 

Uwe Afdeeling deed m ij toekomen haar ad
vies aan Hare M ajesteit de Koningin van 9 
Mei 1928, n°. 438, met ontwerp-besluit en bij-
1 agen, betreffende het beroep, ingesteld door 
W. va n Leeuwen te B rakel tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
van 12 Juli 1927, n°. 274 (Provinciaal blad 
n°. 94), voor zoover hem daarbij vergunning is 
gewcigerd tot bet in werking brengen van een 
a utobusdienst van ZaJ, tbommel naar 's-H erto
genbosch. 

Blijkens het ontwerp-besluit acht Uwe Af
deeling het beroep gegrond, uit overweging, 
dat tegen de aanvrage van V anLeeuwen voor 
het traject ZaJ,tbo1n11iel--'s-Hertogenbosch geene 
bezwaren waren ingediend en dat voor dezen 
d ienst aan den dagel ij kschen busdienst Zal, t
bommel-' s-Hertogenbosch geen afbreuk wordt 
gedaa·n. 

Tegen het door de Afdeeling ingenomen 
standpunt bestaan bij m ij versohillende bezwa
ren. 

In de eerste plaats wordt naar mij ne mee
ning de beslissing op het beroep mede be
heersoht door het antwoord op de vraag, of 
het gewenscbt of noodzakelijk is, dat de rei
zigers, afkomstig van of besternd voor bet door 
Van Leeuwen e,·eneens bereden traject Gorin
chem- Zal,tbom1nel, door de a utobussen van 
denzelfden ondernemer 'rechtstreeks naar en 
van 's-Hertogcnbosch worden vervoerd. Aange
zien Zalt bommel en 's-Hertogenbosch zoowel 
door den spoorweg a ls door een dagelij kscben 
autobusdienst zij n verbonden, meen ik, dat die 
vraag in ontkennenden zin moet worden be
antwoord. H et niet-gebruik maken door de 
ondernemers van den spoorweg- en den auto
busdienst van hunne bevoegdheid tot bet in
dienen van bezwaren neemt niet weg, dat bij 
de beslissing op het verzoek om vergunning 
zooveel mogelijk met alle daarvoor van belang 
zij nde omstandigbeden behoort rekening te 
worden gehouden. Doortrekking van den auto
busdienst van Van Leeuwen tusscben Gorin
che1n en ZaJ, tbonimel tot 's-H ertogenbosch 
komt m ij dan ook overbodig voor, en in strijd 
met de bedoeling van de Wet Openbare Ver
voermiddelen. 

In de tweede plaats boudt de Afdeeling bij 
haar adv ies geen rekening m et de omstandig
heid, dat Van Leeuwen niet tegen de weige
r ing van de gevraagde vergunning door Ge
deputeerde Staten van Noordbrabant in be
roep is gekomen. _Indien bet adv ies der Af
deeling zou worden gevolgd zou hierdoor eene 
vergunning voor bet tra{ect Zaltbommel
H edel word en verleend, zonder dat iets vast
staat omtrent . de daarmede samenhangende 
verb ind ing H edel-'s-H ertogenbosch. Welis
waar deelt Van Leeuwen in • zij n adres aan 
H are Maje teit van 20 September 1927 rncde, 
dat hij eene nieuwe aanvrage voor de pro
v incie Noordbrabant heeft ingediend, <loch, 
voor zoover aan mijn Departement bekend is, 
is op die aanvrage nog n iet bes] ist. Ind1en nu 
op het beroep gunstig werd besl ist, zou die 
beslissing gegrond moeten zijn op overwegin
gen omtrent het bestaansrecbt der geheele 
verbi nding, en zou hierdoor naar mijne mee
n ing dus op de beslissing van Gedeputeerde 
Staten van Noordbrabant worden vooruitge
loopen, hetgeen ik in strijd met het karakter 
van eene beslissing in beroep zou achten. 

Krachtens de mij door Hare Majesteit de 
Koningin verleende macbtiging moge ik U de 
op bovenbenoemd beroep betrekking beb
bende stukken weder doen toekomen, met bet 
verzoek dat beroep nader te willen overwegen. 

De Minister van W aterstaat, 
(get.) H . v. d. V eg t e. 

D e Afdeeling deed mij bierop baar nader 
advies aan Uwe Majesteit toekomen, lu idende: 
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,,'s-Gravenhage, 24 J anuari 1929. 

N°. 438 (1928) /23. 

Aan de Koningin. 

K rachtens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van Waterstaat met een 
schrijven van 4 J anuar i 1929, n°. 447, Afd. V . 
en M ., opnieuw bij den R aad van State, Af
deeling voor de Geschillen van Bestuur, ter 
overweging aanhangig gemaakt het beroep, 
ingesteld door W. van Leeuwen te Brakel 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland van 12 Juli 1927, n°. 274, 
voor zoover hem daarbij vergunn ing is gewei
gerd tot het in werking brengen van een auto
busdienst van Zal,tbom1nel naar 's-H ertogen
bosch. 

De Minister heeft tegen de voorgedragen 
beslissin g- twee bezwaren. 

Allereerst meent hij , dat niet kan worden 
gezegd dat het gewensch t of noodzakelijk is, 
dat de reiz igers, afkomstig van of bestemd 
voor het door Van Leeuwen eveneens bereden 
traject Gorinchem-Zal,tbommel, door de auto
bussen van denzelfden ondernemer rechtstreeks 
naar en van 's-H ertogenbosch worden ver
voerd , omdat een spoorweg- en een dagelijk
sche autobusdi enst Zal,tb ommel met ' s-Her
togenbosch verb indt. Daarom acht de Minister 
<loortrekking van den autobusdienst van V an 
L eeuwen tusschen Gorinchem en Zal,tb ommel 
tot 's-Herto genbosch overbodig en in strijd met 
de bedoeling van de Wet Openbare Vervoer
middelen. 

In de tweede plaats ziet de Minister a ls be
.zwaar tegen eene gunstige beslissing op het 
b eroep, dat vooruitgeloopen zou worden op de 
aanvrage om vergunning voor het traject 
H edel-'s-Hertogenbosch, welke bij Gedepu
teerde Staten van N oonJ,.B rabant aanh angig 
is, hetgeen de Minister in strijd met het ka
rakter van eene bes! issing in beroep zou achten . 

Ten aanzien van het eerste bezwaar van den 
Minister moge de Afdeeling er op w ij zen, dat 
de Minister in zijn schrijven van 5 Mei 1928, 
n° . 436, Afd. V . en M., opgenomen in Staats
blad n°. 334 van 1928, uitdrukkelijk heeft 
ve1·klaard dat ook z. i. het vergunningsstelsel 
strekt, om den autobusondernemer, die op 
eenig traject als concurrent wil optreden van 
eene bestaande vervoeronderneming en daar
door het bestaan daarvan dermate bemoeilij kt, 
dat zij tot schade van het duurzame verkeers
belang haar dienst niet of niet meer behoor-
1ijk zal kunnen uitoefenen, te weren. Het 
komt aan de Afdeeling voor , dat bet een 
zu ivere toepassing van deze gedragslijn is, 
dat in het onderhavige geval de vergunning 
verleend wordt, nu van vorenbedoelde schade
lijkheid niet is gebleken. Dat immers deze 
marktdienst noch aan den dagelijkscben dienst 
van Zal,tb o,nmel, noch aan den trein reizigers 
-ont trekt, welke voorheen met den trein of den 
,dagelijkschen autobusdi.enst Zal,tbommel
's-H ertogenbosch reisden , is reeds daarom dui
delij k, omdat de bus in Zal,tb ommel op markt
dagen - zooals vanzelf spreekt - als regel 
reeds vol is en dus geen passagiers opneemt, 
-die anders per bus of trein naar 's-H ertogen
bosch zouden gaan. De onderhavige marktbus 
passeert trouwens bet station Zaltb ommel niet, 
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maar blijft er 1 a 1 ½ K .M . vandaan; in be
roep kan de route niet gewijzigd worden, zoo
dat , bij afkapping in Zaltbomm el de passa
g iers der bus zouden zij n aangewezen op den 
dagelij kschen dienst Zaltbomm el-'s-H ertogen
bosch. En het zou ,oneconomiscb zijn de pas
sagiers van de voile marktbus in Zal,t bommel 
in een andere bus van laatstgenoemden <liens;, 
te doen overstappen, die deswege, zooals het 
beroepschrift opmerkt, extra reserve-materiaal 
zou moeten aansch affen. 

Soortgelijke overwegingen a ls het ontwer p
besl u it inhoudt, treft men aan in Uwer Ma
jeste its beslui t van 8 December 1928, n° . 27, 
waarbij in een analoog geval eene beslissing is 
genomen (autobusdienst B orger--Gieten-Gro
ningen van Polling en Balkema te B orger) . 

Evenm in kan de Afdeeling het tweede be
zwaar van den Minister deelen. Ook bij wei
gering van de vergunning voor het t ra ject 
Z al,tborn1nel-H edel wordt in <lien zin voor
uitgeloopen op de nog te nemen besli ss ing van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, dat 
het verleenen van vergunning op het traject 
H edel-'s-H ertogenbosch clan geen zin meer 
heeft. 

M aar daartegen bestaat geen bezwaar; het 
systeem der wet brengt nu eenm aal mede, dat 
eene besli ssing omtrent een traject van een 
autobusdienst in de eene provincie van belang 
is voor de besliss ing omtrent een tra ject in 
eene andere provincie. 

Besl iss ingen van de Kroon in beroep hebben 
trouwens zeer vaak invloed op nog te nemen 
beslui ten van Gedeputeerde Staten, a l blijven 
deze formeel vrij om naar eigen inzicht te 
besli ssen. De Afdeeling veronderstelt, dat in 
het onderhavige geval Gedeputeerde Sta ten 
van ,NoordrBrabant opzettelijk de besliss ing 
van Uwe Majeste it in bet aanhangige geschil 
afwachten om zich daa rdoor te laten leiden, 
gelijk zij bij hunne a fwij zende beschikking van 
20 Juli 1927, n°. 125 , zich uitsluitend hebben 
l aten le iden door de afwijzende beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland om
trent het traject Zaltbommel-Hedel . 

Op grond van het vorenstaande geeft de 
Afdeeling Uwer Majesteit eerbiedig in over
weiting het aanvankelij k aangeboden ontwerp
besluit te bekrach t igen. 

De Voorzitter der Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur, 

(get . ) Van Lynden van Sandenburg." 

Door dat nader advies zijn mijne bezwaren 
tegen de voorgedragen beslissing niet opge
heven. 

Voor zoover betreft het" betoog van de Af
deeling naar aanl e iding van mijn eerste be
zwaar. merk ik op, dat de reizigers. die uit 
de richting van Gorinchem naar 's-Hertogen
bosch re izen, te Z altbommel de reis per trein 
of met den dienst van Vos kunnen voortzetten; 
indien de bussen van Van Leeuwen zouden 
doorriiden naar 's-H e1·togenbosch , clan worden 
de daarmede vervoerde passagiers dus aan die 
andere ondernemers onttrokken. Dat deze 
marktbus thans het station Zaltbommel niet 
passeert, behoeft geen bezwaar te zijn, daar 
de vergunning geen route ·binnen de gemeente 
Z altbommel voorschrij ft, zoodat op grond van 
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de verleende vergunning de dienst ook het 
station kan aandoen. Door het bestaan va n 
eene rechtstreeksche spoorwegverbinding -,an 
Zaltbo1n1nel met ' s-Herto genbosch wijkt deze 
zaak af van het door de Afdeeling aangehaal 
de beroep van Polling en B alkema te B orger. 

Voor zoover betreft het betoog der Afdee
ling naar aanleiding van mijn tweede be
zwaa r , merk ik op, dat bij weiger ing in beroep 
van vergunning voor he t gedeelte Zal tbo11,mel 
- H edel op den in mijn bovenvermeld schrij 
ven bedoelden formeelen grond, niet wordt 
vooruitgeloopen op de nog te nemen beslissing 
van Gedeputeerde Staten van N oordbrabant, 
claar bij zoodanige we igering geen besl issing 
behoeft te warden gegeven omtrent de vraag, 
of de dienst in eene behoefte zou voorz ien. 

Ik blij f dan ook van meening, dat op het 
beroep van Van Leeuwen afwijzend behoort te 
warden besch ikt. 

E en in di en zin opgemaakt ontwerp-besl uit 
wordt Uwer Majesteit hierbij zeer eerbied ig 
ter bekrachtiging aangeboden. 
De M inister van Waterstaat , H . v. d . V eg t e. 

23 Februari 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art . 221.) 

E en post wegens opbrengst van een ver
k oop v an op stam s taande boomen langs 
gemeentewegen is t erecht door B. en W. 
onder d e inkomsten van d en gewonen 
dienst v erantwoord , nu het vellen en aan
planten van opgaan d hout langs deze wegen 
op zoo systematische wijze geschiedt, dat 
een r ege!m atige opbrengst van den hout
hak p er jaar ongeveer tot het bedrag van 
genoemden post is gewaarborgd. • • 

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

Burgemeester en vVethouders der gemeente 
Diepenveen tegen het beslu it van Ged. Staten 
van Overij ssel van 28 A ugustus 1928, n°. 
8518/5'939, 2e Afd. , tot vaststelling van de 
rekeni ng der voormelde gemeente over het 
dienstjaar 1926 ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Gesuhil len van Bestuur. gehoord , advies van 
6 Februari 1929, n°. 1047 (van 1928); 

Op de voorclrach t van Onzen M inister van 
Binnenlandsche Z aken en L andbouw van 
20 Februari 1929, n°. 512, Afd. B.B.; 

0. da t Ged. Staten van Overij ssel bij hun 
evengenoemd besiuit de ontvangsten en ui t
gaven van de rekening der gemeente Diepen
veen over het dienstjaa r 1926 hebben vastge
steld a ls vol gt : 

de ontvangsten van den ge-
wonen d ienst op . f 218,562. 35½ 

de uitgaven van den gewonen 
dienst op . - 193,159.49 

en a lzoo he t ba ti g slot van 
den gewonen dienst .op 

de ontvangsten van den ka
pitaa ldienst op 
de u itgaven van den kap itaal
d ienst op 

en al zoo het nadeelig slot 
van den kapitaaldienst op . 

25,402.86½ 

30,004 .35 

59,641.12 

29,636.77; 

dat Ged. Staten daarbij heb_ben overwogen, 
dat op de voorloopige rekening op volgnum
mer 18 van den gewonen dienst : ,,Opbrengst 
van den houthak" o. m. is verantwoord een 
bedrag ad f 2070.95, wegens opbrengst van 
een gehouden openba ren verkoop van op stam 
staande boomen, staande langs verschillende 
wegen in de gemeente Diepenveen ; cla t, naar 
de meening van hun college, de opbrengst 
van den verkoop van op stam staande boomen, 
a ls zij nde een dee! va n het gemeen telij k ver
mogen, moet warden aangemerkt al s behoo
rende tot de kapitaa ls-inkomsten der gemeente 
en derhalve niet mag worden gebezi gd tot dek
k ing van de gewone ui tgaven ; dat de Ge
m eenteraad, bl ijkens mededeel ingen van Bur
gemeester en Wethouders, n iet bere id is het 
voormelde bedrag ad f 2070. 95 onder de kap i
taals-inkomsten der gemeente op te nemen ; 

dat van d it beslui t Burgemeeste r en Wet
houders van D iepenveen bij Ons in beroep zij n 
gekomen, aanvoerende, dat het hier betreft de 
gewone jaarlij ksche verkooping van boomen, 
die hetzij kaprijp of dood zijn, hetzij wegens 
ui tdunning behooren te worden geveld en door · 
jonge aanpla nting woi-den vervangen en a lzoo 
niet het vermogen der gemeente betreft; dat 
Ged. Staten in 1917 in gelij ken zin zich kant
ten tegen het verantwoorden op den gewonen 
dienst van de opbrengst van den verkoop van 
l angs versch illen cle wegen staande boomen; 
dat evenwel, na een ter zake gevoerde corre&-
ponden t ie, waaruit blijkt , dat zoo goed a ls. 
a lle wegen eertij ds van de M arken zijn over
genomen, bij wel ke overneming is bedongen, 
dat de opbrengst der aldaar staande boomen 
za l warden bestemd voor onderhoud en ver
betering dier wegen, Ged. Staten al snog bij 
hunne beschikking van 13 November 1917, 2e
A fd. n°. 6560/4953 hebben goedgekeurd dat 
de opbrengst van de verkochte boomen be
stemd werd voor aankoop en inpl ant ing van 
n ieuwe boomen en voorts voor onderhoud der· 
wegen; 

0 . dat blij kens nadere ambtsberi ch ten, inge
wonnen naar aan leiding van de openbare be
handeling van deze zaak voor de A fdeel ing 
van den Raad van State voor de Geschi llen 
van Bestuur , het vellen en aanpl anten van op
gaand hout langs de wegen in de gemeente
Diepenveen op zoo systematische wijze ge
schiedt, dat eene regelmatige opbrengst van 
den houthak van f 2000 a f 3000 's jaars is ge
waarborgd ; 

dat onder deze omstandigheden de boven- 
bedoelde post terech t in de reken ing onder de
inkomsten van den gewonen dienst is verant- 
woor d; 

dat het beroep van Burgemeester en "Vet-
hou clers m itsdien gegrond is; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit. 
van Ged. Staten van Overij ssel van 28 Augus
tus 1928, 2e Afd. , n°. 8518/5939, de ontvang
sten en ui tgaven van de gemeente Diepen
veen, over het dienstjaar 1926 vast te stel len , 
zooals di t voorloop ig door den Gemeenteraad 
is vastgesteld; 

Onze Mini ster van Binnenl andsche Zaken 
en Landbouw is belast, enz. (A. B.) 
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25 F eb,·uari 1929. BESLUIT, houdende na
dere wijziging van het Koninklijk Besluit 
van 27 M aart 1916 (Staatsblad n°. 147) , 
waarbij aan Bestuurders der Vereeniging 
voor landbouw en verzorging van krank
zinnigen ,.Huize Padua", te Boekel, ver
gunning is verleend tot oprichting van een 
gesticht voor zwakzinnigen te Udenhout . 
s. 60. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 21 
Februari 1929, n°. 321, a fdeeling Armwezen; 

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

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 

Met intrekking van Onze Besluiten van 5 
Maart 1923 (Staatsblad n°. 58) en van 19 
Mei 1926 (Staatsblad n°. 123) wordt artikel 3 
van Ons besluit van 27 Maart 1916 (Staats
blad n° . 147) gelezen: 

,.In het gesticht, dat bestaat uit een admi
nistratiegebouw met twee bijgebouwen, vijf 
paviljoenen en de noodige dienstgebouwen, 
mogen slechts mannen verpleegd worden, ten 
getale van niet meer dan 342·. 

Bovendien mogen in het gesticht gedurende 
het tijdvak, eindigende 31 December 1931, nog 
31 mannen worden verpleegd." 

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

's-Gravenhage, den 25sten Februari 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. Kan. 

(Uitgeg. 12 Maart 1929.) 

25 Februari 1929. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Bioscoopwet art. 1 ; Gemeentewet 
art. 151.) De vergunning bedoeld in art. 1 
der Bioscoopwet heeft betrekking op bios
coopvoorstellingen (een ruimer begrip van 
filmvertooningen), gelijk deze in de prac
tijd plegen te worden gegeven, dus niet a ls 
integreerend dee] daarvan de muziek, voor
zoover die met de vertooning van films 
in onmiddellijk verband staat. Zoodanig 
verband is niet a lleen aanwezig bii de muzi
kale illustratie, ma11r ook bij muziek, welke 
ter inleiding, ter afwisseling en tot besluit 
der filmvertooningen wordt gemaakt. 

Krachtens art. 151 Gemeentewet heeft 
derhalve het op art. 188 Gemeentewet ge
gronde art. 271 A. P. V. voor 's-Graven
hage, bevattende o. m. het verbod om 
muziek te geven, waartoe aan het publiek 
de toegang wordt verleend, behoudens ver
gunning van den Burgemeester zijn kracht 
verloren voorzoover betreft muziek, die 
met vertooning van films in onmiddellijk 
verband staat. 

Concl. Adv.-Gen. bovendien : Art. 19 der 
Bioscocipwet is t. a. v. het bioscoopbedrijf 
in de plaats getreden van art. 188 Ge
m eentewet. 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage, re
quirant van cassatie tegen een vonnis van die 
Rechtbank van 18 October 1928, waarbij in 
hooger beroep is bevestigd een vonnis van het 
Kantongerecht te 's-Gravenhage van 28 Augus
tus 1928, bij welk vonnis E. V ., bioscoop
directeur, is ontslagen van a lle rechtsvervol
ging. (Gepleit door Mr. H . P. Marchant, 
advocaat te 's-Gravenhage). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Van 
Lier . 

De gerequireerde, directeur van een bioscoop
onderneming, heeft zich voor den Haagschen 
Kantonrechter te verantwoorden gehad ter
zake van de overtreding van art. 271 van de 
Alg. Politieverordening voor 's-Gravenhage, 
welk artikel luidt: ,.Behoudens vergunning 
van den Burgemeester is het verboden muziek, 
vertooningen, feesten of andere vermakelijk
heden te geven of toe te laten, waa:rtoe aan 
het publiek, met of zonder betaling, de toe
gang wordt verleend". 

Bewezen werd verklaard, dat hij op 5 April 
1928 des namiddags circa 2.40 uur, te Den 
Haag, als Directeur van het bioscooptheater 
,.Apollo", gelegen 19a Spuistraat, in dat bios
cooptheater, waartoe aan het publiek tegen 
betaling toegang wordt ve rleend, muziek heeft 
toegelaten, zonder vergunning van den Bur
gemeester van den Haag. 

De Kantonrechter achtte het bewezen feit 
niet strafbaar, zoodat ontslag van rechtsver
volging volgde. De gronden voor deze uit
spraak zijn de volgende: 

,,clat de strafbaarheid van het telastegelegde 
feit hiervan afhangt, of het op art. 188 der 
Gemeentewet gegrond art. 271 van de Alg. 
Politieverordening voor 's-Gravenhage, het ver
bod bevattende om muziek te geven of toe te 
laten, waartoe aan het publiek de toegang 
wordt verleend, behoudens vergunning van den 
Burgemeester, op dat feit van toepass ing is; 

dat de Bioscoopwet niet a lleen betreft de 
eigenlijke filmvertooning, doch eveneens de 
uitvoeringen, welke ter afwisseling die r ver
tooningen worden gegeven, hetgeen ondubbel
zinnig uit de bewoordingen dier wet blijkt, in 
het bijzonder uit de bewoordingen van art. 7 
sub 2e a lwaar sprake is van ,,Exploitatie van 
het bedrijf"; 

dat deze opvatting bovendien steun vindt in 
de uitlatingen van de Ministers van Binnen
landsche Zaken en van Justitie, in hun me
morie van antwoord naar aanleiding van het 
onderzoek in de Eerste Kamer, in welk stuk 
die Ministers onder m eer zeggen: 

,.dat de wet uitsluitend films betreft, is min
der juist. Ook zang-, -dans- en voordrachtnum
mers, die ter afwisseling van filmvertooningen 
worden gegeven, vallen onder haar bereik. 
Met name volgt dit uit art. 7 n°. 2. 

De voormelde memorie van toelichting der 
staatscommissie bevat hieromtrent : De exploi
tatie van het bedrijf omvat ook het z.g.n. 
spectacle coupe en de explicatie. Wat het 
eerste betreft, er is op zich zelf genomen geen 
enkel bezwaar tegen, dat na het vertoonen van 
eenige films aan de oogen van het publiek 
een oogenblik rust gegund wordt door het doen 
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optreden van zangers en voordrager . Intus
schen wordt ook in het spectacle coupe thans 
veel geboden wat de grens van het toel aatbare 
overschrijdt. Hiertegen te waken is mede de 
functie van art. 7 n°. 2 met de daar·.an ver
bonden sanctie in de artt. 10 en volgende;" 

dat in het spectacle coupe als onderdeel van 
het bioscoopbedrijf begrepen moet wordon mu
zieknummers, welke immers tor afwisseling 
van filmvertooningen plegen te worden uitge
voerd , al wordt clan ook in voorzegde memorie 
van toelichting en in de Bioscoopwet de mu
ziek niet met name genoemd; 

dat we! in het algemeen een onderscheid 
kan worden gemaakt tusschen zang en muziek, 
doch dit onderscheid ter zake niet afdoet, om
dat niet slechts de eigenlijke filmvertooning 
maar onder tijdelijke omstandigheden we\ de
gelijk zoowel de tor gelegenheid daarvan ge
geven zang alsook de muziek aan B. en W. 
aanle iding wuden kunnen geven in het belang 
der openbare orde met toepassing van art. 10 
en volgende der Bioscoopwet de vergunning 
in te trekken, daar het toch zeer wel mogel ij k 
is dat onder gezegde omstandigheden, b.v. in 
tijden van beroering, de uitvoering van een 
.,,uzieknummer de openbare orde in gevaar 
zou ku nnen brengen; 

dat de juistheid der opvatting dat volgens 
de bioscoopwet muzieknummers in het bio -
coopbedrijf begrepen zij n, te duidelijker voort
vloeit uit voormelde uitlatingen der Ministers 
dat ook dansnummers welke tor afwis eling 
van filmvertooningen worden gegevcn onder 
het bereik der wet vallen, omdat de dans niet 
pleegt to worden uitgevoerd zonder muziek, 
zoodat waar, ge\ijk gezegd, de dansnummers 
onder het bereik der wet vallen, dit eveneens 
het geval moet zijn met de muziek; 

dat mitsdien art. 271 der Alg. Politieveror
dening voor 's-Gravenhage voorzoover het be
treft muziek bij of tor afwissel ing van bios
coopvoorstell ingen, zijn kracht heeft verloren 
op grond van art. 151 der Gemeentewet voor
schrij vende, dat de bepalingen van plaatselij ke 
verordeningen in wier onderwerp o. m. door 
een wet wordt voorzien, van rechtswege ophou
den to gelden, zoodat verdachte de in de dag
vaarding vermelde vergunning niet behoefde 
uithoofde van art. 271 voormeld, het telaste
gelegde feit evenmin elders bij wet of veror
dening is strafbaar gesteld, en verdachte mits
dien van alle rechtsvervolging moet worden 
ontslagen. 

In hooger beroep werd het vonnis van den 
Kantonrechter bevestigd. De heer Officier van 
J ustit ie stel t hiertegen als middel van cassatie 
voor: Schending der W et door niet of on
juiste toepassing der artt. 351-, 352, 423, 425 
Sv.; 1 der Bioscoopwet; 151, 181 de r Ge
meentewet i. v. m. art. 271 der A. P. V. voor 
's-Gravenhage (met art. 181 is kennelijk be
doeld art. 188 der Gemeentewet). 

Door de in de Bioscoopwet vervatte regaling 
is de bemoeienis van de gemeente en hare 
organen met de aangelegenheden der hio copen 
gewijzigd en beperkt. Ten aanzien van het bi
oscoopbedrijf is de gemeenteraad lechts be
voegd een verordening vast to stellen van be
perkte strekking als bedoeld in art. 4 van de 
Bioscoopwet. Hierdoor is de wetgevende be
voegdheid, voortvloeiende uit art. 135 der 

Gemeentewet ten aanzien van bioscopen ver
vallen. Eveneens is de po! itiebevoegdheid, in 
art. 188 cler Gemeentewet aan den Burge
meester verleend, voor de bioscopen vervann-en 
door de regeling in art. 19 der Bioscoopwet, 
zoodat de Burgemeester al leen in het geval, 
dat stoornis van de openbare orde is te duch
ten, kan ingrijpen. De vraag, waarover in <li t 
geding een bes! issing wordt gewenscht, betreft 
niet de e igenlijke vertooning van de film, 
maar de daarbij ten gehoore gebrachte mu
ziek; indien ook dit onder de regeling ,·an 
de Bioscoopwet valt, clan zull en de gemeente
lijke organen daarover ook geen andere zeg
genschap hebben clan volgens art. 4 der Bios
coopwet. it de ~1emorie van Antwoord l e 
Kamer § 4, biz. 2 en 3 blijkt, dat de wetgever 
niet alleen onder de regaling betrokken heeft 
de eigenlijk gezegde vertooning van de film , 
maar ook die voorstellingen welke bij het 
bioscoopbedrijf gebruikelij k zijn, zooals het 
zoogenaamde spectacle coupe, zang en clans en 
de explicatie. Op een en ander wijst de Kan
tomechter in zijn overwegingen. Deze bedoe
ling van den wetgever komt tevens uit in de 
bepaling van art. 7 sub 2e waa rbij aan den 
houder van een vergunning tot het onderne
men in het openbaar van bioscoopvoorstellin
gen de verplichting is opgelegd to zorgen, dat 
de exploitat ie van zijn bedrijf geschiedt niet 
in strijd met de goede zeden of de openbare 
orde. De regeling van de Bioscoopwet bepaalt 
zich derhalve niet tot de eigenlijke filmver
tooning, maar betreft het geheele bedrijf van 
hem, aan wien vergund is het ondernemen van 
bioscoopvoorstellingen in het openbaar. H et 
doen maken van muziek bij de bioscoopvoor
stelling is nu niet een aangelegenheid, die op 
zichzelf staat, los van de filmvertooning; in
tegendeel het geven van de muziek maakt een 
dee! der voorstell i ng ui t en behoort tot de nor
male exploitatie van het bioscoopbedrijf. Ik 
onderschrij f dus de meening van de Recht
bank en van den Kantonrechter, dat nu door 
de Bioscoopwet is voorzien in de J·egeling van 
het geheele Bio coopbedrijf - de daarbij te 
maken muziek erin begrepen - voor dit be
drij f de regaling door den Rijkswetgever in het 
!even geroepen, in de plaats is getreden van 
de bepalingen, welke de lagere wetgever had 
gegeven. Krachtens art. 151 der Gemeentewe~ 
heeft clan ook de bepaling van art. 271 der 
Haagsche Politieverordening voor het bios
coopbedrijf van rechtswege opgehouden to gel
den. 

De heer requirant voert ter ondersteuning 
van het voorgestelde middel nog aan, dat 
volgens art. 188 der Gemeentewet de po! iti e 
over de openbare vermakelijkheden aan den 
Burgemeester behoort en dit een bevoegdheid 
beteekent van zeer uitgebreiden aard, zooclat 
een inkrimping van d ie bevoegdheid niet kan 
worden aangenomen, tenzij dit in eene wet 
met zooveel woorden wordt vermeld. Het wil 
mij voorkomen, dat de door den heer requi
rant bedoelde wetsbepaling wordt aangetrof
fen in art. 19 der Bioscoopwet, welk artikel 
geheel overbodig zou zijn, indien aan den Bur
gemeester de politiebevoegdheid van art. 188 
der Gemeentewet was verbleven. De Minister 
van Financien liet zich bij de behandeling van 
het ontwerp in de Eerste Kamer (Hand. 
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1925/26 pag. 226) aldus uit: ,,Naar den ge
dachtengang van de Staatscommissie wordt dus 
heel de taak van art. 188 door de Centrale 
Keuringscommissie overgenomen, en komt 
daarnaast art. 19 voor zoover het betreft hand
having van de openbare orde niet in norma
tieven, maar in fe itel ijken zin." Hieruit blijkt, 
dat de bedoeling van den wetgever was, dat 
art. 188 d~r Gemeentewet ten _opzichte van het 
bioscoopbedrijf niet meer zou gelden, en art. 
19 der Bioscoopwet daarvoor in de plaats zou 
treden. Indien de opvatting van den heer 
requirant juist zou zijn, clan zou niettegen
staande· de regeling in de Bioscoopwet gege
ven, voor Bioscoopvoorstell ingen, die toch we! 
bijna steeds met muziekbegeleiding zullen war
den gegeven, vergunning van den Burgemees
ter noodig zij n. 

Naar mijne opvatting heeft de wetgever dit 
juist niet gewild. Ik acht mi tsdien het door 
den Kantonrechter gewezen en door de Recht
bank bevestigde vonnis in overeenstemming 
met de strekking en de voorschriften der Bios
coopwet en concludeer tot verwerping van het 
beroep. 

De Hoage Raacl enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Van Dijck: 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftqur: (zie 
Cone!. Adv. -Gen.); 

Gelet op de bestrijding van het middel na
mens den gerequireerde; 

0. dat van het den gerequireerde bij de in
leidende dagvaarding telastgelegde bij het 
bevestigde vonnis is bewezen verklaard: (zie 
Cone!. Adv.-Gen.) ; 

0. dat de Kantonrechter daarna ten aanzien 
van het door den gemachtigde van den ver
dachte ter terechtzitting tot verdediging aan
gevoerde - namelijk ,,dat door het in de 
Bioscoopwet opgenomen vergunningsstelsel en 
de centrale keuring het geheele bioscoopbe
drijf bij die wet is geregeld, dit geheele bedrijf 
dus a ls Rijkszaak is geregeld, art. 271 der 
A.l g . Pol.-verordening voor 's-Gravenhage dan 
oak ten aanzien van bioscopen geen rechts
kraclit meer bezit, en het telaste gelegde feit 
mitsdien niet strafbaar is" - in hoofdzaak 
heeft overwogen: dat de strafbaarhe id van het 
bewezen verklaarde feit hiervan afhangt, of 
het op a rt. 188 der Gemeentewet gegrond art. 
271 van de Alg. Pol.-verordening voor 's-Gra
venhage, het verbod bevattende om muziek te 
geven of toe te laten, waartoe aan het publiek 
de toegang wordt verl_eend, behoudens vergun
ning van den Burgemeester, op dat feit van 
toepassing is ; dat de Bioscoopwet niet alleen 
betreft de eigenlijke fi lmvertooning, doch 
eveneens het zoogenaamde spectacle coup6 dat 
wil zeggen de uitvoeringen, welke ter afwis
seling dier vertooningen warden gegeven, het
geen blijkt uit de bewoordingen dier wet en 
in het bijzonder uit art. 7 onder 2°, waar 
sprake is van de ,,exploitatie van . het be
drijf"; 

dat in het zoogenaamde spectacle coupe als 
onderdeel van het bioscoop-bedrijf begrepen 
moeten warden muzioknummers ; dat mitsdien 
art. 271 voormeld, voor zoo"ver betreft muziek 
bij of ter afwisseling van bioscoopvoorstell in-

gen, ingevolge art. 151 der Gemeentewet van 
rechtswege heeft opgehouden te gelden, terwijl 
het bewezen verklaarde fe it evenmin elders bij 
wet of verordening is strafbaar gesteld: 

0 . dat vervolgens de Kantonrechter het be
wezen verklaarde niet strafbaar heeft ver
klaard, met ontslag van rechtsvervolging als 
voormeld; 

0. dat tegen deze in hooger beroep beves
tigde beslissing zich richt het middel van 
cassatie, tot toelichting waarvan in hoofdzaak 
is aangevoerd: dat de ingevolge art. 1 der 
Bioscoopwet vereischte schriftelijke vergunning 
van B. en W. tot het ondernemen in het open
baar van bioscoopvoorstellingen niet in zich 
sluit de vergunning tot het maken van muziek 
gedurende die open bare voorstellingen; dat 
mitsdien art. 271 der A.lg. Pol.-verordening 
voor 's-Gravenhage geen verbodsbepaling be
vat, in wier onderwerp nadien door de Bios
coopwet is voorzien; en dat dus laatstgenoemd 
artikel, voor zooveel betreft muziek bij of ter 
gelegenheid van openbare vermakelijkheden 
door middel van de bioscoop, nag rechtskracht 
bezit; 

0. hieromtrent: 
dat bij het bevestigde vonnis kenlijk stil

zwij gend is aangenomen, dat de gerequireerde 
in het bezit was van een vergunn ing, alsb'l:.._ 
doeld in art. 1, eerste lid , der Bioscoopwet; 

dat zoodanige vergunning strekt tot het on
dernemen van het geven in het openbaar va11 

· bioscoopvoorstellingen, zoodat thans aan de 
orde is de vraag, of een bioscoopvoorstelling 
met muziek als een geheel moet warden be
schouwd, te weten als een bioscoopvoorstell i ng 
in den zin der Bioscoopwet, clan we! of het 
ten gehoore brengen der muziek als een af
zonderlijke muziekuitvoering moet warden aan
gemerkt, welke door een vergunning, krach
tens genoemde wet verleend, niet wordt gc
dekt · 

dat vorenbedoelde vraag in eerstgemelden 
zin moet warden beantwoord; 

dat toch vooreerst - terwijl in verschillende 
artikelen der Bioscoopwet, bijvoorbeeld in de 
artt. 4, 16, 19, sprake is van het vertoonen 
van films - naar luid van art. 1, eerste lid , 
dier wet de daar bedoelde vergunning strekt 
tot het ondernemen van het geven in het open
baar, niet van filmvertooningen, doch van 
bioscoopvoorstel Ii ngen; 

dat echter van die beide ,begrippen het 
tweede ruimer is clan het eerste en clan oak, al 
zou een bioscoopvoorstelling zich tot de enkele 
vertooning van films kunnen bepalen, van 
zoodanige voorstelling in de practijk mede 
dee! uitmaa kt het ten gehoore brengen van 
muziek, welke met de vertooning der films in 
onmiddellijk verband staat; 

dat bedoeld verband niet alleen aanwezig is 
bij de zoogenaamde muzikal_e illustratie, waar
bij gehoors- en gez ichtsindrukken als het ware 
samensmelten, doch oak bij de muziek, welke 
ter inl eiding, ter afwisseling en tot besluit 
der filmvertooningen wordt gemaakt; 

dat de Bioscoopwet, in art. 1, eerste I id , 
sprekend van een vergunning tot het ondei'
nemen van het geven in het openbaar van 
,,bioscoopvoorstellingen" , daarbij geacht moet 
warden het oog te hebben op die voorstell in
gen, gelijk zij in de practijk plegen te warden 
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gegeven, dus met als integreerend dee! daar
van de muziek, voor zoover die met de ver
tooning van films in onmiddellijk verband 
staat; 

dat derhal ve moet worden aangenomen, dat 
voorzegde vergunning in zoover zich ook tot 
de muziek uitstrekt; 

dat voorts deze opvatting ook steun vindt in 
de geschiedenis der totstandkoming van de 
Bioscoopwet; 

dat toch de Regeering in par. 4 der Memorie 
van Antwoord op het Voorloopig Verslag van 
de Eerste Kamer der Staten-Generaal betref
fende het ontwerp-Bioscoopwet onder andere 
schreef : ,,Dat de wet uitsluitend films betreft, 
is minder juist. Ook de zang-, clans- en voor
drachtnummers, die ter afwisseling van de 
filmvertooningen worden gegeven, vallen on
der haar bereik. Met name volgt dit uit art. 
7 n° ·2" · 

dat hi~rbij de vraag kan rijzen, waarom de 
Regeering in dit verband ook niet heeft ge
noemd de muziek, doch zulks begrijpelijk 
wordt, indien men aanneemt, dat mede de 
Regeering de muziek, voor zoover die met de 
vertooning van films in onmiddellijk verband 
staat, •niet als los staande van de films, doch 
met deze, als een integreerend dee! der bios
coopvoorstelling heeft opgevat; 

dat, gelijk uit het voorafgaande volgt, de 
gerequireerde naast de hem ingevolge de Bios
coopwet verleende vergunning niet nog boven
dien noodig had een afzonderlijke vergunning, 
als bedoeld bij art. 271 der Alg. Pol.-veror
dening voor 's-Gravenhage, zoodat ten deze 
terecht een ontslag van rechtsvervolging is 
u itgesproken; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

26 F ebrua,·i 1929. BESLUIT tot bepal ing 
van de tijdstippen. waarop de artikelcn 
IV, XXXVI en XXXIX van de wet van 2 
Juli 1928 (Staatsblad n°. 223) tot wijzi
ging der Ongevallenwet 1921 en de arti
kelen I en II der wet van 7 Februari 1929 
(Staatsblad n° . 32) tot wijziging van de 
wet van 2 Juli 1928 (Staasblad n°. 223) 
in werking zullen treden. S . 61. 

Wij WILHE LMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Hande~ en Nijverhe id van 22 Februari 
1929, n° . 377, Afdeeling Arbeidersverzekering: 

Gelet op artikel XL van de wet van 2 Juli 
1928 (Staatsblad n°. 223) tot wijziging der 
Ongevall en wet 1921 en op artikel III van de 
wet van 7 Februari 1929 (Staatsblad n°. 32), 
tot wijziging van de wet van 2 Juli 1928 
(Staatsblad n°. 223); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in werking zullen treden 
a. op 1 Maart 1929 de artikelen IV en 

XXXIX van de wet van 2 Juli 1928 (Staats
blad n°. 223) en artikel I van de wet van 7 
Februari 1929 (Staatsblad n°. 32) ; 

b. op 1 September 1929 artikel XXXVI 
van de wet van 2 Juli 1928 (Staatsblad n°. 
223) en artikel II van de wet van 7 Februari 
1929 (8_taatsblad n°. 32) . 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 

besluit, dat in het Staatsblad zal worcten ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 26sten Februari 1929. 
WILHELMI NA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijv erheid, 
J. R . S I o t em a k e r de B r u i n e. 

{Uitgeg. 27 F ebruari 1929.) 

26 Februari 1929. BESLUIT tot bepaling 
van de tijdstippen, waarop de artikelen 
V , XXXV en XXXVI van de wet van 2 
Juli 1928 (Staatsblad n°. 224) tot wijzi
ging der Land_ en Tuinbouwongevallenwet 
1922 en de artikelen I en III van de wet 
van 7 Februari 1929 (Staatsblad n°. 31) 
tot wijziging van de wet van 2 Juli 1928 
(Staatsblad n° . 224) in werking zullen 
treden. S. 62. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, H andel en Nijverheid van 22 Fe
bruari 1929, n°. 377, Afdeel ing Arbeiders
verzekering; 

Gelet op artikel XXXVII van de wet van 
2 Juli 1928 (Staatsblad n°. 224) tot wijziging 
der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 en 
op artikel IV van de wet van 7 Februari 1929 
(Staatsblad n°. 31) tot wijziging van de wet 
van 2 Juli 1928 (Staatsblad n°. 224); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepal en. dat in werking zullen treden: 
a. op 1 Maart 1929 de artikelen V en 

XXXVI van de wet van 2 Juli 1928 (Staats
blad n°. 224) en artikel I van de wet van 7 
Februari 1929 (Staatsblad n°. 31); 

b. op 1 September 1929 artikel XXXV van 
de wet van 2 Juli 1928 (Staatsblad n°. 224) 
en artikel III van de wet van 7 Februari 1929 
(Staatsblad n°. 31). 

Qnze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 26sten Februari 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S I o t em a k e r d e B r u i n e. 

( Uitgeg. 27 Februari 1929.) 

26 Februari 1929. BESLUIT tot vaststelling 
van een nieuw bijzonder reglement van 
politie voor het Apeldoornsche kanaal. 
s. 63. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Waterstaat van 1 F ebruari 1929, La. L, af
deeling Waterstaat A. ; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op het Algemeen 
Reglement van politie voor rivieren en Rijks
kanalen ; 

D en Raad van State gehoord (advies van 12 
Februari 1929, n°. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Februari 1929, n°. 
382, afdeel ing Wa_terstaat A.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I . vast te stellen het volgende 
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J3I JZONDER REGLEMENT VAN POLITIE , 
VOOR HET APELDOORNSCHE KANAAL. 

Indien de elkander ontmoetende vaartuigen 
beide led ig of beide geladen zij n, moet het in 
de richting van Hatt e1n naar Die1·en varende 
vaartuig zoo snel mogelijk naar de naaste 
wissel- of keerplaats terugkeeren en het andere 
de vaart zooveel mogelijk bespoedigen. 

Art. 1. Onder het Apeldoornsche kanaal 
wordt verstaan: het kanaal, aanvangende aan 
den IJssel , buiten de sluis te Dieren, langs 
Apeldooni tot aan die rivier beneden Hattem . 

Art. 2. De grootste geoorloofde lengte der 
vaartuigen is 30 M. 

Voor den grootsten diepgang en de grootste 
breedte met inbegrip van den last geldt het 
volgende: 

a. Op de kanaalvakken van den IJssel te 
Diercn tot de Apeldoornsche sluis , en van de 
Hezenberger sluis tot den IJssel beneden 
Hatt e11,: 

diepgang .. ... ..... .. ......... .... .. .. ... ... .. .. 1.56 M . 
breedte ... .. .. .. .. .................... .. .. .. ... .. 5.90 M. 
b. op het kanaalvak van de Apeldoornsche 

sl uis tot de Koudhoornsche sl uis: 
diepgang ..... .. .. .... ... ... ................. ... 1.56 M. 
breedte onder 0.75 M . + K.P ... .. .. 5.90 M. 
breedte op 1.- M. + K.P . .. ... ... .... 5.85 M ., 

welke breedte geleidel ijk bij toename van de 
hoogte voor iederen meter met 0.40 M. ver
mindert · 

c. op ' het kanaal vak van de Koudhoornsche 
s luis tot de Hezenberger sluis : 

diepgang .. .. .. ... ........... ..... ... ... .. .. .... 1.38 M. 
voor vaartuigen geen stoomvaartuigen zijnde: 
breedte . .. . ... ... . . ................... 5.00 M. 
voor · stoomvaartui gen: 
bij een diepgang van ten hoogste 1.38 M., 

breedte ten hoogste 4.15 M . 
bij een diepgang van ten hoogste 1.30 M., 

breedte ten hoogste 4.50 M. 
bij een diepgang van ten hoogste 1.20 M ., 

breedte ten hoogste 5.00 M. 
Voor vaartuigen van minder breedte dan 

5 M. mag op het kanaalvak tusschen den 
IJssel te Dieren en de Koudhoornsche sluis bij 
waterstanden hooger dan kanaalpeil, de diep
gang zooveel meer bedragen als de waterstand 
boven pei l is. 

Art. 3. Met afwijking van het bepaalde in ar
tikel 2, onder c, worden vaartuigen met eene 
breedte van ten hoogste 5.90 M. en een diep
gang van ten hoogste 1.56 M. op het kanaal
vak tusschen de Berghuizer brug en de Hezen
berger sluis toegelaten, mits zij na opgeschut 
te zijn onmiddellijk doorvaren tot aan de wis
selplaats of de aanlegplaats b ij de Berghuizer 
papierfabriek en daar zoodanig tegen het wes
tel ijk kanaalboord vastmeren, dat de vaart op 
het kanaal voor andere vaartuigen geheel vrij 
is. 

Zoolang die wisselplaats of aanlegplaats met 
vaartuigen geheel bezet is, worden door de 
Hezenberger sluis vaartuigen van grooter af
metingen dan in artikel 2, onder c, genoemd, 
niet opgeschut. 

Art. 4. I s op eenig kanaalpand de waterstand 
lager dan het kanaalpeil , dan bedraagt de vol
gens de artikelen 2 en 3 toegelaten diepgang 
evenzooveel minder als de waterstand lager 
dan het kanaalpeil is. 

Art. 5. Indien een ledig vaartuig een geladen 
vaartuig tegenkomt op eene plaats, waar zij 
e lkander niet kunnen voorbijvaren moet het 
eerste zoo snel mogelijk terugkeer~n naar de 
naaste wissel- of keerplaats, en moet het an
dere de vaart zooveel mogelijk bespoedigen. 

Bovenstaande bepalingen gelden voor vaar
tuigen, breed 4.15 M. en minder. 

Indien twee sleeptreinen elkander tegen
komen op eene plaats, waar zij elkander niet 
kunnen voorbijvaren, moet de sleeptrein, welks 
vaartu igen gezamenlijk het m inste laadver
mogen hebben, zoo snel mogelijk terugkeeren 
naar de naaste wissel. of keerplaats en moet 
de andere sleeptrein de vaart zooveel moge
lijk bespoedigen. Is het gezamenlijke laadver
mogen gelijk, dan moet de in de richting van 
Hattem naar Dieren varende sleeptrein zoo 
snel mogelijk naar de naaste wissel- of keer
plaats terugkeeren en moet de andere de vaart 
zooveel mogelijk bespoedigen. 

Indien een vaartuig een sleeptrein tegen
komt op eene plaats, waar zij elkander niet 
kunnen voorbij varen, moet het eerste zoo snel 
mogelijk naa r de naaste wissel - of keerplaats 
terugkeeren om den sleeptrein te laten voor
bijvaren en moet de sleeptrein de vaart zooveel 
mogelijk bespoedigen. I Indien twee vaartuigen, beide of een van 

I beide breeder dan 4.15 M ., elkander tegenkomen 
op eene plaats, waar zij elkander niet kunnen 
voorbijvaren, moet het breedste der beide vaar
tui gen en, bij gel ijke breedte, het in de rich
ting van Hatt em naar Dieren varende vaar
tu ig, zoo snel mogel ij k naar de naaste wissel
of keerplaats terugkeeren en moet het andere 
de vaart zooveel mogelijk bespoedigen. 

Wanneer een vaartuig wordt ingehaald door 
een ander vaartu ig of door een sleeptre in en 
wanneer een sleeptre in wordt ingehaald door 
een anderen sleeptrein of door een vaartuig 
op eene plaats, waar niet kan worden voor
bijgevaren moet, indien de eerstvarende, hetzij 
vaartuig of sleeptrein, het verlangen daartoe 
kenbaar maakt, de eerstvarende, hetzij vaar
tuig of sleeptrein, aan de eerste wissel- of 
keerplaats wachten om de achteropkomende 

1 voorbij te l aten varen. De laatste moet de 
' vaart zooveel rriogelijk bespoedigen. 

Art. 6. Bij het aanleggen aan-, stil liggen 
v66r-, of ·verlaten van aanlegplaatsen mogen 
schroeven niet in beweging zijn. De schroeven 
mogen eerst worden aangezet, zoodra het vaar
tuig met zijn lengte-as in het midden van het 
vaarwater ligt. 

Art. 7. Ingeval het tot waterbesparing noodig 
is de schuttingen te beperken, is de ingenieur 
bevoegd daartoe de noodige voorschriften te 
geven, welke door aanplakking aan de sluizen 
worden bekend gemaakt. 

Art. 8. De grootste snelheid waarmede de 
stoomvaartuigen mogen varen, bedraagt per 
minuut: 

Bij kanaalstanden gelijk of hooge,· dan 
kanaalpeil : 

a. Voor het kanaalvak van ·de sluis te 
Die,·en tot K ilometerpaal 2 .. .. ... . ... . ... 50 M. 

b. Voor de kanaalvakken tusschen Kilo
meterpaal 2 en de Koudhoornsche sluis en be
neden de H ezenberger sluis: 

voor vaartu igen met meer dan 1.25 M. d iep-
gang ......... ... ...... ... .. ....... ... ..... .. ........ .. 80 M. 
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voor vaartuigen met niet meer dan 1.25 M . 
diepgang .. . .. . . . . . . . . .. . . . ... .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. . 95 M. 

voor vaartuigen met niet meer dan 1 M. 
diepgang ........... ................ .................. 110 M. 

voor vaartuigen met niet meer dan 0.75 M. 
diepgang .......... ... .. .... . .... .. .... ..... ......... 125 M. 

c. Voor de kanaalpanden tusschen de 
Koudhoornsche sluis en de H ezenberger sluis: 

1° . voor vaartuigen breeder dan 4.15 M., 
· ongeacht hun diepgang, 40 M . 

2°. voor vaartuigen van 4.15 M. breedte of 
m inder: 

met meer dan 1.25 M. diepgang . ..... 55 M. 
met niet meer dan 1.25 M. diepgang 65 M. 
met niet meer dan 1 M. diepgang . . . 80 M. 
met niet meer dan 0.75 M. diepgang 100 M. 
Bij kanaalstanden lager dan kanaalpeil wor-

den de onder b en c genoemde snelheden 
achtereenvolgens teruggebracht tot: 60 M., 
70 M ., 85 M. en 100 M ., en tot 35 M. , 40 M., 
50 M., 65 M. en 85 M. 

De bedoelde kanaalpeilen bedragen: 
voor het lste pand, van de Dierensche sluis 

tot de Apeldoornsche sluis 13.21 M. + N.A.P. 
voor het 2de pand, van de Apeldoornsche 

sluis tot de Koudhoornsche sluis 10.80 M. + 
N.A.P. 

voor het 3de pand, van de Koudhoornsche 
slitis tot de Vaassensche sluis 8.27 M. + 
N.A.P. 

voor het 4de pand, van de Vaassensche sluis 
tot de B onenberger sluis 5.55 M. + N.A.P. 

voor het 5de pand, van de Bonenberger sluis 
tot de H ezenberger sluis 4.00 M. + N.A.P. 

voor het 6de pand, beneden de H ezenberger 
sluis N .A .P. 

Art. 9. De grootste geoorloofde afmetingen 
der vlotten zijn: 

lengte ....... . ... ... ... .. ..... .. 27 M. 
diepgang .. .... .. .. .... .. . ...... . 1 M . 
breedte: 

voor de kanaalvakken boven de Koudhoorn
sche sluis en beneden de H ezenberger sluis, 
4.50 M.; 

voor de kanaalvakken tusschen de Koud
hoornsche sluis en de H ezenberger sluis, 3.50 M . 

Vlotten mogen met geen grooter snelheid 
vervoe1·d warden dan van 60 M. per minuut. 

Art. 10. Vlotten moeten des nachts aan de 
westzi.fde van het kanaal warden gemeerd. 

V lotten moeten de reis tus chen 1Jieren en 
Apeldoorn of tusschengelegen plaatsen in ten 
hoogste drie, en tusschen Apeldoorn en den 
IJssel bij Hatte,n of tusschengelegen plaatsen 
in ten hoogste vier dagen afleggen, tenzij 
buitengewone omstandigheden, ter beoordee
ling van den ingenieur, zulks verhinderen. 

Art. 11. De westelij ke kanaaldijk mag niet 
als jaagpad worden gebezigd. 

Bij hev ige westelijke winden kan door de 
kanaalbeambten afwijking van <lit voorschrift 
warden toegestaan. 

Art. 12. Het grootste getal vaartuigen, dat ge. 
lijktijdig door eene sleepboot mag warden ge-
sleept, bedraagt twee. . 

Art. 13. In de voorhaven van de D,erensche 
sluis mogen vaartuigen en vlotten niet langer 
vertoeven dan noodig i om geschut te warden 
of de haven te verlaten. 

Art. 14. O','.ertreding van <lit bijzonder regle
ment wordt, voor zoover daartegen niet bij 
de wet of bij het Algemeen Reglement van 

politie voor rivieren en Rijkskanalen is voor
zien, gestraft als volgt: 

a. met geldboete van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden, de overtreding van artikel 13; 

b. met geldboete van ten hoogste vijftig 
gulden, de overtreding van artikel 5, artikel 
6 en artikel 10; 

c. met geldboete van ten hoogste vijf en 
twintig gulden, de overtreding van artikel 11, 
eerste lid. 

II. te bepalen, dat met het in werking 
treden van het onder I bedoelde reglement 
is vervallen het reglement, vastgesteld bij 
Koninkl ijk besluit van 23 December 1913 
(Staatsblad n° . 447). 

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

's-Gravenhage, den 26sten Februari 1929. 
WILHEL UNA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d. Veg t e. 
( Uitgeg. 14 Maart 1929.) 

26 Februari 1929. BESLUIT, betreffende in
standhouding van de wetten tot aanwijzing 
van enkele dienstvakken · als Staatsbedrijf 
in den zin der wet van 16 Februari 1912 
(Staatsblad n°. 85), voor zooveel <lit voor 
de afwikkeling van den dienst 1928 noodig 
is. S. 64. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Financien, van 22 J anuari 1929, afdeeling 
Generale Thesaurie, n°. 122; Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw, van 26 Januari 1929, af
deeling A.S.C. , n°. 186 ; Defensie, van 11 Fe
bruari 1929, le afdeeling, n°. 11, en Water
staat, van 22 Februari 1929, afdeeling Comp
tabiliteit, La. I; 

Gelet op artikel 2 der wet van 21 December 
1928 (Staatsblad n°. 483), artikel 2 der wet 
van 21 December 1928 (Staatsblad n°. 474), 
artikel 6 der wet van 29 December 1928 
(Staatsblad n°. 511), artikel 8 der wet van 29 
December 1928 (Staatsblad n°. 514) en ar
tikel 3 der wet van 29 December 1928 (Staats
blad n°. 515) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
De wetten van 31 October 1912 (Staatsblad 

n°. 331), 21 December 1914 (Staatsblad n°. 
579), 31 October 1912 (Staatsblad n°. 330), 
31 December 1913 (Staatsblad n°. 464) en 22 
Juli 1914 (Staatsblad n°. 266) worden in stand 
gehouden, voor zooveel <lit voor de afwikke
ling van den dienst 1928 noodig is. 

Onze Ministers van Financien, Binnenland· 
sche Zaken en Landbouw, Defensie en Water
staat zijn belast met de uitvoering van <lit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 26stcn Februari 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, de Ge er. 
De Ministe,· van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, J. B. Kan. 
De Minister van Dejensie, La m boo y. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d . Veg t e. 
(Uitgeg . 21 Maart 1929.) 
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26 F ebruari 1929. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 9 Juni 1928 te Geneve tusschen Neder
land en Finland gesloten Verzoeniugsver
drag (Staatsblad 1928, n° . 436). S. 65. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de W et van 6 December 1928 (S taats

blad n°. 438}, houdende goedkeur ing van het 
op 9 Juni 1928 te Geneve tusschen Nederland 
en Finland gesloten Verzoeningsverdrag, van 
welk Verdrag een afdruk en eene vertaling bij 
<lit beslui t zijn gevoegd; 1 

Overwegende, dat de akten van bekrach ti
ging van dat Verdrag op 8 Februari 1929 te 
's-Gravenhage zij n uitgewisseld; 

Op de voordrach t van Onzen Min ister van 
Buitenlandsche Zaken van den 22sten Fe
bruari 1929, Directie van het Protocol, n°. 
5850; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
bovengenoemd Verdrag, a lsmede de verta

ling daarvan, te doen bekendmaken door de 
plaatsing van <lit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers , Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast· met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 26sten Februari 1929. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van B uitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitg eg. 11 Maart 1929. ) 

Vert a Ii n g. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en 

D e P res ident van de Republiek Finl and, 

bezield met het verlangen de vriendschaps
banden, die Nederland en Finland vereenigen, 
nauwer aan te halen en de vreedzame be
slechting te bevorderen door verzoening in 
geschillen, die tusschen de beide landen moch
ten ontstaan en die op geen andere wijze 
mochten warden opgelost, hebben besloten 
daartoe een verdrag te slui ten en tot Hunne 
Gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin der N ederlan
den: Jonkheer Frans Beelaerts van Blokland, 
Hoogstderzelver Minister van Buitenlandsche 
Zaken ; 

De Pres ident van de R epubliek Finland : 
den H eer Hjalmar Johan Procope, Minister 
van Bu,tenlandsche Zaken; 

di e, na elkander mededeeling te hebben ge
daan van hun wederzijdsche volmachten, welke 
in goeden en behoorlijken vorm zijn bevonden, 
omtrent de volgende bepalingen zijn overeen
gekomen. 

Art. 1. Elk· geschil , van welken aard het 
ook zij , dat tusschen de Hooge verdragslui ten
de Partijen mocht rijzen en dat niet b innen 
redelijken tijd langs diplomatieken weg mocht 
kunnen worden opgelost en dat niet vatbaar 
zou zijn voor beslech ting door rechtspraak of 
arb it rage overeenkomstig artikel 36, alinea 2, 
van het Statuut van het P ermanente Hof van 
Internationale J ustitie, of overeenkomstig 

1 Zie voor de Fransche tekst van het verdrag 
Staatsblad 1928, n° . 438. 

eenige andere internationale overeenkomst, die 
tusschen de H ooge verdragslui tende Partijen 
van kracht mocht zijn, zal, op verzoek van 
een of van beide Partijen, warden ondenvor
pen aan een permanente verzoeningscommissie 
ter fine van onderzoek en verslag. 

De Hooge verdragsltLi tende Partijen kunnen 
overeenkomen, dat een gesch il , dat vatbaar 
zou zijn voor een beslechting door rechtspraak 
of arb itrage te voren onderworpen worde aan 
de verzoen idgsprocedure. Wanneer bij een der
gelijk gesch il een der Partijen binnen redelij 
ken t ijd de voorstellen van de commissie niet 
aanvaardt, zal elk harer het geschil kunnen 
onderwerpen aan het Permanente H of van 
Internationale Justitie. 

Art. 2. De permanente verzoeningscommis
sie is u it vijf leden samengesteld . 

De Hooge verdragslui tende P a rtij en benoe
m en elk naar vrije keuze een lid en wijzen de 
dri e anderen bij gemeen overleg aan. Die drie 
leden mogen noch onderdanen van de verdrag
sluitencle Staten zijn, noch woonplaats hebben 
op hun grondgebied of zich in hun dienst be
vinden of hebben bevonden. 

De voorzitte r van de Commiss ie wordt be
noemd bij gemeen overleg uit de leclen, die 
gemeenschappelijk zijn aangewezen. 

De Commissie zal warden samengesteld bin
nen zes maanden na de uitwisseling der be
krachtigingsoorkonclen van <lit verdrag. 

Wanneer de benoeming van de in gemeen 
overleg aan te wij zen ledcn of van den voor
zi tter niet plaats vindt binnen zes maanden, 
te re kenen van ·de uitwisseling der bekrach
ti g ingsoorkonden of, in geval van aftrecling of 
overlij clen, binnen twee maanden na het open
vallen van den zetel , zal de President van den 
Zwi tserschen Bond, zoo noodig door een der 
Partijen, worden uitgenoodigd tot di e benoe
m ingen over te gaan. 

Art. 3. De leden van de Commissie warden 
benoemd voor drie jaren. Behoudens overeen
stemming tusschen de Hoage verdragsluitende 
Partijen omtrent het tegendeel , zullen zij tij
dens den duur van hun opdracht daarvan niet 
kunnen warden ontheven. In geval van over
lij den of aftreding van een lid zal in zij n ver
vanging moeten warden voorzien voor het 
overige van den duur van zijn opdracht. 

Wanneer de opdrach t van een lid , dat bij 
gemeen overl'eg is aangewezen, a floopt, zonder 
dat een der Partijen zich tegen haar vernieu
wing verzet wordt de opdracht geacht her
nieuwd te ziJn voor een nieuw tijdvak van d r ie 
jaren. Evenzoo zal , wann13er bij afloop van de 
opdracht van een lid , dat door een der Par
tijen is aangewezen, deze P artij niet in zijn 
vervanging heeft voorz ien, zijn opdracht ge
acht warden voor drie jaren te zijn vernieuwd. 

Een lid, w iens opdracht afloopt gedurende 
den loop van een proced ure, blijft deelnemen 
aan het onderzoek van het geschil tot aan de 
slui ting van de procedure. 

Art. 4. D e verzoeningscomm iss ie zal be
p alen waar haar zetel gevestigd zal zij n . Het 
za l haar vrijstaan te bes] issen, dat die zetel 
naar elders zal warden overgebracht. 

Art. 5. Binnen veertien dagen volgende op 
de kennisgeving van een verzoek om verzoe
ning aan de permanente Commiss ib, zal elk 
der Hoage verdragsluitende Partij en het l id 
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dat door haar naar vrije keuze is aangewezen, 
kunnen vervangen door iemand, die een bij
zondere kennis van zaken heeft ten aanzien 
van het onderwerp, waarover het geschil loopt. 

De P a rtij , die van dat recht gebruik mocht 
wenschen te maken, zal daarvan onmiddell ij k 
m ededeel ing doen aan de tegenpartij, in dat 
geval zal deze van hetzelfde recht gebruik 
kunnen maken binnen een te rm ij n van veer
t ien dagen, te rekenen van de door haar ont
vangen kennisgeving. 

I n geval een der leden van de verzoenings
commissie, d ie bij gemeen overleg door de 
verdragsl ui tende Partijen is aangewezen, voor 
het oogenblik verhinderd mocht zijn aan de 
we rkzaambe den v an de Commiss ie deel te 
nemen, tengevolge van ziekte of eenige andere 
omstandigheid, zullen de P artijen zich met 
el kander verstaan omtrent de aanwijzing van 
een plaatsvervanger, indien daar toe aan leiding 
bestaat, die tijdelij k in zijn pl aats zitting zal 
nemen. 

W anneer de aanwijzing van dezen plaats
verva nger niet plaats vindt binnen een tijdva k 
va n dri e maanden te rekenen vanaf het tijde
lij k openvallen van den zetel, zal de President 
van den Zwitserschen Bond door beide P ar
t ij en of door een harer worden verzocht om 
hem aan te wijzen. 

E lke partij behoudt zich voor onmiddell ijk 
een plaatsvervanger te benoemen om tijdelijk 
het door haar aangewezen permanent I id te 
vervangen dat, tengevolge van ziekte of door 
eenige andere omstandigheid, voor het oogen
blik verhinderd zal zijn dee! te nemen aan de 
werkzaamheden van de Commissie. De P artij , 
di e mocht wenschen van dit recht gebrui k te 
m a ken, zal daarvan onmiddellijk mededeeling 
doen aan de tegenpartij. 

Art. 6. De verzoeningscommissie heeft tot 
taak el k geschil te onderzoeken, dat haar door 
de Hooge verdragsluitende Partijen zal wor
den voorgelegd, en een verslag op te stell en, 
waarin de feitel ijke stand van zaken zal wor
den vastgesteld en dat, telkens wanneer de om
standigheden dat zull en veroorlooven, voorstel
len za l bevatten met het oog op de beslechting 
van het geschil. 

Art. 7. De zaak wordt bij de verzoenings
commissie aanhangig gemaakt bij verzoek
schrift door de twee H ooge verdragslui tende 
P artijen of een van haar aan haren voorz itter 
gericht. In het laatste geval zal ter zelfder 
tijd aan de andere P artij kennis worden ge
geven van het ve rzoekschri ft. 

Art. 8. De Hooge verdragsluitende P artijen 
hebben het recht bij de verzoeningscommissie 
bijzondere vertegenwoordigers te benoemen, die 
ter zelfder t ijd als tusschenpersonen zullen 
optreden tusschen haar en de Commissie. 

Art. 9. De Hooge verdragsluitende Par
t ij en verpl ichten zich in de grootst mogelijke 
mate de werkzaamheden van de verzoenings
commissie te zullen vergemakkelijken en in 
het bijzbnder om gebruik te maken van de 
middelen die haar ten dienste staan, volgens 
hare b innenlandsche wetgeving, om de Com
missie in staat te stellen op h aar grondgebied 
over te gaan tot het oproepen en hooren van 
getu igen of deskundigen , evenals tot een on
de rzoek ter plaatse. De Commissie zal beslissen 
of de bewijslevering zal gesohi eden in voile-

dige zitting of voor een of meerdere van die 
leden, welke gemeenschappelijk zijn aange
wezen. 

Art. 10. De beraadslagingen van de Com
m1ss1e hebben met gesloten deuren plaats, 
tenzij de Commi sie in overeenstemming met 
de Partijen anders bes! ist. 

Art. 11. De procedure voor de Commissie 
heeft op tegenspraa k p lants. 

De Commissie zal ze lf de procedure regelen, 
daarbij reken ing houdend, tenzij eenstemm ig 
tot het tegendeel wordt besloten, met de be
palingen, vervat in tite l III van de Conventie 
van 's-Gravenhage van 18 October 1907 voor 
de vreedzame beslechting van internationa le 
geschillen. 

Art. 12. Behoudens een bepaling in tegen
overg'estelden zin van dit verdrag, worden de 
besl issingen van de Commissie bij eenvoudige 
meerderheid van stemmen genomen. 

Art . 13. De Commissie zal haar verslag 
overleggen binnen zes maanden te rekenen 
vanaf den dag, waarop het geschil bij haar 
zal zijn aanhangig gemaakt, tenzij de Hoage 
verdragsluitende Partijen in gemeen overleg 
besluiten dezen termijn te verkorten of te ver
lengen. De Commissie van haar kant heeft het 
recht dien termijn eenmaal te ver lengen. Wan
neer de procedure eenmaal begonnen is zal 
het den Hoogen verdragslui tenden Partijen 
niet meer vrijstaan dien te verkorten. 

H et met redenen omkleede advies van de 
leden, die in de minderheid zijn gebleven, 
zal in het verslag worden opgenomen. E en 
exemplaar va n het verslag zal aan el k der 
P artijen worden overgelegd. 

H et verslag heeft noch wat betreft de uit
eenzetting der daadzaken, noch wat betreft de 
rechtskundige overwegingen , een bindend ka
rakter. 

Bij de mededeeling van het verslag kan de 
Commissie aan de twee Partijen in overweging 
geven om binnen een in het rapport aan te 
wijzen tijdsverloop, te doen weten of en tot 
welke hoogte, zij de bevindingen in het rap
port neergelegd, als juist erkennen en de voor. 
stellen, die er in vervat zij n, aannemen. 

H et staat aan de Partijen overeen te komen 
of het verslag a l of niet dadelijk openbaar zal 
worden gemaakt. Voor het geval zij het daar 
niet eens over mochten worden, kan de Com
missie van haar kant, om bijzondere redenen, 
rot een dadelijke openbaarma king overgaan. 

Art. 14. Tijdens den werkelijken duur 
van de procedure ontvangen de leden van de 
Commissie een vergoeding, waarvan het be
drag zal worden vastgesteld tusschen de Hoage 
verdragsluitende Partijen. 

I edere Partij draagt haar eigen kosten en 
een gelijk dee! van de kosten der Commissie. 

Art. 15. Gedurende den loop van de verzoe
ningsprocedure zullen de Hooge verdragslu i
tende Partijen zich onthouden van elken 
maatregel, d ie een nadeel ige uitwerking zou 
kunnen hebben op de aanneming van de voor
stellen der permanente verzoen ingscommissie. 

Art. 16. Dit verdrag zal worden bekrach
t igd en de bekrachtigingsoorkonden zullen 
zoo spoedig mogelijk te 's-Gravenhage worden 
uitgewisseld. 

Het verdrag is ge loten voor een tijdvak 
van tien jaren, te rekenen vanaf de uitwisse-
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ling der bekrachtigingsoorkonden. Indien het 
niet ten mi nste zes maanden voor het ver
strij ken van <lien termijn zal zijn opgezegd, 
blijft het voor een nieuw tijdvak van tien ja
ren van kracht, en zoo vervolgens. 

vVanneer een verzoeningsprocedure aanhan
gig is op het oogenblik van het afloopen van 
<lit verdrag, za l die procedure worden voort
gezet volgens de bepalingen van <l it verdrag 
of van eenig a ntler verdrag, dat de Hooge 
verdragsluitende Partijen zullen zijn overeen
gekomen in zijn plaats te stellen. 

Ter oorkonde waarvan de bovengenoemde 
Gevolmachtigden <lit ·verdrag hebben getee
kend en er hun zegel~ aan hebben gehecht. 

Gedaan in tweevoud te Geneve, den 9den 
Juni 1928. 

(L .S.) Bee I a er t s van BI o k Ian d. 
(L .S.) Hj. J . p r O CO p e. 

26 Februari 1929. KONINKLIJK BESLUIT· 
(Nijverheidsonderwijswet Art. 25, 5• lid.) 

Indien het geval, in het 5• lid voorzien, 
zich voordoet en in verband hiermede toe
passing van het 3• lid is uitgesloten, k an 
de gemeenteraad een vr\jwillige bijdrage 
voor het nijverheidsonderwijs toekennen, 
indien het gemeentebelang zulks recht
vaardigt. 

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

Burgemeester en Wethouders van Maarn, na
mens den Raad dier gemeente, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Utrecht van 21 
Augustus 1928, n°. 1942/1810, 3e afd., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbesluit 
van 29 Juni 1928, strekkende tot wijziging 
van de gemeentebegrooting voor het dienst
jaar 1928; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
14 November 1928, n°. 1035 en 24 Januari 
1929, n°. 1035/27; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
22 Februari 1929, n°. 1574, Afd. B.B.; 

0. dat de Raad van Maarn in zijne verga
dering van 29 J uni 1928 heeft besloten de be
grooting der inkomsten en uitgaven van zijne 
gemeente voor 1928 te wijzigen in dier voege, 
dat onder afdeeling I hoofdstuk 8 § 15 volg
nummer 93a een post wordt uitgetrokken, 
groot f 280, wegens subs idie voor het lager 
nijverheidsonderwijs, gegeven aan de school, 
uitgaande van de stichting ,,Valkenheide" te 
Maarsbergen in hunne gemeente, wegens be. 
zoek van in die gemeente wonende, niet in 
deze stichting opgenomen leerlingen, waarte
genover de post onvoorziene uitgaven. voor
komende onder afdeeling I hoofdstuk 16, volg
nummer 111, met hetzelfde bedrag wordt ver
laagd; 

dat Ged. Staten van Utrecht bij hun besluit 
van 21 Augustus 1928, 3e afd . n°. 1942/1810, 
aan <lit raadsbesluit hunne goedkeuring hebben 
onthouden, uit overweging, dat in artikel 25 
der Nijverheidsonderwijswet volledig is gere
geld wanneer en tot welke percentages de ge
meenten verpl icht zijn in de kosten van het 
nijverheidsonderwijs bij te dragen, alsmede 
wanneer die verplichting niet bestaat; dat 

zoolang het vijfde lid van genoemd artikel 
wordt toegepast, de gemeente niet bevoegd is 
op eenigerlei wijze subs idie te verleenen, ter
wijl door de voornoemde wettelijke regeling de 
sub idieering bovendien een zaak van alge
meen Rijksbelang is geworden, zoodat het be
trokken raadsbesluit in strijd is te achten met 
het bepaalde in art. 150 der Gemeentewet; 

dat van <lit besluit de Raad van Maarn bij 
Ono in beroep is g komen, aanvoerende, dat 
de op de begrooting uitgetrokken subsid ie aan 
de stichting Valkenheide het karakter heeft 
van eene vergoeding wegens het bezoek van 
niet tot de bevolking van het gesticht behoo
rende leerlingen die in de gemeente Maarn 
woonachtig zijn, welke vergoeding, in aan
merking genomen, dat de gemiddelde kosten 
per leerling van voornoemde ambachtsschool 
p lus minus f 150 per jaar bedragen en de 
stichting van de leerlingen, voor wie een sub
sidie van f 40 per jaar per leerling uit de ge• 
meentekas zou worden toegelegd, jaarlijks 
f 12 a f 13 schoolgeld ontvangt, zeer billijk is 
te achten; dat het bestuur der Stich ting ver
moedelijk aan de ambachtsschool geen leerlin• 
gen uit de gemeente Maarn meer zal toelaten, 
indien uit de gemeentekas geen subsidie wordt 
verleend; dat deze leer! ingen alsdan aange
wezen zouden zijn op de ambachtsschool te 
Utrecht, hetgeen voor hen nadeeliger is, mede 
met het oog op tijd en kosten aan het reizen 
van Maarn naar Utrecht verbonden, en ook 
voor de gemeente niet voordeeliger i , omdat 
de bijdrage, volgens art. 25 der Nijverheids• 
onderwijswet aan de gemeente Utrecht te be
talen, ongeveer f 75 per jaar per leerling zou 
bedragen; dat de Raad van oordeel is, dat de 
wetgever niet kan hebben bedoeld eene rege
ling als met de stichting ,,Valkenheide" zou 
worden getroffen, onmogelijk te maken; 

0. dat art. 25, tie lid, der ijverheidsonder
wijswet bepaalt, dat indien de in het eerste I id 
genoemde instelling of vereeniging Onzen Mi
nister op deugdelijke gronden aantoont, dat 
ip het bedrag der netto-kosten, hetwelk krach
tens het bepaalde in het derde lid voor reke
ning der gemeente zal komen, voor het geheel 
duurzaam van harentwege zal worden voor
zien, met uitsluiting van het bepaalde in het 
tweede, derde en vierde lid van <lit artilrtll, 
het in het eerste lid genoemde subsid ie van 
Rijkswege wordt toegekend, indien en voor 
zoolang Onze Minister _de oprichting en in
standhouding der school noodig acht; 

dat blijkens de stukken dit geval zich hier 
voordoet; 

dat in verband hiermede de toepassing van 
art. 25 , 3e lid , der wet is uitgesloten; 

0. voorts, dat geen bepaling der Nijver
heidsonderwijswet zich tegen het toekennen 
van eene vrijwillige bijdrage voor <lit onder
wijs door een gemeentebestuur verzet; 

dat het gemeentebestuur van Maarn terecht 
heeft geoordeeld, dat het gemeentebelang het 
verleenen van het bovenbedoelde subsidie 
rechtvaardigt; 

dat Ged. Staten misdien ten onrechte aan 
het raadsbeslui t hunne goedkeuring hebben 
onthouden; 

Gezien de. Gemeentewet en de ijverheids
onderwijswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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met vemietiging van het bestreden besluit 
van Geel. Staten van Utrecht van 21 Augustus 
1928, 11°. 1942/1810, 3e afd., alsnog goedkeu
ring te verleenen aan het besluit van den 
Raad der gemeente Maarn van 29 Juui 1928 
tot wijziging van de begrooting der gemeente 
voor het dienstjaar 1928. 

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

28 F eb1·uari 1929. BESLUIT tot verlenging 
der schorsing van het besluit van den 
Raad der gemeente Zelhem van 17 Augus
tus 1928, houdende vaststell ing eener ver
ordening op de winkelsluiting. S. 66. 

Wij WILHELMINA, cnz.; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en I ijverheid van 26 Februari 
1929, n°. 2538 Afdeeling Handel en ijver
heid, tot verlenging van de chors ing, welke 
bij Ons besluit van 24 October 1928 (Staats
blad n°. 408) is geschied tot 1 Maart 1929, 
ten aanzien van het besluit van den Raad der 
gemeente Z elhern van 17 Augustus 1928 hou
dende vaststelling eener verordening op de 
winkel luiting; 

Overwegende. dat het wenschelijk is om zoo
Jang het onderzoek naar de vraag of dat be
sluit in strijd is met de wet of :-Uet het al
gemeen belang, niet beeindigd is, het in wer
king treden daarvan te voorkomen; 

Gelet op de artikelen 163- 155 der Ge
meentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
van bovenvermeld besluit van den Raad 

der gemeente Z elhern van 17 Augustus 1928 
de chor ing te verlengen tot 1 Juli 1929. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
beslu it, hetwelk in het Staatsblad zal warden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 28sten Februari 1929. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. SI o t em a k er de B r u i n e. 

(Uitgeg . 11 Maart 1929.) 

28 ],'ebruari 1929. BESLUIT tot vaststelling 
van een Reglement ter bevordering van de 
veiligheid van het verkeer met luchtvaar
tuigen. S. 67. 

Wij WILHELMINA. enz.; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Waterstaat, van Oorlog en van Marine a. i. 
van 26 Juni 1928, La C., Afdeeling Water
staat A . ; 

Gelet op art. 52, eerste lid , onder e, j, l en 
n der Luchtvaartwet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
10 Juli 1928, n°. 11; 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi
nisters van Waterstaat en van Defensie van 
9 Februari . 1929, La. K., Afdeeling Water-
~~ ~; . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. vast te stellen het vol gencle: 

Reglement ter bevorderln g van de vellig 
held van bet verkeer met Inchtvaar tuigen. 

HOOFDSTUK J. 
I nleidende be1 alingen. 

· Art. 1. 1. Voor de toepassing van dit 
reglement wordt vers+,aan onder : 

I. Onze Mini-ster: Onze Minister van 
Waterstaat; 

II. luchtvaart : het gebruik van luchtvaar
tuigen op en boven het aardoppervlak 
binnen het gebied van het Rijk ; 

I II. luchtvaartuigen : vliegtt.igen, lucbtsche
pen, vrije ballons ka.bPlballons en kabel
vliegers: 

TV. vliegtui1en : door mechanische kracht 
voortbewogen luchtvaartuigen, zwaar
der dan de lucht. Onder v liegtuigen 
warden derhalve verstaan zoowel land
vliegtuigen a ls watervliegtuigen, en 
onder deze laa.tste zoowel drijvervlieg
tuiJZen als vliegbooten; 

V. luchtvaartterreinen : deelen van het ge
bied des Rijks, die ingevolge de Lucht
vaartwet voor de uitoefening der lucht
vaart zijn aangewezen of goedgekeurd, 
dan we l ingevolge die wet zij1l gelijk
gesteld met deelen van het Rijksgebied 
als boven bedoeld ; 

VI. lid der bP,manning van een luchtvaartuig : 
de gezagvoerder en ieder antler, die tij
dens en in verband met de vaart. in een 
lucb tvaartuig werkzaamheden heeft te 
verrichten : 

VII. vlncht : de ve rplaatsing van een vlieg
tuig tuss<'hen het tijcl tin van opstiiging 
en <la.t van de daa.rop voigende landing ; 

VITI. reis : de v lucht of de gezamenlijke vluch
ten, welke een vliegtuig verricht om 
zich te begeven naar het luchtvaartter
rein van bestemming ; 

IX. kunstvliich.ten: vluchten, waarbij de 
bestuurder, door middel van de be
sturingsinrichtingen, het vliegtuig stan
den doet aannemon en bewegingen 
doet uitvoeren, welke afwijken van de 
bij de normale vlucht voorkomende 
standen en bewegingen ; 

X. acrobati•che o•r•tijgingen, onderscheiden
lijk lanrling~n · opstijgine:en, onder
scheidenl\ik landingen, welke zoodanig 
van de normale opstijgingen, onder
scheidenlijk landingen, afwijken, dat zij 
gevaa.r oplPveren hetzij voor het vlieg
tuig zelve, hetzij voor andere luchtvaar
tuigen, hetzij voor personen cf voor
werpen op den grood. 

2. Voor de toepassing van dit reglement 
geldt · 

a. een luchtsrhip, dat niet is gemeerd aan 
den grond of aan cenige inrichting op het land 
of op het water, als varende; 

b. de tijd tusschen zonsopgang en zonson
dergang a.ls dag ; 

c. de tijd t usschen zonsonderga.ng en zonsop
gang a.ls nacht. 

3. Voor de toepassing van dit reglement 
wordt met betrekking tot de daarin omschreven 
lichten onder ,,zicbtbaar" verstaan ,.zichtbaar 
bij donkeren nacht en helderen dampkring". 
M:et betrekking tot de omschrijving van de 
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plaatsing en de sectoren van zichtb~,arheid van 
<le voorgeschreven lichten, waarvoor wordt 
verwezen naar onderstaande schets, wordt het 
luchtvaartuig verondersteld zich te . bevinden 
in den stand, waarin het zich normaal bij recht
lijnigen horizontalen koers voortbeweegt. 

Art. 2. 1. De gezagvoerder van een luchtvaar
tuig is verantwoordelijk voor de nakoming 
van de voorschriften van dit r eglement en is 
verplicht alle maatregelen te nemen, we!ke 
daartoe noodig zijn. 

2. De op den gezagvoerder van een lucht
vaartuig toepasselijke voorschriften van dit 
reglement zijn mede van toepassing op hem, die 
een luchtvaartuig a lleen bedient. 

HOOFDSTUK II. 
Be·f)alinqen /,etretfenrf e ,J,e l1chten en dagkenmerken. 

Art. 3. 1. De bepalingen betreffende de 
lichten moeten des nachts worden nagekomen; 
gedurende dien tijd mogen geen andere lichten, 
welke aangezien kunnen worden voor de hierna 
voorgeschreven lichten, worden getoond 

2: H et voeren door luchtvaartuigen van 
verblindende lichten op zoodanige wijze, dat 
daaruit voor andere luchtvaartuigen of vaar
tuigen gevaar of hinder kan ontstaan, is ver
boden. 

Art. 4. 1. Een vliegtuig, dat zich in de lucht 
bevindt of zich door eigen kracht over den 
grond voortbeweegt, moet de volgende lichten 
voeren: 

a. Aan de rechterzijde een groen Jie;h!, zoo
danig ingericht, dat het onafgebroken schijnt in 
een sector, begrensd door twee verticalevlakken, 
waarvan het eene recht naar voren is gericht 
en het andere daarmede een hoek maakt van 
110°, gemeten van vooruit naar de rechterzijde. 
Dit licht moet op een afstand van tenminste 
8 K.M. zichtbaar zijn. 

b. Aan de l·inkerzijde een rood licht , zoodanig 
ingericht, dat het onafgebroken schijnt in een 
sector, begrensd door twee verticale v lakken, 
waarvan bet eene recht naar voren is gericbt 
en bet andere daarmede een hoek maakt van 
1100, gemeten van vooruit naar de linkerzijde. 
Dit licht moet op een afstand van tenminste 
8 K.M. zichtbaar zijn. 

c. Aan de achterzijde een zoover mogelijk 
naar achteren geplaat st wit licht, zoodanig 
ingericht, dat het onafgebroken recbt naar 
achteren scbiint in een sector met een boek van 
1400, welke hoek door bet vert-icale vlak door 
de lengteas van het vliegtuig middendoor 
wordt gedeeld. Dit licht moet op een afstand 
van tenminste 5 K.M. zichtbaar zijn. 

2. Een vliegtuig, dat met eigen middelen 
op het water manoeuvreert, moet, behalve de 
in het vorige lid genoemde lichten, aan de 
voorzijde voeren een helder wit licbt, zoodanig 
ingericht, dat het onafgebroker, naar voren 

schij nt in een sector met een hoek van 220°, 
welke hoek door het verticale vlak door de 
lengteas van het vliegtuig middendoor wordt 
gedeeld. Dit licht moet op een afstand van 
tenminste_ 8 K.M. zichtbaar zijn. 

3. De onder a en b v9,n het eerste lid genoem
de zijdelichten moeten zoodanig bevestigd zijn, 
dat het groene licht niet links en het roode licht 
niet r echts van het vliegtuig zichtbaar is. 

4. l ndien een der in het eerste en tweede lid 
genoemde lichten, om te voldoen aan de hier
boven gestelde bepalingen, door meerdere 
licbten moet worden vervangen, behoort de 
sector van zichtbaarheid van elk van de laatst
bedoelde Jichten zoodanig te worden beperkt, 
dat niet meer dan een daarvan vanuit l/2n punt 
zicbtbaar is. 

Art. 5. 1. Een luchtschip, dat zich in de lucht 
bevindt of zich door eigen kracht over den 
grond of op bet water voortbeweegt, moet 
de in het eerste en tweede lid van het vorige 
artikel g<.>noemde lichten voeren met inachtne
ming van het bP-paalde in het derd P- en vierde 
lid van dat artikcl en behoudens de volgende 
wijzigingen : 

a. Alie lichten moeten rlubbel zjjn aP,nge
bracbt, de beide voor-, evenals de beide achter
licbten loodrecht hoven elkander, de beide 
lichten ter rechter- evenals de beide ter linker
zijde in een aan de lengteas van het luchtschip 
evenwijdige lijn. 

b. De beide vom:lichten zoowel als de beide 
acbterlichten moeten tegelijkertijd zichtbaar 
zijn. 

2. De afstand tusschen twee lichten, welke 
een paar vormen, mag niet minder bedragen 
dan 2 M. en niet meer dan 4 M. 

Art. 6. 1. Een vliegtuig of een lucbtschip, dat 
zich in zee op het water bevindt en waarmede 
niet gemanoeuvreerd kan worden, als is voor
gescbreven in Ons hesluit van 24 April 1897 
(Staatsblad n°. 107), tot vaststelling van ge
wjjzigde bepalingen ter voorkoming van aan
varingen op zee, moet in plaats van de liehten, 
genoernd in artikel 4, onderscheidenljjk artikel 5, 
voorzien zjjn van twee roode lichten, welke op 
niet minder dan 2 M. en niet meer dan 4 M. 
afstand loodrecht boven elkander zijn geplaatst 
en welke voor zoo"veel mogelijk uit alle richtin
gen op een afstand van tenminste 3 K .M. 
zichtbaar zijn. 

2. Een vliegtuig of een luchtschip, dat zich 
bevinll.t op de openbare wateren in het R-ijk, 
die voor de scheepvaart openstaan, en waar
mede niet gemanoeuvreerd kan worden, als is 
voorgeschreven in het Binnenaanvaringsregle
ment, zal, in plaats van rle lichten, genoemd 
in artikel 4, onrlers0heidenlijk artikel 5, een 
helder wit licbt vo,,ren en loodrecht d'.l,arboven 
met een tusschenruimte van tenminste 0.50 en 
ten hoogste l l\L een belder rood licht ; beide 
lichten moeten voor zooveel mogelijk. uit 
alle r ichtingen op een afstand van tenminste 
3 K.M. zichtbaar zijn. 

3. Een luchtvaartuig, dat zich in deR in het 
eerste lid, . onderscheidenlijk bet tweede lid 
omschre'<"en toestand bevindt, moet, wanneer 
het stil ligt-, de zijdelichten niet ontstoken 
hebben ; indien bet zich op eigen kracht voort
beweegt, moeten de zijdelichten ontstoken zijn. 

Art. 7. J. Een lucbtschip, dat gesleept wordt 
of waarmede om eenige reden niet gemanoeu-
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vreerd kan worden, of waarvan de mot oren 
opzettelijk zijn stopgezet. moet_ behalve de 
voorgeschreven lichten, daar waar deze het 
best kunnen worden waargenomen, twee roode 
lichten voeren, welke op niet minder dan 2 M. 
en niet meer dan 4 M. afstand loodrecht boven 
elkander zijn geplaatst en welke, voor zooveel 
mogelijk, uit alle richtingen op een afstanu van 
tenminste 3 K.M. zichtbaar zijn. 

2. Overdag moet een lucbtschip, dat gesleept 
wordt of waarmcde om eenige reden niet kan 
worden gemanoeuvreer<l, daar waar deze bet 
best kunnen worden waargenomen, voorzien 
zijn van twee zwart e ballen of overeenkomstige 
zwarte voorwerpen, elk van 60 c.llf. in doorsnede, 
welke op niet minder dan 2 M . en niet meer dan 
4 M. afstand loodrecht boven elkander zijn 
geplaatst . 

3. Een luchtschip, rlat gemeerd is of vaart 
met opzettelijk stopgezette motoren, moet 
_overdag, daar waar deze bet best kan worden 
waargenomen, voorzien z~jn van t',isn zwarten 
bal of van een overeenkomstig zwart voorwerp 
van 60 c.M. in doorsnede, en za l door andere 
lucbtvaartuigen beschouwd worden als een 
luchtschip, waarmede niet gemanoeuvreerd 
kan worden. 

Art. 8. Een vrije ballon moet voorzien zijn 
van een helder schijnend wit licht, bevestigd op 
niet minder dan 5 1"1. en niet meer dan 10 M. 
onder den onderkant van de mand en, voor 
zooveel mogelijk, zichtbaar uit alle richtingen 
op een afstand van tenminste 3 K .M. 

Art. 9. 1. E en kabelballon of een kabelvlieger 
moet voorzien zijn van drie, op een afstand 
van 4 M. loodrecbt boven elkander geplaatste 
licbten, waarvan het bovenste licbt moet zijn 
aangebracbt op niet minder dan 5 M. en niet 
meer dan 10 M. onder den onderkant van de 
mancl of, indien geen mand aanwezig is, onder 
den onderkant van den ballon of van den vlie
ger. H et bovenste en bet onderste van deze 
licbten moeten rood, bet middelste wit· zijn. 
Zij moeten, voor zooveel mogel(jk, zicbtbaar 
zijn ui t alle ricbtingen t ot op een afstand van 
tenminste 3 K.M. 

2. Bovendien moeten aan den kabel. 
waaraan de ballon of de vlieger bevestigd is, 
op afstand en van 300 ll'L, t e rekenen van de 
in het eerste lid bedoelde groep van drie licbten 
af, zijn aangebracbt groepen van clrie licliten . 
overeenkomstig die, welke in bet genoemde 
lid zijn omschreven. T eneincle de plaats kenbaar 
t e maken van de inri0ht ing op den grond, aan 
welke de kabel is bevestigd, moet die inrichting 
voorzien zijn van een overeenkomstige groep 
van drie licbten. 

3. Overdag moet de in bet vorige lid be
doelde kabel van een kabelballon worden ge
merkt door middel van windzakken of wakers 
op afstanden van niet meer dan 100 M., t e 
rekenen van den onderkant van de mand, 
of, indien geen mand aanwezig is, van den 
onderkant van den ballon af. De windzakken of 
wakers bebooren t e zijn ter lengte van tenminste 
2 M., t enminste 0.2 M. in doorsnede en voorzien 
van afwisselend witte en roode dwarse banen 
van 0.5 M. breedte. 

4. Overdag moet de in bet . tweede lid be
doelde kabel van een kabelvlieger worden ge
merkt op overeenkomstige wijze a.ls in het derde 
lid is omschreven ten aanzien van den kabel 

van een kabelballon, dan we! door middel van 
voldoend st evige, afwisselend witte en zwarte 
papieren wimpels op afstanden van niet meer 
dan 50 M. te rekenen van den onderkant van 
den vlieger af. De wimpels bebooren te zijn 
ter lengte van t enminste 0.8 M., met eene 
grootste breedte van tenminste 0.3 M. 

5. Van de bepalingen van het derde en 
van bet vierde lid kan door Onzen Minister 
in bijzondere gEvallen ontbeffing worden ver
leend, aan welke ontbeffing voorwaarden ver
bonden kunnen worden. 

Art. 10. 1. Een luchtschip, dat dicht bij den 
grond gemeerd is, moet voorzien zijn van de 
dubbelaangebrachte voor- en achterlichten, a ls 
omsch.reven in artikel 4 j ·. artikel 5. 

2. Bovendien moet een luchtschip, dat 
gemeerd is op meer dan 50 M. afstand boven 
den grond, alsmede de kabel en de inrichting, 
waaraan het gemeerd is, kenbaar zijn gemaakt 
op de in artikel 9 aangegeven wijze, hetzij voor 
overdag, hetzij voor den nacbt. 

3. Onder inricbt ingen, als bedoeld in bet 
vorige lid, worden niet begrepen ankers en 
drijfankers, welke voor bet meren van lncbt
scbepen op bet wat er worden gebruikt. 

Art. 11. Een zicb op bet land of op bet water 
bevindend vliegtuig, dat niet in beweging is 
en niet is verankerd of gemeerd, moet de in 
artikel 4 voorgescb reven licbten voeren. 

Art. 12. Teneinde aanvaringen met vaar tui
gen t e voorkomen, moet · 

a. een vliegtuig, dat op bet water voor anker 
ligt of gemeerd is, van voren, daar waar dat 
bet best gezien kan worden, voorzien zij n -van 
een wit licbt, dat, voor zooveel mogelij k, uit 
alle ricbt ingen zicbtbaar is op een afstand van 
t enminste 2 K.M.; 

h. een vliegtuig van 50 M. of meer lengte, 
dat op bet water voor anker ligt of gemeerd is, 
aan bet vooreinde en aan of dicbt bij bet acbter
einde voorzien zijn van een licbt, als onder a 
omscbreven. Het acbterlicbt moet t enminste 
5 M. lager geplaatst zijn dan het voorlicbt. 
Onder ,,de lengte" van een vliegtuig wordt 
verstaan de afstand van bet vooreinde tot bet 
acbtereinde ; 

c. een vliegtuig van 50 M. of meer breed te, 
dat op het water voor anker ligt of gemeerd 
is, moet bovendien aan elk der uiteinden van 
den meest zij delings uitstekenden vleugel 
voorzien zijn van een licbt, als onder a is om
schreven. Onder ,,de breedte" van een vliegtuig 
wordt, verstaan de afstand tusscben de twee 
uiteinden van den grootsten v!eugel. 

Art. 13. I ndien gedurende den nacbt een der 
licbten, welke in de voorgaande artikelen t en 
aanzien van een zicb in de lucbt bevindend 
lucbtvaartuig zijn voorgeschreven, weigert te 
branden, moet dat lucbtvaartuig landen, zoo 
spoedig mogelij k als het dit zoncler gevaar 
kan doen. 

HOOF DSTUK Ill. 
Bepalingen betrefjende de seinen. 

Art. 14. H et geven van and ere seinen dan 
die, welke in dit reglement zijn voorgescbreven 
of kracbtens dit reglement ZJJn t oegehter. en 
die voor deze seinen zouden kunnen worden 
gebouden, is verboclen. 

Art. 15. 1. Een lucbtvaartuig, dat zoncler 
daartoe genoodzaakt t e zijn, bij nacbt wenscbt 
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te landen op een luchtvaartterrein, waar dienst
personeel aanwezig is, moet v66r de landing 
lichtschitteringen vertoonen door middel van 
een lantaarn of een schij nwerper, niet, z\jnde 
een der in het vorige hoofdstuk bedoelde 
lichten, dan wel onderbroken geluidseinen 
geven . Bovendien moet het met behulp van 
den internationalen Morse Code door middel 
van geluidseinen of lichtseinen een groep van 
twee letters weergeven, gevormd door de 
eerste letter van zijn nationalit,eitskenmerk en 
de laat~t.e letter van zijn inschrijvingskenmerk. 

2. Indien de toestemming tot het landen 
wordt gegeven, zal zulks geschieden door op 
den grond dezelfde lettergroep te herhalen door 
middel van een groen licht en dit te doen vo!gen 
door groene lichtschitteringen. 

3. Het bepaalde in dit artikel sluit nict uit, 
dat het verzoek' om te landen, a lsmede het 
daai;op volgende antwoord in plaats van op de 
wijze, in de vorige leden aangegeven, langs 
radiotelegrafischen of radiotelefonischen weg 
kan worden overgebracht. 

Art. H'. Het of den grond afvuren van_ een 
rooden lichtkoge of toonen van een rood 
schitterlicht geeft te kennen, dat geen enkel 
lnchtvaartuig mag landen. 

Art. 17. Een luchtvaartuig, dat bij nacht ge
noodzaakt is om te landen, moet v66r de landing 
met zijn vaartlichten een aantal korte schit
teringen maken. 

Art. 1 R. I. Indien een in nood verkeerend 
luchtvaartuig hulp behoeft, moet het op 
eenigerlei wijze trachten de aandacht tot zich 
te trekken, waartoe het bij voorkeur de volgende 
noodseinen, hetzij geza.m~nlijk, hetzij afzonder
lijk, moet geven : 

a. het internationale sein ••• - - - ••• , te 
geven door middel van optische of radiotele
grafische seinen ; bij gebruik van radiotelefonie 
de noodoproep MAYDAY (overeenkomende 
met de Fransche uitspraak van de uitdrukking 
. ,m'aider'') , een en antler, voor zooveel noodig, 
in overeenstemming met de terzake van het 
radioverkeer met lucht-vaartuigen gegeven 
voorschriften ; 

b. het vlaggennoodsein N C van het inter
nationale sein boek ; 

r.. het afstandsein, bestaande uit een vier
kante vlag, waarboven of waaronder een bal 
of een voorwerp, dat op een bal gelijkt; 

d. een aangehouden toon met eenig geluid
gevend werktuig ; 

e. een sein, bestaande uit het met korte 
tusschenpoozen een voor Mn afvuren van witte 
lichtkogels. 

2. Indien een luchtvaa1 tuig radiotelegra
fisch of radiotelefoUIBch te kennen wenscht te 
geven, dat het zich in moeilijkheden bevindt, 
of dat het gedwongen is op het land of op het 
water te dalen, zonder dat onmiddellijke hulp 
noodig is, zal dat luchtvaartuig het internatio
nale spoedsein PAN geven, in overeenstemming 
met de terzake van het rndioverkoer met lucht -
vaartuigen gegeven voorschriften. . 

Art. 19. Om een luchtvaartuig te waar
schuwen, dat het zich in de na,bijheid van een 
verboden gebied, a ls bedoeld in artikel 8 der 
Luchtvaartwet, bevindt en zijn koer~ moet ver
anderen, zullen de navolgende seinen worden 
gebruikt: 

a. overdag drie, met tusschenpoozen van 

tien seconden af te vuren projectielen, waarvan 
de zicb bij het springen ontwikkelende witte 
rookwolken tezamen de door het luchtvaartuig 
te volgen richting aanduiden ; 

h. des nachts drie, met tusschenpoozen 
van tien seconden af te vuren projectielen, 
waarvan de zich bij het springen ontwikkelende 
lichten of witte sterren tezamen de door het 
luchtvaartuig te volgen richting aandui<len. 

Art. 20. 1. Om aan een lucbtvaartu-ig bet 
bevel tot landen kenbaar te maken. zullen de 
volgende seinen worden gebruikt : · 

a. overdag drie met tusschenpoozen van 
tien seconden af te vuren proiectielen, welke 
bij het springen een zwarte of gele rookwolk 
ontwikkelen; 

h. des nachts drie met tusschenpoozen van 
tien seconden af te vuren projectielen, welke 
bij het springen groene sterrcn of groen licht 
ontwikkelen. 

2. . Om zoo noodig het landen van een antler 
luchtvaartuig dan dat, waarvoor het bevel tot 
landen bestemd is, te voorkomen, zal bovendien 
het laatstbedoelde met tusschenpoozen door 
een zoeklicht worden beschenen. 

Art. 21. In geval van nevel, mist, sneeuw
val of hevigen regen, hetzij overdag, hetzij des 
nachts, zal een luchtvaartuig, dat zich op het 
water bevindt, de volgende geluidseinen geven : 

a. indiPn het luchtvaartuig niet ten anker 
ligt of gomeerd is en zich niet op eigen kracht 
voortlieweegt, met tusschenpoozen van niet 
meer dan twee minuten een gelnidsein, be
staande uit twee stooten, welke ongeveer vijf 
seconden duren en gescheiden zijn door een 
tusschenpooze van ongeveer een seconde; 

/;. indien het luchtvaart,uig ten anker ligt 
of gemeerd is, bet snel luiden met een voldoende 
heldere k lok of gong gedurende ongeveer vijf 
seconden met tusschenpoozen van ten hoogste 
een minuut. , 

HOOFDRTUK IV . 
Bepa.lingen betreUende het 1 erkeer en hct u-itwijken. 

Art. 22. 1. Behoudens het bepP.<tlde in 
artikel 4 7 moeten : 

a. vliegtuigen steeds uitwijken vo01 kabel
ballons, kabelvliegers, vrije ballons en lucht
schepen; 

b. luchtschepen ~teeds uitwijken voor kabel· 
ballons, kabelvliegers en vrije ballons. 

2. Een lnchtschip, waarmede niet gema
noeuvreerd kan worden, wordt voor de toepas
sin~ van dit artikel aangemerkt als een vrije 
ba!Jon. 

Art. 23. Indien de omstandigheden zulks 
veroorloven, kan gevaar voor aanvaring met 
een imder luchtvaartuig worden bemerkt, door 
nauwlettend de peiling en den elevatiehoek ten 
opzichte van dat luchtvaartnig waar te nemen. • 
Indien die peiling en die elevatiehoek niet 
aanmerkelijk verai:Jderen, moet gevaar voor 
aanvaring geacht worden te bestaan. 

Art. 24. 1. De uitdrukking ,,gevaar voor 
aanvaring" omvat elke kans op een ongeval, 
veroorzaakt doordat luchtvaartuigen te dicht in 
elkanders nabijheid komen. 

2. Elk luchtvaartuig, dat ingevolge deze 
voorschriften verplicht is om, teneinde een 
aanvaring te vermijden, voor een antler lucht
vaartuig uit te wijken, moet zich op een in 
verband met de omstandigheden voldoenden 
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afstand van dat luchtvaartuig verwijderd 
houden. 

Art. 25. Bij bet in acht nemen van de in 
het voorgaande artikel vermelde bepaling be
treffende het gevaar voo1 aanvaring, moet een 
door mechanische kracht voortbewogen l 1cht
vaartuig manoeuvreeren overeenkomstig de in 
de volgende artikelen gegeven voorschriften, 
zoodra het waarschi_inlijk is, dat het, bij het 
behouden vaJ1 zijn koers, binnen een afstaud 
van 200 M. aan eenig dee! van een antler 
luchtva,artuig zal voorbijgaan. 

Art. 26. Indien twee door mechanische kracht 
voortbewogen luchtvaartuigen recht of hi_ina 
recht tegen elkander insturen, moeten bcicle 
naa r recbts uitwij ken. 

Art. 27. Indien twee door mechanische kracht 
voortbewogen luchtvaartuigen koersen volgen, 
welke elkander kruisen, moet het luchtvaartuie;, 
dat het andere rechts van zich heeft, voor dit 
laatste uitwijken. 

Art. 28. l. E en luchtvaartuig, dat een antler 
luchtvaartuig inhaalt, moet, voor het laatste 
uitwjjken door zijn eigen koers naar rechts t., 
verleggen en niet door te duiken. 

2. Een luchtvaartuig, dat een antler lucht
vaartuig nadert vanuit een richting, welke met 
den koers van het laatste een hoek maakt van 
meer clan ll0°, d. w. z. dat het zich ten opzichte 
daarvan in een zoodaniaen stand bevindt, 
dat het bij nacht geen van de beide in de artike
len 5 en 6 bedoelde zijdelichten van dat lucht
vaartuig zou kunnen zien, moet zich gedragen 
a ls een luchtvaartuig, dat, het laatste inhaalt 
Geen daarop volgende verandering van de 
peiling tusschen de beide luchtvaartuigen zal 
het inhalende luchtvaartuig tot een, vo lgens 
deze bepalingen, kruisend luchtvaartuig maken, 
of het ontslaan van de verplichting om op vol
doenden afstand van het andere luchtvaartuig 
te blijven, totdat het laatstgenoemde geheel 
zal zijn gcpasseerd. 

3. Aangezien men overdag op het van 
achteren naderende luchtvaartuig niet altijd 
met zekerheid zal kunnen weten, of dit zich 
ten opzichte van het andere luchtvaartuig 
v66r of achter de bovenomschreven richt ing 
bevindt, moet het eerste in geval van twjjfel 
als een inhalend luchtvaartuig worden be
schouwd en uitwijken. 

Art. 29. l. Wanneer een der bidee luchtvaar
tuigen tot uitwijken verplicht is, moet het 
andere zijn oorspronkelijken koers en zijn 
oorspronkelijke snelheid houden. 

2. Indien echter tengevolge van nevel of 
andere oorzaken het luchtvaartuig, dat het 
r echt heeft zijn koers te houden, zich z66 dicht 
bij het tot uitwijken verplichte luchtvaartuig 
bevindt, dat een aanvaring door een manoeuvre 
van dit laatste a lleen niet meer te verinijden 
zou zijn, is het eerste ook verplicht om zoodanig 
te manoeuvreeren, als ter voorkoming van een 
aanvaring noodig is. 

Art. 30. Elk luchtvaartuig, dat volgens deze 
bepalingen gehouden is voor een antler lucht
vaartuig uit te wijken, moet, wanneer de 
omstandigheden het toelaten, vermijden voor 
het andere langs te gaan. 

Art. 31 . Ten einde het verhoogde gevaar voor 
aanvaring, dat aanwezig is op en in de nabij
heid van luchtroutes, te beperken, moeten, 
indien zulks mogelijk zal zijn en zonder gevaar 

zal kunnen geschieden, de in de volgende 
art ikelen voorge chreven bepalingen worden 
nagekomen. 

Art. 32. Een luchtvaartuig, dat zich op het 
kompas voortbeweegt langs de rechte lijn, 
welke twee punten verbindt van eene algemeen 
gebruikte luchtroute, moet op een afstand 
van t enminste 500 M. ter rechterzijde van die 
lijn koers houden. 

Art. 33. Een luchtvaartuig, dat een door 
Onzen Minister aangegeven luchtroute volgt, 
moet op een afstand van tenminste 300 M. ter 
rechterzijde van die luchtroute blijven. 

Art. 34. Een luchtvaartuig, dat in de nabjj
heid van een luchtroute een terreinafscheiding 
(b.v. een weg, een spoorlijn, een rivier, een 
kanaal, een strandlijn e. d .), geen dee! uitma
kende van eene luchtroute, volgt, moet ten
minste 300 M. ter rechterzijde van die terrein
afscheiding blijven. 

Art. 35. Een luchtvaartuig mag zich niel:, ter 
linkerzijde van en evenw:ijdig aan een lucht
route, lij n of t erreinafscheiding, a ls bedoeld in 
een der artikelen 31, 32, 33 en 34, voortbewegen, 
dan -op zoo grooten afstand daarvan, dat lucht
vaartuigen, welke op de voorgeschreven wijze 
rechts van zoodanige luchtroute, lijn of terrein
afscheiding houden, vermeden worden. 

Art. 36. Een luchtvaartuig zal, indien het een 
lnchtroute, lij n of terreinafocheiding, als bedoeld 
in een der artikelen 31 , 32, 33 en 34, moet 
kruisen, zulks zoo snel mogelijk onder een 
rechten hoek en op eene in verband met de 
veiligheid zoo groot mogelijke hoogte, doen. 

Art. 37. Indien meerdere vliegtuigen zich in 
groepverband voortbewegen, moet degene, die 
als gezagvoerdcr over die groep van vliegtuigen 
is aangewezen, de voortbeweging claarvan op 
zoodanige wijze leiden, dat alle tot de groep 
behoorende vliegtuigen de bepalingen van dit 
hoofdstuk kunnen nakomen. 
. Art. 3R. Een luchtvaartuig mag niet van het 
land of het water opstijgen, zoolang er gevaar 
bestaat voor aanvaring met een luchtvaartuig, 
dat bezig is te landen. 

Art. 39. 1. Een lnchtvaar tuig, dat zich in een 
wolk, in nevel, in mist of in andere omstandig
heden van slecht zicht bevindt, moet voorzich
t ig manoeuvreeren met zorgvuld ige inachtne
ming van de bestaande omstandigheden en 
toestanden. 

2. Een luchtvaartuig, dat onder wolken 
vliegt, moet, indien zulks mogeJ.ijk zal zjjn en 
ztmder gevaar zal kunnen geschieden, zoo ver 
beneden de wolkenbasis blijven, als noodig 
is om goed te kunnen waarnemen en waarge
nomen te worden. 

Art. 40. Bij het nakomen en uitvoeren van 
deze bepalingen, moet behoorlijk worden acht 
gegeven zoowel op de aan de navigatie verbon
den gevaren, op het gevaar voor aanvaringen 
als op a lle hi_jzondcre omstandigheden, welke 
ter voorkoming: van onmiddcllijk gevaar een 
afwijking van de bedoelcle bepalingen nood
zakelijk mochten maken. 

HOOFDRTUK V. 
Bepalingen betreftende het ver keer op en in de 
nabijheid van luchtmartterreinen, het opstijgen 

en het landen. 
Alt. 41. Alvorens op een voor het algemeene 

luchtverkeer aangewezen luchtvaartterrein te 
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landen, moet een vliegtuig. tenminste een 
halven cirkel om dat luchtvaartterrein beschrij
ven ; tot het uitvoeren van de landing mag 
slechts worden overgegaan, indien deze naar 
het oordeel van den gezagvoerder van het 
vliegtuig zonder gevaar voor aanvaring zal 
kunnen geschieden. 

Art. 42. Een van een luchtvaartterrein ver
trekkend vliegtuig mag geen oocht maken al
vorens zich op tenminste 500 M. afstand van 
het dichtstbij zijnde punt van dat luchtvaart
terrein te bevinden. 

Art. 43. Een vliegtuig, dat zich voortbeweegt 
op een afstand van niet meer dan 3500 M. van 
het dichtstbij zijnde punt van een luchtvaart
terrein, en op een hoogt e van minder dan 2000 
M., moet, behalve tijdens het landen en op
stijgen, zoodanig vliegen, dat het luchtvaart
terrein aan zij n linkerzij de is. 

Art. 44. 1. H et is verboden op een voor het 
algemeene luchtverkeer aangewezen luchtvaart
terrein acrobatische opstijgingen of landingen 
nit te voeren. 

2. Tenzij een vliegtuig zich op een hoogte 
van meer dan 2000 M bevindt, is het verboden 
binnen een afstand van 4000 M. van het 
dichtstb~jzijnde punt van een luchtvaartter
rein, als in het eerste lid bedoeld, met dat vlieg
tuig kunstvluchten te verrichten. 

Art. 45. 1. Een vliegtuig, dat landt op of 
opstijgt van een luchtvaartterrein, moet zulks 
doen tegen den wind in, uitgezonderd in die 
gevallen, waarin de gesteldheid van het terrein 
daartegen beletsel vormt. 

2. Ingeval op een luchtvaartterrein door 
middel van een inrichting als bedoeld in 
artikel 158, onderscheidenlijk ar tikel 159, 
van de Regeling Toezicht Luchtvaart, is aan
geduid, dater windstilte heerscht, moet worden 
geland en opgestegen in de richt ing, aange!Zeven 
als door Onzen Minister ten aanzien van dat 
lucbtvaartt,errein bepaald, met dien verstande 
dat, indien op dat terrein aanwezig is een 
inrichting tot aanduiding van de windrichting 
in den vorm van een T (landings-T), moet 
worden geland en opgllstegen in een Ii.in even
wijdig aan het staande been van de T, en in 
de richt ing van den voet naar den top van de T. 

3. Onder windstilte wordt in bet, tweede lid 
begrepen wind met een snelheid van ten hoogste 
2 M. per seconde (7,2 K.M. per uur). 

Art. 46. Indien meerdere vliegtuigen tege
lijkertjjd een luchtvaartterrein naderen met de 
hedoeling daarop te landen, moet een zich 
hooger bevindend vliegtuig een zich lager 
bevindend vliegtuig mijden en bjj de landing 
de voorschriften van artikel 28 betreffende 
het iubalen toepa~sen. 

Art. '!. 7. Voor een vliegtuig, dat bezig is te 
landen, moet te alien tjjde worden uitgeweken. 

Art. 48. 1. Een vliegtuig, dat op een lucht
vaartterrein landt, of daarvan opstijgt, moet 
met inachtnemingvan het bepaalde in artikel45, 
t er linkerzijd" voldoende ruimto laten voor elk 
vliegtuig, dat reeds is geland of bezig is op te 
stijgen, dan we! op het punt is zulks te doen. 

2. Een vlie~tuig, dat zich over den grond 
voortbeweegt, rn het voor het landen en op
stijgen bestemde gedeelte van het luchtvaart
terrein, moet dit doen in de richting, waarin 
moet worden geland. 

Art. 49. Door of vanwege Ouzen Minister, 

1929 

onderscheidenlijk Onzen Minister van Defensie, 
voor wat betreft het luchtverkeer op en 
in de nabijbeid van voor de militaire lucbtvaart 
en niet tevens voor bet algemeene luchtver
keer aangewezen luchtvaartterreinen, kan, zoo 
noodig, onder daarbii te stellen voorwaarden, 
van het bepaalde in de a rtikelen 41 tot en met 
45 en in artikel 48 onthcffing worden verleend. 

Art. 50. 1. Indien zich ongeveer in het midden , 
van het voor landen en opstijgen bestemde 
gedeelte van een luchtvaartterrein een witte 
gevulde vijfpuntige ster bevindt, moet dat 
gedeelte geacht worden door een denkbeeldig 
verticaal vlak, evenwijdig aan de windrichting 
te .~ijn verdeeld in twee gelijke of nagenoeg 
geliJke zones. De zone, welke zich ten opzichte 
van een tegen den wind in front makenden 
toeschouwer rechts van het denkbeeldige vlak 
bevindt, is bestemd voor het landen, die welke 
zich links van dat vlak bevindt, voor het 
op tijgPn. 

2. Een vliegtuig, dat op een luchtvaart
terrein, als in het eerste lid bedoeld, wil landen, 
moet zulks, met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 45, doen in het linkergedeelte van de 
voor het landen bestemde zone, doch het moet 
daarbij ter linkerzijde voldoende ruimte lat en 
voor elk vliegtuig, dat r eeds is geland. 

3. Een vliegtuig, dat van een luchtvaart
terrein, als in het eerst e lid bedoeld, wil opstij
gen, moet zulks, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 45, doen in het linkerge
deelte van de voor het opstijgen bestemde zone, 
doch het moet daarbij t er linkerzijde voldoende 

· ruimte !'!-ten voor elk vliegtuig, dat bezig is 
op te stugen, dan we! op het punt is zulks te 
doen. 

4. De in het eerste lid bedoelde ster, waar
van de punten behooren samen te vallen met 
de hoekpunten van een regelmatigen vijfhoek, 
moet ziJn beschreven in een cirkel van ten
minste 15 M. middellijn. 

Art. 51. Zonder machtiging van of vanwega 
Onzen Minister is het verboden een luchtschip 
te meren of gemeerd te houden in de nabijheid 
van een luchtvaartterrein, dat niet of niet mede 
is aangewezen voor de uitoefening van de 
luchtvaart, met luchtschepen. 

HOOFDSTUK VI. 

Bepalingen van algemeenen aard. 
Art. 52. E en luchtvaartuig, aan boord waar

van door een der leden van de bemauning be
merkt wordt, dat het zich boven een verboden 
gebied bevindt, als bedoeld in artikel 8 der 
Luchtvaart,wet, moet : 

a. een noodsein geven, als bedoeld in 
ar tikel 18 van dit reglement. 

b. zich zoo spoedig mogelijk buiten het 
verboden gebied begeven en landen op het 
dichtstbijzijnde luchtvaartterrein. 

Art. 53. 1. Een luchtvaart.rig moet zoo 
spoedig mogelijk landen, indien het bevel 
daartoe gegeven wordt : 

a. op de wijze, a ls aangegeven in artikel 20 
van dit reglement ; 

b. door middel van opt ische, radiotelegra
fische of radiotelefonische seinen. 

2. Een bevel, a.ls in het eerste lid bedoeld, 
mag enkel worden gegeven door ambtenaren, 
a ls ingevolge artikel 48 van de Luchtvaartwet 

11 
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door Onzen Minister, dan wel door Onzen 
Minister van Defensie, na overleg met Onzen 
l\finister, aan te wijzen. 

Art. 54. 1. Het is verboden met een vlieg
tuig boven de bebouwde kom eener gemeente 
te vliegen, anders dan op een zoodanige hoogte, 
dat het mogelijk zal zijn om met stopgezetten 
motor of stopgezette motoren buiten die 
bebouwde kom te landen. 

2. In elk geval mag boven de bebouwde 
kom eener gemeente niet op een geringere 
hoogte dan 400 M. boven den grond worden 
gevlogen. 

3. Het is verboden boven menschenverza
melingen te vliegen op een geringere ji.oogte 
dan 100 M. boven den grond. 

4. Van het verbod, bedoeld in het eerste, 
tweede en derde lid, kan Onze Minister, onder
Rcheidenlijk Onze Minister van Defensie na over
leg met Onzen Minister, ontheffing verleenen. 

Art. 55. Het is ..-erboden met, een vliegtuig 
boven de bebouwde kom eener gemeente en 
boven een menscbenverzameling kunstvlucb
ten uit te voeren. 

Art. 56. 1. Het is verboden uit een lucht
vaartuig andere voorwerpen dan fijn zand of 
water te werpen. 

2. Van het bepaalde in bet eerste lid kan 
door of vanwege Onzen Minister, onderscbei
denlijk Onzen Minister van Defensie, voor wat 
militaire lucbtvaartuigen betreft, voor zooveel 
noodig na overleg met Onzen Minister van 
Financi~n, ontbeffing worden verleend. 

Art. 57. H et is verboden bij bet doen landen 
van een lucbtschip of van een vrijen ba llon 
gebruik t e maken van een anker. 

HOOFDSTUK VII. 
Slot- en stra/be]Xllingen. 

Art. 58. 1. Elk luchtvaartuig, dat door eigen 
kracbt op het water manoeuvreert, is in dat 
geval onderworpen aan Ons Besluit van 24 
April 1897 (Staatsblad n°. 107), tot vaststelling 
van gewijzigde bepalingen ter voorkoming van 
aauvaringen op zee of de bepalingen van bet 
Binnenaanvaringsreglement. Het zal, voor wat 
betreft de toepassing daarvan, worden be
scbouwd a ls een stoomvaartuig, doch bet moet 
de licbten voeren overeenkomstig de bepalingen 
van dit r eglement en niet de lichten, welke voor 
stoomvaartuigen zijn voorgescbreven in Ons 
genoemd Besluit of in bet Binnenaanvarings
reglement. 

2. Een zoodanig lucbtvaartuig zal, uitge
zonderd in de bijzondere hiervoren in de 
artikelen 18 en 21 omschreven gevallen, niet 
de geluidseinen toepassen, welke bij de laatst
bcdoelde bepalingen zijn voorgeschreven, nocb 
geacbt worden deze geluidseinen te booren. 

Art. 59. De bepalingen van dit reglement 
sluiten in geen geval uit de verplicbting tot bet 
nakomen van bijzondere door het bevoegde ge
zag uitgevaardigde voorschriften met betrek
king tot bet geven van verdere seinen of het 
voeren van andere licbten en kenmerken. Even
min sluiten zij uit bet gebruik van door den 
eigenaar van een lucbtvaartuig met macbtiging 
van Onzen Minister, dan wel van de ingevolge 
verdrag bevoegde autoriteit aangenomen ber
kenningsseinen, die naar behooren zijn bekend 
gemaakt. 

Art. 60. De bepalingen van dit reglement 
ontbeffen in geen geval van de verplicbting tot 

bet nakomen van de bijzondere voorscbriften, 
welke met betrekking tot het verkeer met 
lucbtvaartuigen in de nabijheid van lucbt
vaartterreinen of andere plaatsen mocbten 
zijn uitgevaardigd. · 

Art. 61. 'och de eigenaar, nocb de gezag
voerder of eenig ander lid van de bemanning 
van een lucbtvaartuig zal zicb op de bepalingen 
van dit reglement kunnen beroepen, teneinde te 
worden ont beven van de verantwoordelijkbeid 
voor de gevolgen, welke mocbten voortvloeien 
uit eenige nalatigbeid in bet voeren van licbten, 
het geven van seinen, bet bouden van goeden 
uitkijk of uit veronacbtzaming van die maat
regelen van voorzorg, welke volgens de prak
tijk van het verkeer met luchtvaartu.igen of 
naar aanleiding van bijzondere omstandigheden 
bebooren genomen te worden. 

Art. 62. 1. Voorzoover zulks noodig is in 
verband met militaire oefeningen, kan door of 
vanwege Onzen Minister van Defensie, zoo 
noodig na overleg met Onzen Minister, met 
betrekking tot de lucbtvaart met militaire 
lucbtvaartuigen, gebeel of gedeeltelijk ont
beffing worden verleend van bet bepaalde in 
Hoofdstuk II en in artikel 36. 

Een zoodanige ontbeffing zal als regel enkel 
worden verleend voor een bepaalden tijd, t en 
aanzien van bepaaldelijk aangegeven gebieden 
en onder tijdige bekendmaking. 

Voorzoover bekendmaking, als in den vorigen 
volzin bedoeld, niet mogelijk is, zullen door of 
vanwege Onzen Minister van Defensie maat
regelen worden genomen, opdat de veiligbeid 
van bet verkeer met andere lucbtvaartuigen 
wordt gewaarborgd. 

2. Door of vanwege Onzen Minister, onder
scbeidenlijk Onzen Minister van Defensie, voor 
wat betreft bet lucbtverkeer op en in de nabij
beid van voor de militaire lucbtvaart en niet 
tevens voor bet algemeene luchtverkeer aan
gewezen lucbtvaartterreinen, kan, zoo noodig 
onder daarbii te stellen voorwaarden, gebeel 
of gedeeltelij k ontbeffing worden verleend van 
bet bepaalde in de artikelen 14, 15, 16, 17 en 20. 

Art. 63. Van ontbeffingen, als bedoeld in bet 
vi.jfde lid van artikel 9, in artikel 49, in bet 
vierde lid van artikel 54 en in bet tweede lid 
van artikel 56, alsook van de macbtigingen, 
als bedoeld in artikel 51, in bet tweede lid van 
artikel 53, in artikel 59 en in artikel 62, gescbiedt 
mededeeling in de Staatscourant en in bet 
Algemeen Politieblad. 

Art. 64. Overtreding van eenige bepaling 
van dit reglement wordt gestraft met bechterus 
van ten boogste een maand of geldboete van 
ten boogste f 300. 

Art. 65. Dit reglement ka n worden aange
baald onder den titel ,,Luchtverkeersregle
ment" of ,,L. V.R. ". 

II. te bepalen, dat bet onder I bedoelde 
reglement in werking treedt met ingang van 
15 Maart 1929. 

Onze Ministers van Waterstaat en van 
Defensie zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in bet Staatsblad geplaatst en in 
afschrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

's-Gravenhage, den 28sten Februari 1929. 
WILHELMINA. 

De M iniste1· van Waterstaat, H. v. d. V eg t e. 
De Minis ter van Defensie, Lamb o o y. 

(Uitgeg. 11 Maar' 1929. ) 
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1 Maart 1929. BESLUIT waarbij aan het 
Bestuur der gemeente Franeker, met in
trekking van het Koninklij k besluit van 
14 Februari 1890 (Staatsblad, n°. 25), ver
gunning wordt verleend op een terrain in 
de gemeente Franeker een gesticht voor 
krankzinnigen op te richten. S. 68. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw, van 26 
Februari 1929, n°. 585, afdeeling Armwezen; 

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

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van bet Koninklijk besluit 

van 14 F ebruari 1890 (Staatsblad n° . 25}, te 
bepalen: 

Art. 1. Aan het bestuur der gemeente Fra
neker wordt toestemming gegeven naast het 
bestaande krankzinnigengesticht, dat binnen 
de stad gelegen is, en welks kadastrale Jigging 
is sectie A, nos. 2157, 2158, 2389, 1321 en 
479 en 1943, een buitenafdeeling op te rich
ten, welke met het stadsgesticht geacht zal 
worden een geheel uit te maken en gebouwd 
is op een terrein, genaamd ,,Groot Lankum", 
kadastraal bekend gemeente Franeker, sectie 
B , nos. 127, 128, 129, 130, 490, 133, 132, 136, 
137, 135, 13~. 139, 140, 142, 37, 38, 489, 26, 
25, 143, 1100 (oud 481}, 144, 146, 147, 159, 
145, 160, 161, 979, 16, 158, 157, 1140 en sectie 
D. nos. 683, 689, 685, 682, 148, 2094 (oud 
1188) , 2199, 2225 , 1586, 1587, 1588 en 1589, 
zulks overeenkomstig de overgelegde teeke
ningen en daarbij gegeven beschrijving. 

2. In het stadsgedeelte van het gesticht 
mogen niet meer dan 144 mannen en 143 
vrouwen verpleegd worden. 

Bovendien mogen in dit gedeelte van het 
gesticht gedurende het tijdvak e indigende 31 
December 1930 nog 16 mannen en 27 vrouwen 
verpleegd worden . 

In de buitenafdeeling mogen niet meer dan 
114 mannen en 114 vrouwen verpleegd worden. 

Bovendien mogen in deze afdeeling geduren
de het t ijdvak e indi gende 31 December 1930 
nog 3 mannen en 3 vrouwen verpleegd worden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw bepaalt het tijdstip, waarop de 
nieuwe afdeeling in gebruik genomen mag 
worden. 

3. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenl andsche Zaken en Landbouw mo
gen op de terreinen van het gesticht geen op
stalen, tenzij overeenkomstig de teekeningen 
en beschrij ving, bedoeld in artikel 1, worden 
opgericht en mag niet aan derden de beschik
ki ng over eenig dee! van de terreinen worden 
gegeven. 

4. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en L andbouw m ag 
in de gebouwen van het gesticht de rioleering 
en verdere inrichtingen op het terrain, zoo
mede in de omheining van de tuinen, geen 
verandering worden aangebracht, welke ten
gevolge zou hebben, dat zij niet meer geheel 
overeenstemden met de teekeningen en beschrij
vi ng bedoeld in artikel 1. 

5. 'In elk voor meer dan Mn verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op een duidel ijk 

zichtbare plaats aangegeven het aantal plaat
sen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

6. De geneeskundige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste 3 
geneeskundigen, die gevestigd moeten zijn in 
woningen op of nabij het gestichtsterrein. 

7. H et is .verboden den verpleegden te be
letten zich schriftelijk te wenden tot de Hoof
den der Departementen van Algemeen Be
stuur, tot den Inspecteur en tot den Officier 
van Justitie. 

8. In acht worden genomen de nadere voor
schriften, welke door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw ten aan
zien van het bepaalde in artikel 7 mochten 
worden gegeven. 

9. Aan den Inspecteur, door den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en L andbouw be
last met het toezicht op het gesticht, wordt te 
alien tijde vrije toega ng verleend tot de dienst
gebouwen van het gesticht. 

10. Het Bestuur draagt wrg, dat een af
schrift van dit besluit en van de Ministerieele 
Beschikkingen betreffende dit gesticht als
mede een copie van de teekeningen en beschrij
ving aamvezig zijn in het gesticht en aan den 
Inspecteur, zoomede aan den Officier van Ju
stitie te alien tijde op verlangen ter inzage 
worden voorgelegd. 

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

's-Gravenhage, den l sten Maart 1929. 
W1LHELMI A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en L andbouw, J. B. Kan. 

(Uitgeg. 14 Maart 1929.) 

1 Maart 1929. BESLUIT tot aanwijzing over
eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van de afdeeling gymnasi um van 
het R. K . Lyceum voor meisjes te A ,nster
dam van de Vereeniging van Vrnuwen 
tot bevordering van huiselijk geluJ<. S. 69. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 2 
Januari 1.929, n°. 16987/III, Afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet; 

Den R aad van State gehoord (advies van 12 
F ebruari 1929, n°. 21); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Februari 1929 n°. 
1951, afdeeling Voorbereidend Hooger en Mid
delbaar Onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1928 de af

deel ing gymnasium van het R.-K. Lyceum 
voot· meisjes te Amsterdam van de Vereeni
ging van Vrouwen tot bevordering van huise
Jijk geluk, voor een tijdvak van zes jaren 
aan te wijzen als bevoegd om, met inacht
neming der desbetreffende wettelijke voor
schri £ten, aan haar leer! ingen, die het onder
wijs tot aan het einde hebben bijgewoond, een 
getuigschrift van bekwaamheid tot universi
taire studien af te geven, dat met het getuig-
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schrift, in artikel 11 der Hooger-onderwijswet 
vermeld, wordt gelijkgesteld. 
Onze Min ister van Ondenvij , Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift za l wor
dcn gezonden aan den Raad van. State. 

' s-Gravenhage, den l sten Maart 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onde,·wijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Wa szin k. 
( Uitgeg. 15 Maart 1929.) 

4 Maart 1929. BESLUIT tot het tijdelijk ver
gunnen van de uitoefening der genees
kunst aan hen, die het eerste gedeel te van 
het artsexamen met goed gevolg hebben 
afg legd. S. 70. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, H andel en Nijverheid van 28 Februari 
1929, n°. 318 H , Afdeeling Volksgezondheid ; 

Gelet op artikel 2 van de wet van 1 Juni 
1865 (Staatsblad n°. 60), regelende de ui t
oefening der geneeskunst; 
H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Zij, die het eerste gedeelte van het arts
examen met goed gevolg hebben afge legd, zijn 
tijdelijk, zoo lang Wij niet anders bepalen, 
bevoegd tot de uitoefening der geneeskunst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en ij
verheid is belast met de uitvoering .van dit be
slui t, dat in bet Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 4den Maart 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijvcrheid, 
J . R. S I o t e m a k e r d e B r u i n e. 

(Uitgeg. 7 Maa,·t 1929.) 

4 Maart 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 2B.) 
Afgezien van de vraag, in hoever de artt. 
169 en 172 der Grondwet de strekking 
kunnim hebben om tegemoetkomingen aan 
een bepaald kerkgenoot chap uit de pu
blieke kas te verbieden, hebben Ged. Staten 
uit anderen hoofde terecht goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot wijzi
ging der gemeentebegrootin1,1, inhoudende 
het verleenen van een jaarli.Jk eh sub idie 
voor den bouw en instandhouding van een 
kerk, nu niet aannemelijk is gemaakt, dat 
het gemeentebelang in die mate daarbij 
betrokken is, dat het ver!eenen van sub
sidie ten behoeve daarvan gerechtvaardigd 
ZOU zjjn. 

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

den Raad der gemeente Groesbeck, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land van 12 J uni 1928, n°. 235, waarbij goed
keuring is onthouden aan het raadsbesluit 
dier gemeente van 19 April 1928 tot wijziging 
van de gemeentebegrooting voor het dieostjaar 
1927; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestnur, gehoord, adviezen van 
31 October 1928, n°. 923, 19 December 1928, 

n°. 923/407 en 13 Februari 1929 n°. 923(1928)/40; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 27 
Februari 1929, n°. 1796, afd. B.B. ; 

Overwegende dat de gemeenteraad van 
Groesbeck bij besluit van 28 April 1927, goed
gekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten 
van 31 Mei 1927, n°. 170, heeft besloten tot 
schenking van eon terrein voor den bouw van 
eene Roomsch-Katholieke Parocbiekerk, van 
welke scbeoking de kosten ongeveer f 50.
bedragen; 

<lat de gemeenteraad bovendien bij een antler 
b<'sluit van 27 Juli 1927, beeft be.slot-n, in de 
kosten van opricbting dezer parochiekerk, ge
durende 10 acbtereenvolgende jaren eene qub
sidie te verJ 3enen ten bedrage van f 400.- . 

dat de gemeenteraad ter uitvoering van beide' 
besluiten bij beslnit van 19 April 1928 de be
grooting ,oor beL dienstjaar 1927 o.m. in uit
gaaf beeft aangevuld met een post ooder 
Hoofdstuk XI volgnummer 174b ,,Su bsidie 
~t icbting Roomsch Katbolieke Parochiekerk 
Horst", t,en bedrage van f 1-50.-; 

· dat Gedepnteerde Staten bij besluit van 12 
Juni 1928, !1°. 235, aan de wijzigiog der begroo
ting de goedkeuring hebbe'l ontbouden, uit 
overweging dat dne aanvullin~ der begrooting 
een uitvloeisel is van bet. raadsbesluit van 27 
Juli 1927, wanrbjj besloten werd in de kosten 
van stichting eener R. K . Parochiekerk op de 
Horst gedurende 10 jaren een jaarlijkPcb 
subsidie te verleerien van f 400.-; dat Gede
puteerde , taten van meening zijn, dat niet 
dan in zeer bijzondere gevallen d_, gemeeote
gelden mogen worden aangewend ten beboeve 
van den bouw een!'r kerk; dae zoodanig bij
zonder geval i. c. niet aanwezig is en derhalve 
het raadsbesluit tot wijziging der begrooting 
niet vom goedkeuriog vatbaar is ; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert dat 
bet verleenen van subsidie voor den bouw 
van een~ kerk niet in strijd is met de wet en z. i. 
daarom s lechts afbankelijk is van het daaraan 
verbonden plaatsol\jk belang, dat tevens maat
staf zal bebooren te zi.in bij bepaling van de 
som der bijdrage; dat ~j in de vorming eener 
parochie en den houw 3ener kerk in eene zeer 
afgelegen buurtscbap der gemeente een groot 
plaatselijk belang zil't ; dat daardoor toch de 
aantrekkelijkbeid der streek voor de vrijwel 
uitslnitend R.-K. bevolldng zeer wordt ver
boogd, een waardevermeerdering ontstaat van 
huizen en gronden en de vestiging en bet ge
vestigd blijven aldaat zeer wordt bevorderd; 
dat de stichting dozer parochie zal leiden tot 
meer onderlino- verbancl der zeer verspreid 
wonende bevolking en bet vereenigingsleven 
op godsdienqtig en maatschappelijk terrein zal 
ten goede komen ; dat leiding en toezicbt van 
het geestelijk gezag in deze, vooral onder de 
tegenwoordige omstandigheden, eveneens van 
groot belang wordt. geacbt ; dat dit temeer geldt, 
waar bet geheele terrein, waarover de nieuwe 
parochie zicb uitstrekt, in de grenszone is ge
legen, op grooten afstand van het bevolkings
centrum en van de bestaande parochiekerk ; dat 
naar zijn overtt.riging door bevordering van 
kerkbouw in dit geval de belangen van een 
groote groep der b3volking, omvattende onge
veer 1000 inwoners, op ondubbelzinnige wijze 
worden gediend en eene verbetering in den 
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plaatselijken toestand ontstaat, welke in de toe
komst belangrijke voordeelen voor de geheele 
gem<'ente zal kunnen br,engen ; dat z. i. het ge
meentebelang bij den bouw eener kerk als regel 
we! zal zjjn betrokken en dit belang hier veel 
meer op den voorgrond treedt dan bi,i het ver
leenen van steun aan vele andere instellingen, 
we!ke uitsluitend rle geldelijke belangen der in
gezetenen beoogen of strekken voor vermaak 
en ontspanningen ; dat daarenboven een zeer 
bijzonder gevaf, als bedoeld in het besluit van 
Gedeputeerde Staten, hier ongetwijfeld ook be
staat ; dat aangenomen moet worden, dat ook 
Gedeputeerde Staten dat zeer bijzondere geval 
aanwezig achtten, toen zij bij besluit v11,n 31 Mei 
1927, n°. 170, goedkeuring hecbtten aan het 
raadgbesluit van 28 April 1927, n°. 528, tot 
schenking van een bouwterrein voor deze kerk ; 
dat de bouw dezer kerk met groote financieele 
moeilijkbeden gepaard gaat en ook vele niet
ingezetenen daaraan steun verleenen ; dat 
voorloopig slecbts geringe inkomsten voor de 
instandhouding er van zijn aan te wijzen en 
de financieele moeilijkheden dan ook nog vele 
jaren znllen blijven bestaan ; 

Overwegende dat, afgezien van de vraag, 
in boevcr de artikelen 169 en 172 der Grond
wl't de strekking kunnen bebben om tegemoct
komingen aan ·een bepaald kerkgenootscbap 
nit d" publieke l·as te verbieden, Gedeputeerde 
Staten reeds uit anderen hoofde terecbt bunne 
goedkeuring bebben onthouden aan het- raads
hesluit van 19 April 1928, tot wijziging van de 
gemeentebegrooting voor 1927 ; 

dat tocb dit subsidie in werkelijkbeid in 
boofdzaak etrekt tot bestrijding van de jaar
lijkscbe ko~ten wegens de instandbouding van 
de in bet geschil betrokken Roomsch-Katholieke 
Kerk te Horst, en niet aannemelijk is gema.akt, 
dat heu gemeentebelang in die mate daarbij 
betrokken jg, dat bet verleenen van subsidie 
ten beboeve daarvan gerechtvaardigd zou zijn; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

bet beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken en 

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

4 Maart 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 194c jo. art. 230.) 
Een raadsbesluit t ot onttrekking van grond 
aan den openbaren dienst is niet aan de 
goedkeuring van Ged. Staten onderworpen . 
- Nu de grond aan den openbaren dienst 
is onttrokken, zijn bij den verkoop daar 
van geen verkeersbelangen betrokken. -
Ten onrecbte bebben Ged. Staten derbalve 
uit deze overwegingen bun goedkeuring aan 
bet raadsbesluit tot verkoop ontbouden. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Bes~bikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der geme nte Weerselo tegen bet 
besluit van Gedeputeerde Staten van Over
ijssefvan 16 October 1928, n°. 6871, 2• Afd., 
waarbij goedkeuring is ontbouden aan bet 
raadsbesluit van 20 April 1928 tot onderband
scben verkoop van een strook grond ; 

Den Raad van State, Afdeeling voui· de 
Gescbillen van Bestuur, gPhoord, advies van 
13 Februari 1929, no. 104; 

Op de voordmcht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 2 7 
Februari 1929, n°. 1773, afd. B . B.; 

Overwegende dat de Raad der gemeente 
Weerselo op 20 April 1928 heeft besloten tot: 

1°. onttrekking voorzooveel noodig aau den 
openbaren dienst van een strook grond, ter 
grootte van 1980 centiare, kadastraal bekend 
a ls sectie M n°. 2297, van die gemeente; 

2°. onderhandschen verkoop van vorenbe
doelde strook grond aan Ludwig van Heek, 
fabrikant, wonende t.e Lonneker voor de som 
van f 792.-; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 16 
October 1928, 2• afd. n°. 6871, aan bet raads
besluit de goedkeuring hebben ontbouden uit 
overweging, dat de gemeenteraad beeft beslo
ten tot verkoop van bovengenoemde strook 
grond uit overweging, dat die strook grond 
volgens kadastrale aanduiding laat~tehjk be
stemd was tot weg, en deze weg, afLn een uit
einde doodloopende, voor bet openbaar verkeer 
boogst zelden of nooit gebezigd wordt en daar
om gevoagljjk kan worden opgebeven ; dat aan 
eene Commissie uit bun midden bii een bezoek 
ter plaatse op Dond'lrdag 4 October 1928 is 
geblekeu, dat de bedoelde strook grond grenst 
aan de bezittingen van Ludwig van H eek te 
Lonneker en aan die van de N. V. ,,Het Lonne
kermeer" te Hengelo (0.); dat aan die Com
missie .daarbij voorts is gebleken, aat de over 
te dragen weg niet aan een uiteinde doodloopt, 
docb aan de eene zijde aansluit aan een open
baren weg in de gemeente Lonneker, en aan de 
andere zijde aan een openbaren weg in de ge
meente Weerselo; dat verder over den weg loopt 
een fietspad, dat begint a.an den weg H engelo
Oldenzaal en eindigt op den openbaren weg 
Deurningen-Enschede; dat bovendien uit tcr 
plaatse verkregen inlicbtingen is gebleken, dat 
de in de nabijbeid van dien weg wonende boeren 
daarvan steeds gebruik maken en bij de instand
bouding van dien weg als openbaren weg belang 
bebben, en voorts dat bet puhliek, vooral des 
zomers, van den weg gebruikt maakt, t-en einde 
zich te ontspannen in de mooie omgeving van 
bet meer ; dat bet ten slotte aan de genoemde 
Commissie is gebleken, dat men van den ge
noemden weg af een schitterend uitzicbt beeft 
op bet Lonnekermeer, en dat a ls juist mogen 
worden aangenomen de verkregen inlicbtingen 
dat deze streek als ontspanningsoord van bet 
publiek zeer gezocbt is, zoodat bet naar de 
meening der Commissie ook om die reden van 
algemeen belang is, dat de betloelde weg ten 
gebruike van bet publiek bestemd blijft; dat 
naar de meening van Gedeputeerde Staten op 
grond van de vorenbedoelde bevindingen een 
overdracbt van den bedoelden weg in banden 
van particulieren niet toelaatbaar is en de voor
genomen verkoop van dien weg dan ook niet 
voor goedkeuring vatbaar is ; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert dat 
Gedeputeerde Staten blijkbaar uitgaan van 
bet standpunt dat bet perceel n°. 2297 aanslui
ting zou geven op bet perceel n°. 2298 ; dat 
bet laatstgemeld perceel eene strook grond is, 
die afgesloten is door middel van een wit bek, 
waarop aan de Zuid-Oostelijke zijde met zwarte 
letters geschilderd is o. a. de waarschuwing : 
,,Verboden toegang art. 461 Wetboek van Straf
recbt" ; dat de bedoelde strook althans in 
de laatste jaren, nooit a ls verkeersweg werd 
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gebezigd ; dat het perceel n°. 2298 op een 
bepaald punt volgens de gret1zen van het 
eigendomsrecht niet breeder is dan l M. ; dat 
het perceel n°. 2297 eene strook grond is, gren
zende aan het Lonnekermeer, gelegen in een 
eenzamen uitboek der gemeente, welk perceel 
geen enkel kenmerk bevat, dat de kwalificatie 
., verkeersweg" zou recbtvaardii;en ; dat de 
beoordeeling van de vraag, of het perceel al 
dan niet t en dienste van het publiek bestemd 
dient te blijven, opgedragen is aan den Raad, 
zonder dat het daartoe betrekkelijke raads
besluit de sanctie van Gedeputeerde Staten 
behoeft ; dat bet perceel voo'r de gemeente 
waardeloos is en in de naaste toekomst voor 
de gemeente evenmin waarde kan verkrijgen ; 

O. wat aangaat punt 1°. van het bovenge
melde raadsbesluit dat het raadsbesluit , voor
zoover dit punt betreft, niet aan de goedkeu
ring van Gedeputeerde taten was onderworpen, 
zoodat het bestreden besluit van Gedeputeerde 
Staten ten opzichte van dit punt niet kan blijven 
gehandhaafd ; 
· Overwegende t en aanzien van punt 2°. van 
het raadsbesluit, dat de strook grond ingevolge 
art . 230, l e lid , der Gemeentewet , voorzoover 
noodig aan den openbaren dienst is onttrokken, 
zoodat geen verkeersbelangen bij di-n voorge
nomen verkoop betrokken zijn; 

O.verwegende voort s, dat Gedeputeerde 
Staten geen bezwaar hebben gemaakt t egen 
den prijs, waarvoor de gemeeote heeft besloten 
de strook grond t e verkoopen en deze verkoop 
uit een financieel oogpunt verantwoord is t e 
achten: 

dat ook overigens, in aanmerking genomen 
den toestand van het terrein, gelegen in een 
afgelegen uit hoek der gemeente, en de mogelijk
heid van t oekomstige moeilijkheden met de 
bezitters van aangrenzende perceelen , de voor
l!enomen verkoop niet geacht kan worden in 
strijd t e zijn met het belang der gemeente 
Weerselo; 

dat derhalve, ook wat punt 2°. betreft, de 
onthouding van goedkeuring door Gedeputeerde 
Staten aan het raadsbesluit niet kan blijven 
gehii,ndhaafd ; 

Gezien de Gemeent ewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten alsnog goedkeuring 
te verleerien aan het besluit van den Raad der 
gemeente Weerselo van 20 April 1928, voor
zoover het strekt tot onderhandschen verkoop 
van een strook grond ter grootte van 1980 
cent iare, kadastraal bekend gemeente W eerselo, 
sectie M. n°. 2297, aan Ludwig van R eek, 
fabrikant wonende te Lonneker, voor de som 
van f 792.-

0nze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast, enz. (A. B.) 

4 Maart 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
Woonforens. 

Een z.g. woonbok aangemerkt als een 
woning in den zin van art. 244a, 1 e lid, 
40 der Gemeentewet. 

W ij WILHELMI NA, enz.; 
Bescb.ikkende op het beroep ingesteld door 

C. Tolhoek te Meppel tegen de uitspraak van 
Ged. Staten van Overij ssel van 10 J uli 1928, 

4° afdeeling 0. 4548, op zijn bezwaarschrift 
t egen den aanslag a ls woonforens over het be
lastingj aar 1927 /28 te Wanneperveen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 December 1928, n° . 1101 ; 

Op de voordtacht van Onzen Minister van 
F inancien van 27 Februa ri 1929, n°. 66 afdee
ling Directe Belastingen ; 

O. dat C. Tolhoek te Meppel over het be
lastingjaar 1927 /28 als woonforens in de plaat
selijke inkomst enbelasting der gemeente Wan
neperveeP is aangeslagen ; 

dat, nadat hij daartegen bij Ged. Stat en van 
Overijssel bezwaar gemaakt had, dit College 
bij besluit van 10 Juli 192 den bestreden aan
slag heeft gehandbaafd uit overweging, dat de 
adressant, volgens verkregen inlicht inger , ge
durende het belastingjaar, alt hans gedurende 
meer dan 90 dagen van het belastingjaar, in de 
gemeente Wanneperveen voor zich en zijn ge
zin beschikbaar heeft gehouden een zooge
naamden ,,woonbok" , bevatt end-, een woon
vertrek, een keuken, een slaapvert.rek met t wee 
va,st e ledikanten en een veranda ; dat de be
doelde vert rekken st eeds van meubilair waren 
voorzien, zoodat de adressant en zijn gezin 
desgewenscht daarin te a lien tij de - zoowel 
des daags als des nachts - verblij f konden 
houden; dat die ,,woonblok" derhalve, naar 
het oordeel van hun College, beschouwd moet 
worden als een gemeubileerde woning in den 
zin van art ikel 244a van de Gemeentewet ; dat 
de adressant mitsdien, in verband met het be
paalde sub. 4° van het 1° lid van artikel 244a 
van de Gemeentewet, terecht a ls woonforens 
in de gemeente W anneperveen is aangeslagen ; 

dat C. Tolhoek van deze beslissing bij Ons 
in beroep is gekomen aanvoerende, dat naar 
zijn oordeel een verblijf aan zekere eischen zal 
moeten voldoen om in aanmerking t e komen 
voor ,,een gemeubileerde woning", waarvan 
artikel 244a onder 4° der Gemeentewet, uit 
drukkelijk spreekt ; dat het optrekje, waarin 
hij in den zomer meermalen eenige dagen door
brengt, niet beantwoordt aan de eischen van 
de bouwverordening der gemeent e Wanneper 
veen, noch aan die van het K etenbesluit van 
10 Maart 1924, Staatsblad n°. 117; dat bet op
trekj e dan ook niet voor bewoning geschikt is, 
doch t en hoogste voor een verblijf van eenige 
dagen ; dat Burgemeester en Wethouders van 
W anneper veen van meening zijn, dat de aan, 
slag terecht is opgelegd op grond van de over 
weging, dat vroeger in het optrekje, t oen d it 
bovendien nog in slechter toestand verkeerde, 
geruimen tij d een gezin is gehuisvest geweest; 
dat het aq~ument , dat een antler gezin zich in 
dit optreki e heeft opgehouden , toen dit nog 
in slechter conditie verkeerde, allerminst een 
bewijs is, dat dit optrekje nu ook a ls een woning 
kan worden besc;houwd, doch in de eerste plaats 
demonstreert, da t de woningtoestanden in de 
genoemde gemeente ver beneden peil zi.iJl ; 

0 . dat de appellant, blijkens de stukke'li. , op 
meer dan 90 dagen van het belast ingj aar 
1927 /1928 in de gemeente W anneperveen een 
gemeubileerde ,,woonbok" voor zich en zijn 
gezin heeft beschikbaar gehouden ; 

dat deze woonbok, welke een woonvertrek, 
keuken en slaapvertrek met twee vast e ledi
kanten bevatte, a ls eene woning in den zin 
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van artikel 244a, lste lid, 4° der Gemeentewet, 
moet worden besobouwd, waaraan niet afdoet, 
dat de inricbting ervan hoogst eenvoudig was 
e n zich niet leende voor een meer langdurig 
verblijf ; 

dat de opgelegde aanslag mitsdien terecht 
door Ged. Staten is gebandhaafd; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
_,Vdeeling voor de Geschillen van Be tuur. 

's-Gravenbage, den 4 Maart 1929. 
WILHELl\Ilr A. 

De llfini8ter van Financien, De Geer. 
(B.) 

4 Maart 1929. KONINKLIJK BE LUIT. 
Werkforens. 
Hoofdverblijf van een marineschepeling 

die bij z\in komst hier te lande administra
tief werd ingeschreven als beboorende tot 
bet personeel van een wacbtschi.i> te den 
H elder, doob die allereerst bij z1jn gezin 
in een andere gemeente zijn intrek nam. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op bet bezwaar, ingebracbt 

door bet Gemeentebestuur van Den Helder, 
tegen de toepassing van artikel 244a 1 ° der Ge
meentewet, in verband met artikel 244c, dier 
wet, inzake aanslag over bet belastingjaar 
1927/192 van J. Vos te Vlissingen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schi llen van Bestuur, geboord, advies van 12 
December 1928, n°. 1103 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 27 Februari 1929, n°. 66 af
deeling : Directe Belastingen ; 

O. dat J. Vos over het belastingjaar 1927 /1928 
in de gemeentelijke inkomstenbelasting, inge
volge artikel 244a, l • lid, 1°, in verband met 
artikel 244c der Gemeentewet, is aangeslagen 
in de gemeente Vlissingen ; 

dat bet Gemeentebestuur van Den Helder 
daartegen bezwaar beeft gemaakt, aanvoerende, 
dat J. Vos den 5den Januari 1928 uit Oost
Indie repatrieerde, om bij zijne komst in .r eder
land geplaatst te worden in de gemeente Den 
Helder aan boord van Ons Wacbtschip ,,Wil
lemsoord" ; dat bij den 16den Februari 1928 
werd overgeplaatst naar de Marine Kazerne 
in de gemeente Den H elder, t erwijl bij eerst 
met ingang van 1 Mei 1928 plaatsing verkreeg 
aan boord van Ons Wacbtschip te Vlissingen; 
dat bet gezin van den betrokkene op 5 Januari 
1928 woonacbtig was te Vlissingen, docb zicb 
reeds den 20sten Februari 1928 vestigde in de 
Gemeente Den H elder ; dat volgens de tbans 
bestaande jurisprudentie moet worden aan~e
nomen, dat de gebuwde marine-scbepeling zrjn 
boofdverblijf beeft in die gemeente, waar bij 
geplaatst is, tenzij bet gezin bl:\jvend elders is 
gevestigd en bet niet de bedoeling heeft, zicb 
zoo spoedig mogelijk bij bet gezinshoofd te 
vestigen in de gemeente van plaatsing; dat 
Vo , op grond van bet bovenstaande, geacbt 
moet worden voor de gemeente Den H elder be
lastingplicbtig te zijn; 

0. dat moet worden aangenomen, dat J. Vos 

bii zijne komst in ederland op 5 Januari 1928 
a llereerst zijn hoofdverblijf vestigde te Vlis
singen, waar hij bij zjin gezin intrek nam; 

dat daaraan niet afdoet, dat hij b\j zijne 
kom t bier te lande admini8tratie/ werd inge
scbreven als beboorende tot bet personeel van 
Ons Wachtschip te Den H elder, naar welke 
gemeente hij eerst in de maand Februari 1928 
vertrok; 

dat derhalve bet bezwaar van het Gemeente
bestuur van Den H elder tegon Vlissingen a.ls de 
gemeente van aanslag in de gemeentelijke in
komstenbelasting ongegrond is ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan :

het bezwaar ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Financien is belast met 

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

's-Gravenhage, den 4 Maart 1929. 
WILHELMINA. 

De Mini8ter van Financien, De Geer. 
(B.) 

4 Jlf aart 1929. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Wet Openbare Vervoermiddelen Art, 15.) 
De opvatting der Rechtb. dat een rijtuig 
slecbts dan in den zin van art. 15 der Wet 
Openbare Vervoermiddelen kan gezegd 
worden te worden gebezigd voor vervoer 
van personen, indien dat vervoer doel is 
en niet, indien de per onen zicb slechts op 
bet rijtuig bevinden ter bewaking of beg~
leiding van te transporteeren goederen, 1s 
in strijd met de duidelijke bewoordingen 
van genoemd artikel, waarin van bet doel, 
betwelk met bet vervoer wordt beoogd, 
geen sprake is. 

Bedekt ontslag van rechtsvervolging. 
Vernietiging van het vonnis. 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Haarlem, requirant 
van cassatie tegen een vonnis van gemel de 
Rechtbank van 29 November 1928, waarbij in 
hooger beroep, is bevestigd een door het Kan
tongerecht te Haarlem op 29 Augustus 1928 
gedane uitspraak, bij we! ke de gerequireerde 
G. H., van het hem ten laste gelegde is vrij
gesproken. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Geboord het ver lag van den Raadsbeer 

Taverne; 
Gelet op bet middel van ea satie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur : 
Schending, althans verkeerde toepassing van 

art. 425 junoto 423 Sv. en van art. 15 der 
,,Wet Openbare Vervoermiddelen" juncto K. 
B. van 31 Juli 1880 S. 121, door ten onrecbte 
het vonnis, waarvan appel, te bevestigen, zij 
het op andere gronden ; 

0. dat, nu het beroep tegen een vrijspraak 
is gericht allereerst moet worden onderzocht 
of bet beroep ontvankelijk is; 

0. dienaangaande: · 
dat aan gerequireerde bij inleidende dair 

vaarding is ten laste gelegd, dat hij, in de /l<'· 
meente H eemskerk, op 1 Juli 1928, des voor
middags omstreeks 11.20 uur als ondernemer 
van een openbaar rniddel tot vervoer van per-



1929 4 MAART 168 

sonen• namelijk een vierwielig motorrijtuig, 
vrachtauto, hetwelk ruimte bood voor ten
minste 8 personen, buiten den · bestuurder en 
niet bestemd was om geregeld langs een be
paalden weg personen, die zich daartoe aan
melden te vervoeren alstoen dat voertuig heeft 
gebezigd en den dienst met gemeld motorrij
tuig heeft uitgeoefen<l op den openbaren weg, 
den Rijksstraatweg door daarmede te rijden 
voor vervoer van personen tusschen de ge
meenten 's Hage en Alkmaar ten aanz ien van 
welk motorrijtuig geen goedkeuring van kracht 
was, met het oog op de veiligheid der reizi : 
gers verleend door of vanwege het gemeente
bestuur der plaats waar het hoofdkantoor der 
onderneming was gevestigd; 

dat de Rechtbank, na de gronden, waarop 
de Kantonrechter tot de gegeven vrijspraak 
was gekomen onjuist te hebben bevonden, 
heeft overwogen: dat een rijtuig slechts clan 
in den zin der wet kan gezegd worden te wor
den gebezigd voor vervoer van personen, in
dien dat vervoer doe! is en niet, indien zij 
zich slechts op het rijtuig bevinden ter bewa
king of begeleiding van te transpor'teeren goe
deren; dat bij de behandeling ter terechtzit
ting uit de verklaringen van verdachte en ge
tuige Snudo is gebleken, dat de door verdachte 
bestuurde auto in de eerste plaats werd gebe
zigd voor het vervoer van motorrijwielen, en 
de daarmede vervoerde personen slechts aan
wezig waren tot bewaking dier machines en 
om bij in- en uitlading behulpzaam te zijn; 
dat, nu blijkens het bovenstaande niet is ge
bleken dat verdachte heeft gereden voor ver
voer van personen, hij moet worden vrijge
sproken en het vonnis, waarvan beroep, zij 
het op andere gronden, moet worden beves
tigd; 

0. dat de Rechtbank daarbij is uitgegaan 
van een onjuiste opvatting van het begrip hezi
gen van motorrijtuigen voor vervoer van per
sonen in art. 15 lid 2 der wet van 23 April 
1880 S. 67, zooals deze wet bij de wet van 
30 Juli 1926 S. 250 is gewijzigd; dat immers 
niets er toe dwingt om voormelde uitdrukking 
anders op te vatten dan volgens hare duide
lijke bewoordingen, waarin van het doe!, het
welk met het vervoer wordt beoogd, geen 
sprake is; dat deze opvatting bevestiging 
vindt in de toelichting door de Regeering bij 
de totstandkoming van voormelde wet van 30 
Juli 1926 gegeven, te weten dat voor de toe
passe!ijkheid van voormeld art. 15, tweede lid, 
het fei t dat personen worden vervoerd, bes! is
send is ; 

0. dat hieruit volgt dat de Rechtbank, voor
melde uitdrukking in de telastlegging opvat
tende in den zin als hiervoren is 'vermeld, niet 
op den grondslag der telastlegging heeft be
raadslaagd en beslist, zoodat de gegeven vrij
spraak niet is een vrijspraak in den zin van 
art. 430 Sv. en het cassatieberoep derhal ve 
ontvankelij k is; 

0. ten aanzien van het middel en ambt,
halve: 

dat uit het hiervoren overwogene blijkt dat 
de Rechtbank niet op den grondslag der telast 
legging heeft beraadslaagd en beslist, zoodat 
het vonnis van het Kantongerecht, dat aan 
hetzelfde gebrek lijdt, niet had mogen worden 
beveEtigd; dat hierdoor de artt. 350, 358 en 

359 in verband met de artt. 415 en 425 Sv. 
zijn geschonden, hetgeen nietigheid tengevolge 
heeft; 

Vernietigt het bestreden vonnis en 
Rcchtdoende krachtens art. 106 R. 0.: 
Y envijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam ter berechting en afdoening ::ip het 
l,estaande hooger beroep met inachtneming van 
flit &.rl'est. 

(Gewezcn overeenko1nstig de conclusie va11 
den Procureur- Generaal.) 

(N. J.) 

4 .Maart 1929. ARREST van den Hoogen Raad, 
De Gemeenteraad is bevoegd bij ver

ordening eene rooilijn vast te stellen voor 
toekomstinge bebouwing, welke bevoegd
heid voortvloeit uit art. 135 Gemeentewet 
en in art. 3 der W oningwet voor de daar 
bedoelde gevallen uitdrukkelijk wordt ver
leend. 

Zoodanige verordening is niet een raads
besluit als in art. 30 der Woningwet be
doeld, al kunnen de gevolgen voor den 
eigenaar overeenkomen met die van het 
in art. 30 bedoeld Raadsbesluit. Of dit 
redelijk en toelaatbaar is, raakt het alge
meen belang. 

De rooilijn-verordening vormt eene ge
oorloofde eigendomsbeperking. 

De onteigenende partij is niet bevoegd 
eene andere regeling te stellen in de plaats 
van de bij artt. 3 en 42 Onteigeningswet 
voor den huurder bepaalde wijze van 
schadevergoeding. 

De Burgemeester van Amsterdam, voor die 
gemeente der fine van onteigening optredende, 
eischer tot cassatie van een vonnis door de 
Arr,-Rechtbank te Amsterdam op 7 Jan. 1929 
tusschen partijen gewezen, advocaat Mr. L. A. 
Nypels, gepleit door Mr. F. M, Westerouen 
van Meeteren, advocaat a lhier, 

tegen, 
N. W. Verouden, verweerder in cassatie, ad
vocaat Mr. B. M. Telders, gepleit door Mr. 
A. H. J. van den Biesen, advocaat te Am
sterdam, 

en 
de N. V. Algemeene Hypotheekbank, te Am
sterdam, medeverweerster, advocaat Mr. B. M. 
Telders, 

tegen: 
A. Vink, koffiehuishouder, wonende te Amster
dam, medeverweerder, advocaat Mr. E. Belin
fante. 

De proc.-gen. Tak heeft in deze zaak de vol
gende conclusie genomen : 

Edele Hoog Achtbare H eeren I 
De onteigening wordt gevraagd van een on

roerend goed te Amsterdam, waarop een koffie
huis met bovenwoning, welk goed voor meer 
dan een derde gedeelte wordt getroffen door 
de Uwen Raad bekende rooilijn-verordening der 
genoemde gemeente. 

Van die verordening, als mogelijken prijsver 
minderdenden factor, wilde de Arr. -Rechtbank 
aldaar in haar tusschenvonnis van 11 Juni 1928 
niets weten, in de eerste plaats, omdat de des-
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betrefiende voorschriften der Worungwetdaarbij 
niet waren in acht genomen en vervolgens daar, 
door de wjjze waarop de rooilijn is ge!egd, in
breuk wordt gemaakt op de door art. 625 B. W. 
gewaarborgde bescherming van den privaten 
eigendom. 

Zij droeg daarom andermaal den deskuncligen 
een nader onderzoek op, met last daarin de 
ro?iJ.\jn niet ~e hetrekken en sprak_ ver_volgens 
bIJ emdvonms de gevorderde onte1genmg uit, 
in welke uitspraak verw<'zen wordt naar de 
tusschenvonnissen, dus ook naar dat, waarin 
zij de rooilijn-verordening, waardoor als het 
ware een bouwv;erbod op een aanzienlijk dee! 
v_an het te onteigenen goed wmdt gelegd, ter 
ZIJ de s tel t. 

Volgens dit eindvonnis hood eischer aan en 
verl)ond hij zich den gedaagde desgewenscht 
het ~e onteigenen fOed in gebruik te Jaten tot 
een Jaar, nadat de schadeloosstelling zou zijn 
beta.aid of geconsigneerd, met toekenning van 
he~ reoht aan d~n Jaatste <lit _ge~ruik tegen be
t~hng ten alle t1Jde te doen emd1gen. Dit weei·
h1eld de Reohtbank echter niet de berekende 
vermogensschade aan den thans eersten ver
weerder toe te kennen, ,,daar het niet van ge
daagde afhangt, de huur na betaling of consig
neering der schadeloosstelling te doen voort
duren, en het weinig aannemelijk is dat de 
huurder in zijn omstandigheden op d;nzelfden 
voet daartoe zal bereid zijn". 

'.!'en slotte zij nog opgemerkt, dat het koffie
hms en de bovenwoning bij twee afzonderlijke 
o_vereenkomsten ZIJn verhuurd, elk voor een 
tIJdvak van 10 jaren, ingaande 19 Nov. 1923 
en eindigende 18 Nov. 1933. 

_Het ~indvonnis ontmoet thans, v66r het ge
WJJsde IS geworden, de navolgende cassatie
middelen op zijn weg : 

,,I. Schending en verkeerde toepassing van 
de artt. 122, 144, 145, 152 der Grondwet, 625 
B . W., 48 B. Rv., 135, 150, 153 der Gemeente
wet, 2, 37, 40 der Onteigeningswet, 1, 2, 3, 
5, 6, 7, 30, 42, 51 der Woningwet, 17, 18, 20, 
80, 90, 91 van de Bouwverordening van Am
s~erda1?1, het ~enig artikel der rooilijn-verorde
rung dier gemeente van 12 Dec. 1917 doordien 
d~ ~eohtbank, bij eindvonnis handha'vend haar 
bIJ rnterlocu toir voi:ims gegeven beslissing, heeft 
geoor~eeld, dat bIJ de waardebepaling aeen 
rekerung mag :worden gehouden met de rooilijn, 
vast~est~ld b1J bovengemelde verordening en 
'".el IT! d1er voege, dat een dee! van het te ont
e1genen perceel groot 45 c.A. buiten de rooilijn 
valt, zu lks op grond : 

a. dat door de gestelde rooilijn 45 c.A., zijnde 
meer dan 1/3 gedeelte van den eigendom van 
gedaagde, aan bebouwing wordt onttrokken, 
hetgeen neerkomt op een ten aanzien van dat 
g~deelte gelegd bouwverbod, zonder dat in acht 
ZtJn genomen de door de wet uitdrukkelijk ge
stelde waarborgen, en de Raad de voorschriften 
der Wo_ningwet heeft toe te passen, indien hij 
door m1ddel van een rooilijn meer clan 113 van 
den grond van een eigenaar wil onttrekken aan 
bebouwing; 

b: _dat_ bovendien door de wijze, waarop de 
:oothJn IS gelegd, inbreuk is gemaakt op den 
ID art. 625 B. W. erkenden eigendom behoudens 
de onteigening ten algemeenen ~utte tegen 
schadeloosstel!ing ; 

ten onrechte daar : 
a. de Raad bevoegd was ingevolge de wet 

een rooi!iin-verordening vast te stellen, en deze 
verordening niet in strjjd is met de bepalingen 
der Woningwet, ook a l zou deze rooilijn meer 
dan 1/3 van den grond van den eigenaar trefien; 

b. de Raad tot het vaststellen eener rooiljjn 
verorclening in ieder geval bevoegd is ingevolge 
de Woningwet en afgezien daarvan de ver
ordening, al treft zij mecr dan 1/3 van het per
ceel van dezen eigenaar, ook zonder de door de 
Rechtbank vastgestelde omstandigheden, niet 
zou inhouden een door het BurgerJiik Wetboek 
verboden beperking van het eigendomsrecht." 

,, U . Schending en verkeerde toepassing van 
de artt. 152 der Grondwet, 2, 37, 40, 42, 55, 
59 der Onteigeningswet, 48 B. Rv., 1280, 1281, 
1480, 1481, 1584, 1589, 1596, 1612 B. W., door
dat de Rechtbank naar aanleiding van de door 
eischer in cassatio bij pleidooi verzoohte akte, 
waarbij deze aanbood en zich verbond om den 
verwerenden eigenaar desgewenEcht het te ont
eigenen in gebruik te la.ten tot een jstar, nadat 
de door het vonnis bepaalde schadeloosstelling 
is beta.aid of geconsigneerd met toekenning 
van hRt recht aan dien verweerder om dit ge
bruik te alien tijde te doen eindigen tegen be
ta.ling aan de gemeente en met verrekening als 
bij aanbod vermeld, heeft verworpen het door 
eischer in cassatie op grond van voormelde 
akte, tegen de berekening der deskundigen in
gebracht bezwaar en zich niet heeft vereenigd 
met eischers stelling, dat voormelde verweerder 
daardoor in de gelegenheid wordt gesteld de 
huur nog een jaar te la.ten voortduren, zulks op 
den die bes!ls~ingen niet rechtvaardigenden en 
met de aangehaalden wetsartikelen strijdigen 
grond, dat het niet van dien verweerder afhangt, 
do huur na beta.ling of consigneering der schade
loosstellin~ te doen voortduren en het weinig 
aannemeliJk is, dat de huurder in zijn omstan
digheden op denzelfden voet daartoe bereid zal 
zijn en de Rechtbank vervolgens heeft toege
kend f 1814.66½; 

waarbij de Rechtbank voorbjjziet dat, bij 
aldien en zoolang de huurder krachtens ver
bintenis van de onteigende partij na beta.ling 
of consigneering der schadeloosstelling in het 
genot van het gehuurde wordt gelaten, de ver
plichting tot beta.ling van huur door den huur
der voortduurt, zonder dat daartoe eenige U1ede
werking van den huurder vereischt is." 

Met de eerste grief kan ik mij vereenigen. 
Men mag geen verband zoeken, zooals de Recht
bank doet, tusschen de artt. 3 en 30, 2°., der 
Woningwet, want beiden behandelen geheel ge
scheiden onderwerpen. Art. 3 toch is geplaatst 
in§ 1 dier Wet metals opsohrift: ,,Voorsohrif
ten betrefiende de aan woningen te stellen 
eischen " terwijl art. 30, 2°, voorkomt in § 6, 
waarboven staat: ,,Uitbreiding van bebouwde 
kommen''. 

Waar nu onderwerpelijk niet in gesohil is, 
of de betrekkelijke verordening inderdaad een 
rooilijn-verordening is en zij a ls zoodanig moet 
worden a3nvaard, blijft de eeruge vraag, of art. 
3 der Woningwet daarvoor de gemeenteraden 
eenige matiging of beperking oplegt, welke 
vraag wel niemand bevestigend zal beantwoor
den om de eenvoudige reden, dat zij nergens is 
te vinden. 

In het bepalen der rooilijn was· dus de Am-
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sterdamsche Raad geheel vrij, ook al zou het 
gevolg daarvan zijn, dat meer dan een derde 
van den grond van een eigenaar daardoor aan 
bevouwing wordt onttrokken . Zoo scrujnt mij 
ook Uw Raad te oordeelen in zijn arrest van 
16 Juni 1916, W. 10002, waarbij ik nog wijs op 
deze zinsnede in de daaraan voorafgaande con
clusie van Mr. Noyon: ,,Die bevoegdheid (van 
art. 3) is algemeen en wordt niot beperkt door 
de omstandigheid, dat het vaststellen van eene 
rooilijn eenig bedoeld of niet bedoeld gevolg zou 
hebben ten aanzien van een bebouwing plan" . 

Over het tweede onderdeel heh ik een vorige 
maal ande1s gedacht, doch ik van daarvan 
teruggekomen. De redengeving daarvoor is, 
dat, ondanks de rooilijn-verorcfening, nog een 
groot dee! van den door die verordening ge
troffen grond van den verweerder voor be
bouwing bescrukbaar blijft terwijl, wat rest eert, 
ook a l zou het door haar aan bebouwing worden 
onttrokken, voor antler doeleinde kan worden 
gebruikt en in elk geval, zij het eene geringere, 
dan toch waarde blijft behouden. Van eene 
door het aangeven der rooilijn bereikte feitelijke 
onteigening mag dus niet worden ge proken. 
T en overv!oede heh ik Uwe jurisprudentie op 
art. 625 B. W. nog eens nageslagen en daaruit 
gezien, dat sedert Uw arrest van 3 Fehr. 1913, 
W. 9459, de gemeenteraden zich veilig deze 
beperking van den eigendom mogen veroor
loven. 

Het komt mij derhalve voor, dat het be
streden vonnis op <lit punt zal moeten worden 
gecasseerd en dat alsnog zal moeten worden 
onderzocht en beslist of, e11 zoo ja, in welke 
mate, de Amsterdamsche rooilijn-verordening 
van invloed is op de voor het te onteigenen goed 
te botalen schadeloosstelling. 

Het tweede middel wjis ik af. Indien men de 
dicussie, op 25 Juli 1851 in de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal gevoerd naar aanleiding 
van art. 60 van het Ontwerp der Onteigenings
wet, naleest (Bijblad Ned. Staatscourant), ont
moet men daarin op biz. 1225 deze opmerking 
van den afgevaardigde De Man : ,,Bij het zoo
even aangenomen art. 59 is thans bepaald, dat 
het onteigende goed, zoodra bet tot de publieke 
dienst is overgegaan, zal zijn ontheven of liever 
gezuiverd van alle lasten en regten, die daarop 
drukken, zoolang het nog was in handen van 
een bijzonder persoon", welke opmerking Mi
nister Thorbecke aldus aanvulde (biz. 1228 
XIII): ,,Wanneer in art. 59 in de tweede alinea 
sprake is van lasten en regten, waarvan het 
goed door de overschrijving bevrijd wordt, dan 
worden bedoeld lasten en regten juris civilis" . 

Hieruit volgt - waarbij ik den nadruk wil 
gelegd zien op ,,ontheven", ,,gezuiverd" en 
,,bevrjjd" - dat, door de overschrijving van 
art. 59, alle burgerrechtelijke overeenkomsten, 
met betrekking tot het onteigende van af het 
oogenblik teniet gaan en dus ook die van huur 
en verhuur, zoodat de toezegging des eiscbers 
niet ter zake dienende is daar, indien zij effect 
wilde hebben, daartoe de huurder zou moeten 
toetreden, omtrent wien feitelijk is vastgesteld, 
dat hij daartoe op gelijken voet van voorbeen 
we! niet bereid zal zijn. Ik zoek derbalve de 
regeling dezer materie uitsluitend in art. 59 
der Onteigeningswet, terwijl de overige in bet 
middel aangehaalde wetsvoorschriften daarop 
zonder invloed zijn en buiten beschouwing 

moeten blijven. (Vgl. arrest Hoogen Raad 20 
April 1922, W. 10888). 

Ik concludeer mit dien tot vernietiging van 
bet bestreden vonnis en tot terugw:ijzing der 
zaak naar de Arr.-Rechtbank te Amsterdam, 
ten einde baar, met inachtneming van's Hoogen 
Raads te geven arrest, verder te berechten en 
af te doen, met veroordeeling van den eiscber 
in de kosten van cassatie. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, voor zoover ten dezen van belang is, 

uit het bestreden vonnis en bet daarin, wat 
de feiten betreft overgenomene uit de vonnis
sen der Arr.-Rechtbank te Amsterdam van 
27 Dec. 1927 en 11 Juni 1928 bl_\jkt : 

dat de eischer de onteigening beeft gevorderd 
van bet perceel kadastraal bekend in de ge
meente Amsterdam, ectie U, nummer 216, 
groot 80 c.A., waarvan bij Kon. Besluit van 
11 Juni 1926, n°. 44, als eigenaar is aangewezen 
de verweerder N. W. Verouden; 

dat op bet te onteigenen perceel zicb be
vinden: 

10. eeh winkelhuis om te dienen als cafe, ver
huurd aan den verweerder A. Vink voor den 
t ijd van 10 jaar, ingaande 19 Nov. 1923 en 
alzoo eindigende 18 Nov. 1933, tegen een huur
prjjs van f 1820 per jaar ; 

2°. een dubbel vrij bovenhuis van bovenge
noemd perceel voor denzelfden huurterm1Jn ver
huurd aan den mede-verweerder A. Vink tegen 
een huurprijs van f 520 per jaar; 

dat aan eischer akte i verleend : 
dat ruj aanbiedt en zich verbind_t om den ge

daagde desgewenscht het te onte1genen m ge
bruik te laten tot een jaar nadat overeenkom
stig art. 55 der Onteigeningswe_t de_ door het 
vonnis bepaalde schadeloosstelling 1s betaald 
of gecomigneerd, met toekenning van het_recht 
aan gedaagde om dit gebruik te~ allen t1Jde te 
doen eindigen en we! tegen betaling aan de ge
meente van: voor den verbruikstijd een be
drag, berekend naar een maatstaf van 4 pet. 
's jaars over het aan gedaagde toegelegde, ver
meerderd met een bedrag voor lasten en onder
houd ad f 250 per jaa r, een en apder m".t v~r
rekening van bovenbedoelde bedragen, ~ndi_en 

·het gebruik binnen den vermelden gebruikst1Jd 
eindigt; 

dat de Rechtbank, nadat de door haar be
noemde deskundigen verslag hadden uitge
bracht, in haar vonnis van 11 Juni 1928 te dien 
aanzien heeft overwogen : 

,,dat het (onderh~vige) perceel w?rdt ge
troffen door de rooiliJn, vastgesteld b1J beslmt 
van den Gemeenteraad van 12 Dec.1917, goed
gekemd door Ged. Staten voor Noord-Holland 
op 16 Jan. 1918 en wel in dier voege, dat een 
dee! groot 45 c.A. buiten die rooilijn valt; 

dat deskundigen bij bun onderzoek naar het 
bedrag dat aan gedaagde als schadeloosstelling 
moet worden uitgekeerd, rekening hebben ge
houden met het feit, dat ten gevolge van ge
meld rooilijnbesluit een gedeelte van het per
ceel onbebouwbaar wordt, daar de eigenaar 
geen vergunning kan krijgen tot het oprichten 
en/of geheel vernieuwen van hetgeen op het 
buiten de rooilijn liggend gedeelte van het per
ceel is gebouwd ; 

dat door de gestelde rooilijn 45 c.A., zijnde 
, meer dan 1/3 gedeelte van den eigendom van 
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gedaagde, aan bebouwing wordt onttrokken, 
hetgeen neerkomt op een ten aanzien van dat 
gedeelte gelegd bouwverbod, zonder dat in 
acht genomen zijn de door de wet uitdrukkelijk 
gestelde waarborgen voor del) eigenaar ; 

dat weliswaar de Gemeenteraad vrij is om 
art. 30 der Woningwet niet toe te passen, indien 
hij het beoogde doel ook door vaststelling van 
een rooihjn kan bereiken, doch dat dit nooit 
een vrijbrief kan zijn om door middel van een 
rooilijn meer dan 1/3 gedeelte van den grond 
van een eigenaar aan de bebouwing te ont
trekken; 

dat wil de Raad tot dit resultaat komen, hij 
de desbetreffende voorschriften van de Woning
wet heeft toe te passen ; 

dat bovendien door de w:ijze waarop de rooi
lijn is gelegd, inbreuk wordt gemaakt op den 
door art. 625 B. W. erkenden eigendom, be
houdens onteigening ten algemeenen nutte 
tegen schadeloosstelhng; 

dat derhalve op grond van een en ander in 
het onderhavig geval met de vastgestelde rooi-
1\jn geen rekening mag worden gehouden en de 
zaak voor nader onderzoek door deskundigen 
moet worden teruggewezen" ; 

dat daarna de Rechtbank in haar eindvonnis, 
met handhaving van haar . bij bovengemeld 
vonnis ingenomen standpunt, overwoog, dat 
bij hun nader verslag de deskundigen de werke
lijke waarde van het te onteigenen perceel heb
ben gevonden door de geschatte netto huur
waarde ad f 1310 te kapitaliseeren tegen 6½ 
pet. en deze waarde aldus te berekenen op 
f 20,163.85 te verminderen met f 500 voor 
achterstallig onderhoud ; 

dat de Rechtbank zich met deze schatting 
vereenigde en aldus met de deskundigen kwam 
tot eene werkelijke wa_arde voor het te ont
eigenen perceel van f 19,653.85; 

dat ten opzichte van gedaagde's bewering, 
dat hij door deze onteigening nog meer ver
mogensschade zal lijden, de Rechtbank over
woog: 

dat deskundigen berekend hebben, dat ge
daagde vermogensschade lijdt ten gevolge van 
deze onteigening, daar het benedenhuis tot 
18 Nov. 1933 was verhuurd voor een prijs (met 
inbegrip van het door den huurder op zich ge
nomen onderhoud) van f 830 's jaars boven de 
huurwaarde, waarvan de dadelijke waarde moet 
worden gesteld op f 3629.33, waarvan aan 
eischer te vergoeden, rekening houdende met 
de weinige gegoedheid van den huurder, 
f 1814.66½; 

dat eischer op grond der door hem genomen 
akte (bovengemeld) van oordeel is, dat deze 
berekening niet juist is, omdat gedaagde daar
door in de gelegenheid wordt gesteld de huur 
nog een jaar te laten voortduren; 

dat de R echtbank deze meening niet deelt, 
daar het niet van gedaagde (Verouden) afhangt 
de huur, na betaling of consigneering der schade
loosstelling te doen voortduren, en het weinig 
aannemelijk is dat de huurder (Vink) in zijne 
omstandigheden op denzelfden voet daartoe 
bereid zal zij n ; 

dat uit dezen hoofde gedaagde dus toekomt 
f 1814.66 ½ zoodat, waar van andere schade 
niet is gebleken, de aan gedaagde te betalen 
schadeloosstelling bedraagt f 21,468.51 ½ ; 

dat daarop de R echtbank de onteigening 

heeft uitgesproken, de schadeloosstelling voor 
gedaagde V erouden heeft bepaald op bovenge
noemd bedrag van f 21,468.51 ½ ; 

0. dat tegen deze uitspraak zijn gericht twee 
middelen van cassatie, luidende : zie conclusie 
proc-gen . ; . 

O. dat het eerste middel bestrijdt de stelling, 
ten aanzien waarvan de verweerders zich steeds 
hebben gerefereerd aan 's rechters oordeel, 
waarop de Rechtbank hare beslissing doet 
steunen, namelijk dat de rooilijn-verordening 
der gemeente Amsterdam van 12 Dec. 1917, 
goedgekeurd . door Ged. Staten van Noord
Holland op 16 Jan. 1918, is in striid met de 
wet, immers met art. 30 der Woningwet en 
art. 625 B. W. en dientengevolge onverbindend, 
en dat daarom de deskundigen bij hunne waar
deering van het te onteigenen goed aan het be
staan van die rooilijn geen invloed hadden toe 
t e kennen ; 

0. dat deze stellin!! inderdaad is onjuist; 
dat toch de bevoegdheid van den Gemeente

raad om bij Verordening eene rooihjn vast te 
stellen voor toekomstige bebouwing, reeds 
voortvloeiende uit art. 135 der Gemeentewet, 
in art. 3 der Woningwet voor de daar bedoelde 
gevallen uitdrukkelijk wordt verleend; 

dat eene beperking van de bevoegdheid om 
te bepalen hoe deze denkbeeldige lijn zal 
loopen, nergens in de wet is te vinden; 

dat art. 30 der Woningwet wel vormen voor
schrijft die bij het vaststellen van een raadsbe
sluit, inhoudende verbod van aanbouw of her
bouw moeten worden in acht genomen, doch 
dat een verordening, die eene rooilijn trekt, niet 
is een raadsbesluit als in art. 30 bedoeld ; 

dat het weliswaar mogelijk is, dat uit het 
bestaan van eene rooiliin voor den daardoor 
getroffen eigenaar gevo.lgen voortvloeien, die 
overeenkomen met die van het in art. 30 be
doelde raadsbesluit, maar dat de vraag, of zulks 
rede~jk en toelaatbaar is, raakt het algemeen 
belang, dat gesteld is onder de hoede van den 
Koning ; 

0. voorts dat de waarschijnlijkheid dat de 
eigenaar ten gevolge van het vaststellen eener 
rooilijn op zijn grond niet zal k~nnen bou~en 
of herbouwen wel eene belangnJke beperking 
inhoudt van zijne uit den eigendom voort
v loeiende rechten, maar hem dien eigendom 
niet ontneemt, noch hem zoodanig in het genot 
daarvan beperkt, dat dit met eene daadwerke
lijke ontneming van den eigendom zou ge~Jk 
staan, zoodat de verordening met art. 625 B. W. 
niet in strijd is; 

dat het eerste middel derhalve is gegrond; 
0. dat het tweede middel uitgaat van de . 

stelling, dat de in het tweede lid van art. 59 
der Onteigeningswet vervatte bepaling, die den 
eigendom van het onteigende goed vrij van 
alle lasten en rechten daarop rustende door de 
daar genoemde overschrijving op de onteigenen
de partij doet overgaan, aan de onteigenende 
partij toekent een recht waarvan deze afstand 
kan doen, in dier voege, dat zij desgewenscht 
eenzijdig huurovereenkomsten tusschen den 
eigenaar en derden bestaande in stand zou 
kunnen houden ; 

dat deze stelling echter is onjuist, en in strijd 
met het stelsel der artt. 3 en 42 der Onteige
ningswet, waarin aan den huurder van het ,ont
eigende goed een eigen r echt op schadeloos-
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stelling wegens het eindigen der huur wordt 
toegekend, en hierdoor wordt uitgesloten, dat 
de onteigenende partij eenzijdig eene andere 
regeling daarvoor in de plaats zou kunnen 
stellen ; 

dat derhalve de bereid verklaring des eiscbers 
om het onteigende goed nog een jaar bi.i den 
eigenaar Verouden in gebruili te laten, de huur
overeenkomst waarvan dat goed volgens de wet 
vrii werd, niet in stand vermocbt to bouden ; 

dat dit middel derhalve is ongegrond ; 
Vernietigt bet bestreden vonnis; 
Wijst de zaak terug naar de Arr.-Reobtbank 

te Amsterdam, ten einde haar, met inachtne
ming van dit arrest te berechten en af te doen; 

Veroordeelt den eischer in de kosten van 
ea atie. (W.) 

6 ilfaart 1929. BESCHIKKING van den Hoogen 
Raad. Schoolgeldhef!i.ng voor lager onden.cijs 

in de gemeente Dordrecht. 
Een interne regeling tus chen een vader 

en zijn vroegere echtgenoote omtrent de 
kosten van opvoeding van een uit bet door 
echtscbeiding ontbonden huwelijk geboren 
kind kan niet van invloed zijn op de bij 
de verordening o-1> de scboolgeldbeffing 
voor lager onderwiJS te Dordrecbt vastge-
te Ide verplicbt ingen. 

Ten onrecbte is in het cassatiemiddel 
betoogd, dat onder ,,ouder" in den zin der 
verordening en art. 62, I to lid der lager
onderwijswet 1920 a lleen to ver taan zou 
zijn de vader of moeder, die de ouderlijke 
macht of voog9ij uitoefent. 

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

A. te B. tegen de uitspraak van den R aad van 
Beroep voor de Directe Belastingen II te Rot
terdam dd. 12 Nov. 1928, betreffende zijn aan
slag in het schoolgeld voor bet lager onderwijs 
in de gemeente Dordrecht, heffingsiaar 1927 /28; 

Gez\en de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclu ie van den 

Procureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

0. dat belanghebbende, nadat hij vruchte
loos t egen den aanslag een bewaarschrift had 
ingediend, zich tot den Raad van Boroep heeft 
gewend ; 

dat blijkens de uitspraak van den Raad, 
vaststaat, dat belanghebbende in 1926 van 
echt gescbeiden is van zijne vrouw, die met 
de voogclij over het kind, waarop de aanslag 
betrekking heeft, is belast, terwijl bij bet vonnis 
van ecbtscbeiding belangbebbende i veroor
deeld aan zijn gewezen vrouw een maandelijk
sohe toelage te geven van f 250 en hij voorts 
met die ecbtgenoote is overeengekomep, dat 
deze daarvoor alle kosten van opvoeding van 
bet kind zou bestrijden ; 

0. dat belanghebbende heeft betoogd, dat 
tusscben hem en zijn kind, behalve het toe
ziende voogclijschap in geen enkel opzicht een 
rechtsbetrekking bestaat, zoodat de aanslag ten 
onrechte hem is opgelegd ; 

0. dat de Raad van Beroep hieromtrent heeft 
overwogen, ,,dat na echtscheiding diegene der 
ouder , aan wien de voogclij niet is opgedragen, 
niettemin verplicht blijft om tot het onderhoud 

en de opvoeding der minderjarige kinderen bij 
t e dragen, zoodat het feit z1jner ecbtscheiding 
en de daarop gevolgde benoeming tot voogdes 
van zijn vroegere ecbtgenoote nimmer eenigen 
grond kan geven voor de opvatting, als zou 
appellant n iet zijn ouder in den zin van art. 1 
der betrekkelijke verord e11 ing tot heffing van 
schoolgeld ; dat voorts een interne regeling 
tusschen hem en zijn vroegere echtgenoote om
trent de kosten van opvoeding van het kind 
geen invloed kan hebben op zijn bjj die veror
dening vastge tclde vcrpliohtingen" ; 

0. dat t egen deze beslissing a ls middel van 
cassatie is aangevoerd : 

Verkeerde tocpassing van art . 62, l ste lid 
der lager onderwijswet 1920 en van art. 1 der 
verordening op de beffing van schoolgeld voor 
lager onderwijs in de gemeente Dordrecht , om
dat de betaling van schoolgeld moet worden 
aano-emerkt al een uitvloeisel van den ver
zorgingsplicht, welke tban s t en laste van de ge
scheiden ecbtgenoote van belanghebbende 
komt, zoodat belanghebbcnde met ,,ouder" in 
den zin van geno rode artikelen kan worden 
aangemerkt ; 

0. dat deze grief in zooverre feitelijkE:n ~rond
slag mist, dat bliJkens 's Raads beslissmg de 
plicht tot verzorgmg van bet kmd imst wel ten 
laste van belanghebbende, a ltbans mede . te 
zijnen laste komt, torwijl ook :voor het_oven ge 
bet middel berust op de onimste stelling, dat 
in den zin van de genoemde, in dit opzicht met 
elkander overeen temmende, wettelijke ,oor
schriften onder ,ouder" a lleen is te verstaan de 
vader of moede~, die de ouderlijke macht uit
oefent; 

Verwerpt het beroep. (Gem.stem.) 

7 Maart 1929 . BESL IT tot het vaststellen 
van regelen met betrekking tot de taak 
der Gouvernementsmarine in N ed erlandsch

. I ndiii ten aanzien van het verrichten van 
mili taire di nsten. S. 71. 

Wij WILHELMI A, enz. ; . 
Overwegende clat het wenschelijk is regelen 

vast te stellen inet betrekking tot de taak der 
Gouvernement -Marine in N ederlandsch-l ndie 
ten aanzien van het verrichten van militaire 
diensten ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Kolonien en Defensie van 11 J anuari 1929, 
6de Afdeel ing, n•. 12 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 J anuari 1929, n•. 26) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 4 Februari 1929, 6de 
Afdeeling, n•. 17. en van 2 Maart 1929, Ude 
Afd. A, n• . 61 ; 

Den Volksraad getioord; 
Gelet op de artike len 70 en 91 van de Wet 

op de Staatsinr ichting van N ederlandsch-Indiii; 
H ebben goeclgevonden en verstaan: 

Met buitenwerkingstelling voor zooveel noo
dig van daarmede strijdige voorschriften te 
bepalen: 

Art. 1. De Gouvernements-Marine in Ne
derlandsch-lndie is in tijd van oorlog of oor
logsgevaar, zoomede in andere buitengewone
omstandigheden, ter beoordeeling van den 
Gouverneur-Generaal bestemd voor het ver

richten van militaire 'diensten. 
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2. Het personeel der Gouvernements-Marine 
js, zoo vaak en zoo lang het in werkelijken 
dienst is voor het verrichten van militaire 
diensten als bedoeld in artikel 1 van dit be
s luit, militair en is a lsdan onderworpen aan 
de bepalingen voorkomende in het Wetboek 
van Militair Strafrecht en aan die voorko
mende in de Wet op de Krijgstucht, alsmede 
aan de wettelijke bepalingen nopens de mili
ta i re rechtspleging bij de zeemacht. 

3. 1. De gezaghebbers, officieren en werk
tuigkundigen der Gouvernements-Marine war
den in werkelijken dienst, a ls bedoeld in ar
t ikel 2, in rang gelijkgesteld aan officieren 
der zeemacht, zooals hieronder is aangegeven: 

a. een gezaghebber wordt in rang gelijkge
steld met een luitenant ter zee der lste klasse; 

b. een l ste officier en een l ste werktuig
kundige worden in rang gelijkgesteld met een 
l uitenant ter zee der 2de klasse; 

c. een 2de en 3de officier en een 2de en 3de 
werktuigkundige worden in rang gel ijkgesteld 
met een luitenant ter zee der 3de klasse. 

2. De gelijkstelling in rang, stand en klasse 
van de overige ambtenaren en de mindere 
schepelingen der Gouvernements-Marine in 
werkelijken dienst, als bedoeld in artikel 2, 
met de militaire rangen beneden dien van 
officier en met den stand en de klassen der 
zeemacht, wordt bij regeeringsverordening ge
regeld. 

3. Het personeel der Gouvernements-Marine 
draagt in werkel ijken dienst, als bedoeld in 
artikel 2, dezelfde uniform als voor dat per
soneel in gewone tijden is voorgeschreven, 
doch voorzien van een bij regeeringsverorde
ning vast te stell en kenteeken. 

4. 1. De gezaghebbers, officieren en werk
tuigkundigen der Gouvernements-Marine in 
werkelijken dienst, als bedoeld in artikel 2, 
nemen in den rang, waaraan zij als zij in 
werkelijken dienst zijn als bedoeld in artikel 
2, zijn gelijkgesteld, plaats na de officieren 
van de Koninklijke Marine en de officieren 
der marine-reserve van gelijken rang van het 
dienstvak, waarmede zij zijn gelijkgesteld. 
Overigens gelden ten aanzien van de regaling 
van den voorrang de bepalingen daaromtrent 
voorkomende in de Regeling van het korps 
zeeofficieren. 

2. De overige ambtenaren en de mindere 
schepelingen der Gouvernements-Marine in 
werkelijken dienst, als bedoeld in artikel 2, 
volgen in ouderdom van rang op de met vroe
gere of gelijke dagteekening aangestelde mili
tairen der Koninklijke Marine, waarmede zij 
zijn gelijkgesteld. 

5. De mi li taire inkomsten en verdere voor
deelen, welke genoten worden door het per
soneel der Gouvernements-Marine in werkelij 
ken dienst, als bedoeld in artikel 2, worden 
door den Gouverneur-Generaal vastgesteld. 

6. Het personeel der Gouvernements-Marine 
jn werkelijken dienst, als bedoeld in artikel 2, 
heeft voor zich en zijne nagelaten betrekkingen 
recht op pensioen en onderstand ten laste van 
de Indische begrooting, naar bij ordonnantie 
te stellen regelen. 

7. 1. De bepalingen van <lit besluit gelden 
voor het personeel , dat na de inwerkingtre
ding van dit besluit in dienst treedt bij de 
Gouvernements-Marine. 

2. Zij kunnen warden toegepast op het 
personeel, dat bij de inwerkingtreding van <lit 
besluit reeds in dienst is bij de Gouvernements
Marine, indien de betrokkenen zich daaraan 
onderwerpen. 

8. Eventueel verder nood ige voorschriften 
ter uitvoering van dit besluit warden bij re
geeringsverordening vastgestel-d. 

Onze Ministers van Kolonien en Defensi e 
ziin , ieder voor zooveel hem aangaat, belast 
1net de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal warden gezonden aan den Raad 
van State en dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

' s-Gravenhage, den 7den Maart 1929. 
WILHELMINA. 

De Minist er van Kolonii!n. 
Kon i n g s berg er. 

De Ministe1· van Defensie, Lamb o o y . 
(Uitg eg. 21 Maart 1929.) 

8 Maart 1929. BESLUIT tot vaststelling van 
regelen ten aanzien van de bezoldiging 
van burgerlijke Rijksambtenaren. S. 72. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien, Voorzitter van den Raad van Mi
nisters, van 18 Febniari 1929, n°. 9109, Ka
binet M.R.; 

Gelet op artikel 63 van de Grondwet en op 
ai-tikel 30, eerste, tweede en derde lid, van de 
Lager-onderwijswet 1920; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 Maart 1929, n°. 19); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 7 Maart 1929, n°. 9166, 
Kabinet M.R. ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ten 
aanzien van de bezoldiging van burgerlijke 
Rijksambtenaren en van onderwijzers bij het 
lager onderwij s gewijzigde regelen vast te stel
len; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te rekenen van 1 November 1928 te bepalen 

a ls volgt: 

Algemeene bepallng. 
Waar in dit besluit gesproken wordt van. 

,,ongehuwden", word en daaronder verstaan 
de gehuwde vrouwel ijke ambtenaar en de on
gehuwde ambtenaar, voor zooveel deze niet ge
huwd is geweest; 

,,gehuwden", warden daaronder verstaan de 
gehuwde en gehuwd geweest zijnde mannelijke 
ambtenaar, alsmede de gehuwd geweest zijnde 
vrouwelijke ambtenaar, voor zoover deze niet 
is hertrouwd; 

,,standplaatsaftrek", wordt daaronder ver
staan de aftrek, bedoeld in artikel 2; 

,,ongehuwdenaftrek", wordt daaronder ver
staan de aftrek ingevolge artikel ·10 ; 

,,ambtstoelage" wordt daaronder verstaan 
de toelage_ bedoeld in artikel 19 ; 

,,huwelijkstoelage", wordt daaronder ver
staan de toelage, bedoeld in artikel 20; 

,,kindertoelage", wordt daaronder verstaan 
de toelage, bedoeld in artikel 21; 

,,garantietoelage", wordt daaronder ver
staan de toelage, volgens de overgangsbepa
lingen toe te kennen; 

,, toelagen" . worden daaronder verstaan alle 
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toel agen op grond van <lit besluis toe te kennen. 
Art. 1. 1. De bezoldiging van de burger

l ijke Rijksambtenaren in vasten dienst, behalve 
van hen, wier bezoldiging bij of krachtens wet 
of anderen algemeenen maatregel van be
stuur wordt geregeld, wordt, met inachtneming 
van de in <lit beslu it en de in bijlage C ge
stelde regels, vastgesteld op de bedragen, als 
in de bijlagen A, B en C van <lit besluit voor 
ieder ambt aangegeven. 

2. Tenzij in <lit besluit ten opzichte van 
bepaalde ambten anders is of wordt bepaald, 
worden voor elk jaar of gedeelte van een 
jaar, dat een ambtenaar van 18 jaar, of ouder 
beneden den 21-iarigen leeftijd is, de aan'. 
vangswedden van de ambten, waarin perio
dieke verhoogingen worden genoten, vermin
derd met f 100. 

Deze vermindering blijft beperkt tot f 100 
voor hen, die naar bet oordeel van Onzen 
Minister, Hoofd van het daarbij betrokken 
Departement van Algemeen Bestuur, of de 
door dezen aan te wijzen autoriteit, niet bij 
het gezin, waartoe zij behooren, kunnen in
wonen. 

3. Tenzij op grond van de eerste alinea 
van het vor ige lid geen vennindering van 
aanvangswedde heeft plaats gehad, treedt de 
ambtenaar met ingang van den eersten <lag 
van de maand, waarin de 21-jarige leeftijd 
wordt bereikt, in het genot van de aan zijn 
ambt verbonden aanvangswedde. 

4. Diensttijd, welke v66r het bereiken van 
den 18-jarigen leeftijd is vervu ld, telt niet 
mede voor het toekennen van periodieke ver
hoogingen. 

Diensttijd, vervuld tusschen den 18- en 21-
jarigen leeftijd of den datum, waarop de aan
vangswedde wordt bereikt, telt - tenz ij om
trent eenig ambt door Ons anders is of wordt 
bepaald - voor een vierde dee!, naar boven 
tot eene voile maand afgerond, mede voor het 
toekennen van periodieke verhoogingen. 

5. Ten aanzien van daarvoor in <lit be
sluit aangewezen of nader aan te wijzen 
ambten zal Onze Minister, Hoofd van het 
daarbij betrokken Departement van Algemeen 
Bestuur, eene lagere bezoldiging kunnen vast
stellen wegens minderen omvang van het ambt, 
wegens waarneming daarvan te zamen met een 
a nder ambt, wegens toelaatbare bijverdiensten 
uit het ambt voortvloeiende, of indien in ver- 1 
band met den arbeidstijd daartoe termen aan
wezig zijn. 

6. Wij stellen voor zooveel noodig wedde
regel ingen vast voor ambtenaren beneden den 
18-jarigen leeftijd. In afwachting daarvan blij
ven te dezer zake bestaande bepalingen en re
gelingen van kracht, zoolang en voor zoover 
zij niet ingetrokken, gewijzigd of door andere 
vervangen zijn. 

2. De bezoldiging, voor zooveel noodig ver
m inderd overeenkomstig het bepaalde bij ar
tikel 1, tweede lid , wordt, behoudens de in 
<lit besluit gemaakte beperkingen, met inbe
grip van de ambts-, huwelijks- en garantie
toelagen, bedoeld in de artikelen 33 en 34, 
voor de gemeenten of onderdeelen van ge
meenten, in de a ls bijlage E aan dit besluit 
gehechte lijst gerangschikt in de tweede en 
derde klasse, onderscheidenlijk verminderd 
met 4 en 8 ten honderd. De aftrek, in den 

vorigen volzin bedoeld, heeft niet plaats voor 
de in de bijlagen A II en B genoemde amb
tend tenzij voor bepaalde ambten door Ons 
an ers is of wordt bepaald. 

3. Wij behouden Ons voor ten aanzien van 
bepaalde ambten, met afw ij king van het be
paalde in het vorige artikel, bijzonde1·e rege
lingen te treffen. 

4. 1. Voor de toepassing van den stand
plaatsaftrek wordt a ls standpl aats aange
merkt de gemeente of het onderdeel van eene 
gemeente, waar de ambtenaar zijne werk
zaamheden moet verrichten, of we! de ge
meente of het onderdeel van eene gemeente 
van zijn dienstkring, hem als standpl aats door 
het daartoe bevoegde Gezag aangewezen. 

2. Ingeval bij zondere omstandigheden a f
wijking van het vorige lid wenschelijk maken, 
kan den ambtenaar eene andere gemeente of 
een onderdeel hiervan als standplaats worden 
aangewezen. 

5. 1. In geval van detacheering naar elders 
bl ijft, voor de toepassing van den standplaats
aftrek gelden de gemeente of het onderdeel 
van de gemeente, den ambtenaar als stand
plaats aangewezen. 

2. H et Gezag, dat den ambtenaar benoemt, 
kan bij verplaatsing van dezen voor korten 
tijd, tot het vol voeren van eene bijzondere op
dracht, bepalen, dat ten aanzien van de be
zoldiging en toelagen in den in het vorige 
lid aangegeven zin zal worden gehandeld. 

6. 1. Tenzij ten opzichte van bepaalde 
ambten bij dit besluit anders is of wordt be
paald, wordt voor het genot van kost en in
woning op de bezoldiging, voor zooveel noodig 
ver~inderd met den standplaatsaftrek, eene 
kortmg toegepast: 

bij eene aanvangswedde of vaste wedde: 
van minder dan f 1300, van f 444 per jaar; 

van f 1300 tot f 1600, van een door Onzen 
Minister, Hoofd van het daarbij betrokken 
Departement van Algemeen Bestuur, vast te 
stellen bedrag, hetwelk ten minste f 444 en 
ten hoogste f 570 per jaar zal bedragen; 

van f 1600 tot f 2200, van een door Onzen 
Minister, Hoofd van het daarbij betrokken 
Departement van Algemeen Bestuur, vast te 
stellen bedrag, hetwelk ten minste f 570 en 
ten hoogste f 696 per jaar zal bedragen; 

van f 2200 tot f 2800, van f 888 per ia';l-r; 
van f 2800 tot f 3400, van f 1110 per Jaar; 
van f 3400 of hooger, van f 1296 per jaar. 
De korting voor het genot van kost en in-

woning wordt, bij gelijk genot daarvan, in de
zelfde inrichting genoten, door ambtenaren 
voor wie die korting op verschillende bedra
gen zou moeten worden vastgesteld, voor alien 
gesteld op het laagste van deze bedragen. 

Ingeval alleen het genot van kost gelijk is, 
kan het vorenstaande overeenkomstige toepas
sing vinden, met <lien verstande, dat voor het 
genot van kost alleen alsdan een aftrek aan
genomen wordt, gel ijk aan <l ien voor het genot 
van kost en inwoning gezamenlijk vastgesteld, 
verminderd met 10 ten honderd van de aan
vangswedde van het ambt van de desbetref
fende ambtenaren . 

aar gelang van de klasse van de gemeente, 
worden deze kortingen verminderd met 4 of 
8 ten honderd. 

Over tijdvakken van geoorloofde afwezig-
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heid, waarin geen van 'Rijkswege verstrekte 
kost en inwoning worclt genoten, worclt een 
evenredig cleel van die korting teruggegeven. 

2. Voor het genot van woning worclt, be
halve in de gevallen, dat dit genot in het 
bijzonder is of wordt toegekend al belooning 
voor het vervu ll en van eene nevenbetrekking 
of we] a ls belooning voor het gedur ig ver
richten van, door eene daartoe bevoegde auto
riteit, opgedragen werkzaamheden buiten den 
normalen diensttijd, op de bezoldig ing, met 
inbegrip van de toelagen, met uitzoodering van 
de kindertoelage, voor zooveel noodig vermio
derd met den standplaatsaftrek, eeoe korting 
toegepast van 15 ten honderd. Deze kbrting 
bedraagt 12 ten honderd, indien aan den 
ambtenaar de verplichting tot bewoning van 
eene hem door het daartoe bevoegde Gezag 
aangewezen woning is opgelegd. H eeft de be
woning ten doel de bewaring of bewaking van 
Rij kse igendommen, van een gebouw of van 
hetgeen daarin voor 's Rijks dienst aanwezig 
is, of wel, ingeval de desbetreffende woning 
dienstbaar wordt gemaakt aan de uitoefening 
van den dienst van den ambtenaar , clan be
draagt de korting 10 ten honderd. Indien de 
ambtenaar aantoont, dat de huurwaarde van 
de woning, bepaald naar artikel 10 van de 
wet op de personeele belasting 1896, minder 
bedraagt clan de op grond van de vorige 
volzinnen van dit li d berekencle korting, wordt 
deze op het bedrag van die huurwaarde ge
steld , met dien verstande, clat, tenzij Wij in 
bijzondere gevallen anders bepalen, de hier
voren genoemcle percentages nimmer dalen be
neden onderscheidenlijk 7, 6 en 5. 

Voor het genot van woning, hetwelk in het 
bijzonder is of wordt toegekend a ls belooning 
voor het vervullen van eene nevenbetrekking 
of wel als belooning voor het gedurig ver
richten van, door een daartoe bevoegde auto
riteit, opgeclragen werkzaamheden buiten den 
normalen diensttijd, stelt Onze Minister, Hoofd 
van het daarbij betrokken Departement van 
Algemeen Bestuur, voor zooveel noodig, voor 
korting een bepaald bedrag of een percentage 
vast en zendt van zijne beschikking daarom
trent afschrift aan de Algemeeno Rekenka
mer. 

3. Voor het genot van vuur, licht en water 
wordt - behalve in de gevallen, dat tevens 
kost en imvoning wordt genoten of dat dit 
genot in het bijzonder is of wordt toegekend 
als belooning voor het vervullen van eene 
nevenbetrekking of we! als belooning voor het 
gedu.rig verrichten van, door eene daartoe be
voegde a utori teit, opgedragen werkzaamheden 
buiten den normalen diensttijd - op de be
zoldiging, met inbegrip van de toelagen, met 
uitzondering van de kindertoelage, voor zoo
veel noodig verminderd met den standplaats
aftrek, eene korting toegepast, voor het genot 
van vuur en licht van onderscheidenlijk 2 en 1 
ten honderd, tot een maximum van onderschei
denlijk f 100 en f 50 en voor het genot van 
over eene le iding goleverd water van 5 ten 
honderd van de ter zake van het genot van 
woning toegepaste korting, ' tot een maximum 
van f 25. 

4. Voor dienstkleeding, van Rijkswege ver
strekt, wordt gekort overeenkornstig de bepa-
1 ingen van het Rijkskleedingbesluit. 

In afwachting van de inwerkingtreding der 
desbetreffende 1·egelingen volgens het Rijks
kleedingsbesluit blijven ter zake van deze 
kortiog voor <lienstkleeding, geheel of ten 
deele van Rijkswege verstrekt, de bestaande 
bepalingen en regelingen van kracht, zoo
lang en voor zoover zij niet ingetrokken, ge
wijzigd of door andere vervangen zijn. 

5. Voor zoover en kel het genot van kost, 
of enkel dat van inwon ing wordt verschaft, of 
andere dan de in de vorige leden van dit a.r
t ikel genoemde voordee ten worden genoten, 
stelt Onze Minister, Hoofd van het daarbij 
betrokken Departement van Algemeen Be
stuur, voor zooveel noodig, voor korting een 
bepaal d bed rag of een percentage vast en 
zendt van zijne beschikking daaromtrent af
schrift aan de Alg meene Rekenkamer. 

6. Onverminderd den standplaatsaftrek wor
den, bij toepassing van meer clan eene korting 
ingevolge dit artikel, eerst de vaste bedragen 
en wordt daarna van het komende overschot 
het percentsgewijze te berekenen bedrag ge
kort, bij welke berekening bedoeld over chot 
a ls grondslag client. Indian korting client plaata 
te vinden met meer clan een percentage, wordt 
het te korten bedrag berekend naar de som 
van de percenten. 

7. 1. Het genot van de bezoldiging vangt 
aan met den dag, waarop de benoeming in
gaat. Bijaldien in het besluit van benoeming 
geen datum van ingang is vermeld, vangt het 
genot van de bezoldiging aan met den dag, 
waarop het ambt wordt aanvaard . 

2. Bij overgang in 's Rijks dienst naar eene 
andere betrekking wordt, indien die betrek
king wordt aanvaard met ingang van een dag , 
waarop het ontslag uit de oude betrekking 
nog n iet is ingegaan, de bezoldiging , in de 
oude betrekking niet !anger uitbetaald clan tot 
den dag, waarop het genot van de bezoldiging 
in de nieuwe betrekking aanvangt. 

8. 1. De wedden van de ambtenaren, die 
eene betrekking bekleeden, waaraan periodieke 
verhoogingen zijn verbonden, worden, behou
dens bij toepassing van het bepaalde bij bet 
vijfcle lid van artikel 1 , bij voldoende be
kwaamheid, geschiktbeid en voldoenden dienst
ij ver, periodiek verboogd op de wijze, als in 
de desbetreffende scbalen van bezoldiging is 
aangegeven, naar ge lang van den voor de be
rekening van de bezoldiging geldenden dienst
tijd in den rang of de kl asse. 

2. Bij overgang in betzelfde dienstvak naar 
eene betrekking, die gerangscbikt is in de
zel fde schaal van bezol dig ing, wordt, onver
minderd het bepaalde in artikel 17, eerste lid, 
de in de verlaten botrekking voor de bereke
ning van de bezoldiging geldende diensttijd 
geacht ook te gelden voor bet toekennen van 
de bezoldiging en de per iodieke verhoogingen 
in de nieuwe betrekking. · 

9. 1. Voor bet geval wegens onvoldoende 
bekwaamheid, gescbiktheid of onvoldoenden 
dienstijver eene perioclieke verhooging niet op 
de wijze, als in de desbetreffende schalen van 
bezoldiging is aangegeven, naar gelang van 
den voor de berekening van de bezoldiging 
geldenden diensttijd in den rang of de klasse, 
is toegekend, zullen, tenzij het Gezag, dat be
voegd is tot bet toekennen van die verhoogin
gen, anders bepaal t, verdere periodieke ver-
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hoogingen zooveel later worden toegekend als 
deze onthouding heeft geduurd. 

2. Indien de ambtenaar daarna in meer 
dan voldoende mate bekwaamheid, geschikt
heid of dienstijver betoont, kan het Gezag, 
dat tot het toekennen van periodieke verhoo
gingen bevoegd is, bepalen, dat de nadeelen 
aan deze onthouding verbonden, hetzij met te
rugwerkende kracht, hetzij voor de toekomst 
geheel. of gedeeltelijk ongedaan worden ge
maakt. 

10. 1. De wedden, met inbegrip van de 
ambtstoelage, voor zooveel noodig verminderd 
met den standplaatsaftrek, van de ongehuw
den, worden verminderd met 3 ten honderd. 

2. De ongehuwdenaftrek vindt niet plaats, 
zoolang de aanvangswedde van de desbetref
fende schaal van bezoldiging den ambtenaar 
nog niet is toegekend. 

3. De verhooging of vennindering van de 
bezoldiging, als gevolg van de wijziging van 
de omstandigheden, welke den ambtenaar al 
dan niet doen vallen onder dezen ongehuwden
aftrek, gaat in op den eersten dag van de 
maand, waarin die wijziging plaats heeft. 

11. H et toekennen van toelagen, van ver
hoogingen van bezoldiging en toelagen

1 
a ls

mede het verminderen daarvan op grona van 
de bepalingen van dit besluit, geschiedt met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 43, 
tweede lid, voor zooveel de ambtenaren door 
Ons worden benoemd, door Onzen Minister, 
Hoofd van het daarbij betrokken Departement 
van Algemeen Bestuur, en overigens door het 
Gezag dat bevoegd is tot het benoemen van 
de desbetreffende ambtenaren, tenzij door Ons 
anders is of wordt bepaal d. 

12. 1. De tijd, gedurende welken krachtens 
-wettelijk voorschrift verlof wordt genoten ter 
vervulling van militairen dienstplicht, komt 
in aanmerking als diensttijd, geldig voor het 
toekennen van periodieke verhooging. 

2. Als diensttijd, in den zin van het vorige 
lid, blijft buiten aanmerking de tijd, buiten 
bezwaar van 's Rijks schatkist met verlof door
gebracht, indien het verlof l.anger dan een 
jaar ach tereenvolgens geduurd heeft of ver
leend is op een door den ambtenaar gedaan 
verzoek in zijn persoonlijk belang, a ls ook de 
tijd, gedurende welken de ambtenaar in zijne 
betrekking is geschorst, voor zoover het Ge
zag, dat tot de schorsing bevoegd is, zulks 
heeft be pa al d. 
. 3. Wij behouden Ons nochtans voor, om in 
gevallen, waarin een verlof voor !anger dan 
een jaar achtereenvolgens in 's Rijks belang 
verleend wordt, te bepalen, dat de tijd van dat 
verlof als diensttijd, geldig voor het toeken
nen van periodieke verhooging, iri aanmerking 
zal komen. 

4. Bij het toepassen van de voorafgaande 
leden ·van dit artikel vindt artikel 14 daar
mede overeenkomstige toepassing. 

13. 1. Diensttijd als tijdelijk ambtenaar, 
krachtens aanstelling door het daartoe bevoeg
de Gezag en onmiddellijk gevolgd door vasten 
dienst in dezelfde betrekking en in denzelfden 
rang of dezelfde klasse, komt voor het toeken
nen van periodieke verhoogingen in aanmer
king. De artikelen 1, derde en vierde lid, en 
14 vinden daarmede overeenkomstige toepas
sing. 

2. Indien tusscheh den tijdelijken en 'den 
vasten dienst een kort tijdsverloop is gelegen, 
kan het Gezag, dat den ambtenaar benoemt, 
bepalen, dat nochtans voor de toepassing van 
het eerste l id de tijdelijke dienst geacht wordt 
aan te sl ui ten aan den vasten dienst. 

3. Wij behouden Ons voor, in bijzondere ge
vallen of ten aanzien van bepaalde groepen 
van ambtenaren te bepalen, dat de tijdelijke 
diensttijd, krachtens aanstelling, niet of slechts 
ten deele in aanmerking zal komen, alsmede 
om voor het in aanmerking komen van tijde
lijken dienst, bij overgang in vasten dienst in 
eene andere clan de onmiddellijk te voren in 
tijdelijken dienst bekleede betrekking, regelen 
te stellen, welke afwijken van die, voorkomen
de in het eerste lid van dit artikel. 

14. 1. De voor het toekennen van perio
dieke verhooging gestelde tijdvakken vangen 
aan met den eersten dag van de maand, waar
in de benoeming ingaat. 

2. Bijaldien in een besluit van benoeming 
geen datum van ingang is vermeld, treedt 
daarvoor in de plaats · de eerste dag van de 
maand, waarin het ambt wordt aanvaard. 

3. De verhoog ingen waarop bij het bereiken 
van den 19- en 20-jarigen leeftijd, ingevolge 
het bepaalde bij artikel 1, tweede lid, eerste 
alinea, aanspraak ontstaat, gaan in op den 
eersten dag der maand, waarin die leeftijd 
wordt bere ikt. · 

4. De verhooging of vermindering van de 
bezoldiging

1 
a ls gevolg van de wijziging van 

de omstanaigheden, welke bepalen of op de 
ambtenaren, vallende onder artikel 1, tweede 
lid , de eerste dan wel de tweede alinea daar
van van toepassing zal ziin, gaat in op den 
eersten dag van de maand, waarin die wijzi
ging pi aats heeft. 

15. De dagteekening van ingang van eene 
benoeming tot eenig ambt of van eene bevor
dering tot hoogeren rang of hoogere klasse in 
hetzelfde dienstvak kan worden gesteld op 
een t ijdstip, voorafgaande aan de dagteeke
ning van het besluit van die benoeming of be
vordering, indien de daarvoor benoodigde gel
den bij eene begrootingswet voor dat doe! zijn 
beschikbaar gesteld en deze wet wordt afge
kondigd in den loop van het jaar, waarvoor 
de begrooting moet dienen. 

16. 1. Het Gezag, dat bevoegd is tot het 
toekennen van periodieke verhoogingen, kan 
den ambtenaar, behoudens de grens van de 
voor den rang of de klasse vastgestelde maxi
mum-wedde, wegens buitengewone bekwaam
heid, geschiktheid en buitengewonen dienst
ijver, eene periodieke verhooging met ingang 
van een vroegeren datum toekennen, dan 
waarop deze op de in artikel 8 omschreven 
wijze zou worden verkregen, dan wel eene of 
meer periodieke verhoogingen buitengewoon 
toekennen, a lsmede hem in beide gevallen 
bovendien nog een extra diensttijd toekennen 
voor de toekenning van verdere periodieke 
verhoogingen. 

Orn dezelfde .redenen kan voor den ambte
naar afgeweken worden van het bepaal de bij 
artikel 1, tweede en derde lid, en van artikel 
26 , tweede en derde lid, alsmede van de op 
grond van het zesde lid van artikel 1 vast te 
stellen regelingen. 

2. De aldus toegekende verhoogingen wor-
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den voor het toekennen van de verdere perio
dieke verhoogingen beschouwd als te zijn ver
kregen door regelmatige periodieke verhooging 
na den daarvoor gevorderden diensttijd. Arti
kel 14 vindt daarmede overeenkomstige toe
passing. 

3. Als gewone periodieke verhoogingen 
zijn ook te beschouwen de verhoogingen. die 
de wedde ondergaat ingevolge de artikelen 
1. tweede lid. eerste alinea, en 26. derde lid. 

4. Indien tengevolge van de toepassing van 
het eerste lid van <lit artikel de aanvangs
wedde wordt bereikt v66r den eersten <lag van 
de maand, waarin de 21-jarige leeftijd, of, 
voor zooveel het ambtenaren betreft, bedoeld 
i,n artikel 26, eerste lid, de 23-jarige leeftijd 
wordt bereikt, telt de diensttijd, vervuld na 
het bereiken van die aanvangswedde ten voile 
mede voor toekenning van periodieke verhoo
gingen. De diensttijd, vervuld v66r het be
reiken van de aanvangswedde, komt voor 
periodieke verhoogingen daarboven slechts in 
aanmerking met inachtneming van het bepaal
de bij artikel 1, vierde lid, en bij artikel 36. 
Artikel 14 vindt bij een en ander daarmede 
overeenkomstige toepassing. 

17. 1. Bij benoeming tot eenig ambt kan de 
wedde, met inachtneming van de bedragen, in 
de desbetreffende schaal :van bezoldiging ver
meld, worden bepaald op een bedrag, hooger 
dan de aanvangswedde van den rang of de 
klasse, waarin de benoeming geschiedt, en kan 
mede, geheel of ten deele, buiten toepassing 
worden gelaten de bepaling van artikel 1, 
tweede lid, en van artikel 26, derde lid, met 
inachtneming e".hter ook in <lit geval, van de 
bedragen daar vermeld. Ook kan, ten behoeve 
van het toekennen der verdere periodieke ver
hoogingen, een extra diensttijd worden toege
kend, hetzij bij benoeming op, hetzij boven de 
aanvangswedde. De bij benoeming toegekende 
wedde wordt voor het verleenen van verdere 
periodieke verhooging beschouwd als te zijn 
verkregen door 1·egelmatige periodieke ver
hooging na den daarvoor gevorderden dienst
t ijd; het vierde lid van artikel 16 vindt daar
bij overeenkomstige toepassing. Zo'owel in <lit 
geval als bij het toekennen van een bepaalden 
diensttijd vindt artikel 14 overeenkomstige 
toepassing. 

2. Indien de benoeming tevens eene bevor
dering bij hetzelfde dienstvak, is, wordt ten 
minste de wedde toegekend, die onmiddellijk 
gelegen is boven het bedrag - gerekend naar 
dezelfde klasse van gemeente - dat den 
desbetreffenden ambtenaar op den datum vai::t 
de bevordering in den lageren rang of de la
gere klasse volgens de desbetreffende schaal 
van bezold iging aan wedde zou zijn toegeko
men, indien het bepaalde bij de artikelen 10, 
33 en 34 buiten toepassing zou zijn gebleven. 

3. Onverminderd het bepaalde in de artike
len 2 en 10, blijft de ambtstoelage, eventueel 
b erekend met inachtneming van de klasse van 
de gemeente van de nieuwe standplaats, voor 
zoover deze de aan de bevordering verbonden . 
verhooging van wedde en de in den nieuwen 
rang of de nieuwe klasse genoten ambtstoelage 
te boven gaat, toegekend als persoonlijke toe
lage. Latere verhoogingen van wedde, toe
kenning of verhooging van ambts- en huwe
]ijkstoelagen komen in mindering van het be-
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drag van deze persoonlijke toelage, met uit
zondering van de verhoogingen van wedde, 
welke uitsluitend het gevolg zijn, hetzij van de 
rangschikking van eene gemeente of een on
derdeel van de gemeente, waar de ambtenaar 
werkzaam is, in eene hoogere klasse, hetzij 
van overplaatsing van den ambtenaar naar 
eene gemeente of een onderdeel van eene ge
meente van eene hoogere klasse. 

4. Wij behouden Ons voor te bepalen dat 
in een dienstvak de overgang tot een anderen 
rang of eene andere klasse al dan niet als eene 
bevordering behoort te worden aangeme.rkt. 

18. 1. Wij behouden Ons voor aan bepaalde 
ambtenaren, hetzij bij eerste aanstelling, hetzij 
door latere buitengewone persoonlijke ver
hoogingen, voor zooveel noodig met afwijking 
van de desbetreffende schaal van bezoldiging, 
eene hoogere wedde toe te kennen dan het 
maximum van de schaal , waarin het ambt is 
gerangschikt. 

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt uit
sl uitend voor ambtenaren, die eene betrekking 
bekleeden, waarvoor bijzondere persoonlijke 
eigenschappen worden vereischt. 

19. 1. Wij behouden Ons voor te regelen de 
toekenning van toelagen aan ambtenaren, aan 
wie zoodanige eischen gesteld worden, dat 
hunne positie en taak een bijzonder karakter 
dragen, hetwelk hen onderscheidt van de 
overige in denzelfden rang of dezelfde klasse 
werkzame personen in hun dienstvak. 

2. De toelage wordt bepaald op ten hoog
ste 20 ten honderd van de genoten wedde. 

3. Wij behouden Ons voor te regelen de 
toekenning van toelagen aan ambtenaren bij 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal we
gens de bijzondere omstandigheden, waaronder 
zij hunne werkzaamheden verrichten. 

20. 1. De mannelijke ambtenaren, die ge
huwd of gehuwd geweest zijn en den 23-jarigen 
leeftijd hebben bereikt, genieten eene toelage 
van f 200, voor zoover niet aldus het gezamen
lijke bedrag aan wedde en toelagen, met uit
zondering van de kindertoelage, zou stijgen 
boven f 2000, of het gezamenlijke bedrag aan 
wedde en toelage volgens <lit artikel zou stij
gen boven het maximum van de desbetreffende 
schaal van bezoldiging, indien dat maximum 
mmder dan f 2000 bedraagt, een en ander ge
rekend naar eene gemeente van de eerste 
klasse. Het bepaalde in den vorigen volzin is 
mede van toepassing op de den 23-j arigen 
leeftijd bereikt hebbende vrouwelijke ambte
naren, die gehuwd zijn geweest, zoolang zij 
niet zijn hertrouwd, zulks met <lien verstande, 
dat bij eventueelen hertrouw de volgens <lit 
artikel reeds verkregen toelage blijft toege
kend, met inachtneming van het bepaalde in 
<lien volzin. 

2. Voor de ambtenaren, die na het in wer
king - treden van <lit besluit in de termen 
vallen om de huwel ij kstoelage te genieten, 
gaat deze in op den eersten <lag van de 
maand, waarin de 23-jarige leeftijd wordt be
reikt, en overigens op den eersten <lag van de 
maand, waarin het huwelijk wordt gesloten en 
voor zooveel de vrouwelijke ambtenaren be
treft, op den eersten d,ig van de maand, 
waarin het huwelijk is ontbonden. 

3. Voor de betrekkingen, die bezoldigd 
12 
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worden met een evenredi gedeelte van de 
wedde van eene andere b trekking, wordt de 
in het eerste lid bedoelde toelage tot een in 
dezelfde evenredigneid be aald gedeelte toe
gekend. 

4. Onverminderd het be aalde in het vorige 
lid, komen voor de toepas ing van <lit artikel 
niet in aanmerking de do r Ons bepaaldelijk 
daarvoor aangewezen bet ekkingen, alsmede 
de betrekkingen, welke al nevenbetrekkingen 
zijn te beschouwen, tenzij e ambtenaar meer 
dan eene van dergelijke be rekkingen bekleedt 
en hij. daarin voortdurend ene volledige dag
taak vindt, in welk geva , zoolang de daar
aan verbonden gezamenlij e wedden en toela
gen, met uitzondering va de kindertoelage, 
minder bedragen dan f 2 00, op de in het 
eerste lid bedoelde toelage met inachtneming 
overigens van het bepaal e bij dat lid, aan
spraak bestaat. 

21 . 1. Boven en behalve de wedden en toe
lagen, naar de regelen van <lit besluit toe te 
kennen, genieten de ambtenaren, bij wijze van 
tijdelijke toelage, voor hunne wettige of wet
telijk erkende, zoomede voor de uit een vroe
ger huwelijk van hun ech tgenoot gesproten, 
kinderen beneden den leeftijd van 18 jaar, die 
zij op den lsten J anuari van het jaa r be
zitten, eene kindertoelage, bedragende per 
kind 3 ten honderd van de wedden en toela
gen met uitzondering van die, bedoeld in dit 
artikel, voor zooveel noodig verminderd met 
den standplaat;saftrek, welke zij op <lien da
tum, of, bij latere indiensttreding, op den 
datum van de indiensttreding, gen ieten, zulks 
met <lien verstande: 

a. dat deze toelage, behoudens het bepaalde 
in het tweede en derde lid, ten minste f 60 
eh ten hoogste f 240 per kind per jaar be
draagt; 

b. dat, ingeval beide ouders eene burger
lijke Rijksbetrekking bekleeden, uitsluitend 
rekening wordt gehouden met de wedde of het 
totaal aan wedden en toelagen, met uitzonde
ring van die, bedoeld in dit artikel, van den 
hoogstbezoldigden ouder; 

c. dat, indien de a ndere ouder anders dan 
op grond van dit artikel ten laste van 's Rijks 
schatkist eene kindertoelage geniet, de in <lit 
artikel bedoelde toelage slecht;s wordt uitge
keerd, indien en voor zoover deze toelage 
hooger is dan hetgeen door den anderen ouder 
uit evengenoemden hoofde wordt genoten. 

2. Voor de betrekkingen, _die bezoldigd 
worden met een evemedig gedeelte van de 
wedde van eene andere betrekking, geldt als 
minimum een in dezelfde evenredigheid be
paald gedeelte van het in het eerste lid, onder 
a, gestelde minimum. 

3. Onverminderd het bepaalde in het vorige 
lid, geldt het in het eerste lid, onder a, ge
stelde minimum niet voor de betrekkiilgen, 
welke als nevenbetrekkingen zijn te beschou
wen tenzij de ambtenaar meer dan eene van 
dergelijke betrekkingen bekleedt en hij daarin 
voortdurend eene volledige dagtaak vindt, in 
welk geval, indien de toelage · over de geza
menlijke bezoldiging minder bedraagt dan het 
evengenoemde minimum, die toelage met het 
verschil wordt verhoogd. 

4. Ten aanzien van pleegkinderen, die dee! 
uitmaken van het gezin van den ambtenaar en 
geheel als eigen kinderen door hem worden 
onderhouden en opgevoed en voor wie de af
trek van het belastbaar inkomen voor de Rijks
inkomstenbelasting is toegestaan, zijn de vo
rige leden van <lit artikel van daarmede over
eenkomstige toepassing. 

22. 1. H et is den ambtenaar in zijn ambt 
verboden, anders dan met goedvinden van het 
bevoegde Gezag vergoedingen, belooningen of 
giften van derden te vorderen, te verzoeken 
of aan te nemen. 

2. Door Ons kan eene billijke, persoonlijke 
vergoeding worden verleend aan den ambte
naar, ingeval en voor zoolang deze door dit 
verbod nadeel zou ondervinden. 

23. 1. Tenzij het tot de aanstelling bevoeg
de Gezag anders bepaalt of heeft bepaald, 
gelden de bepalingen van dit besluit en .van 
de bijl age C, alsmede de in de bijlagen A , B 
en C vermelde bedragen, mede voor ambtena
ren in tijdel ij ken dienst aangesteld, m et een 
onafgebroken diensttijd van 2 of meer jaren 
boven den leeftijd van 21 jaar, of, voor zooveel 
het betreft ambtenaren, bedoeld in artikel 26, 
boven den leeftijd van 23 jaar, doorgebracht 
in een rang of eene klasse, waarvoor in die 
bijlagen salarisregelingen zijn aangegeven. 
. 2. Wij stellen wedderegelingen vast voor 
leerling-verplegenden, particuliere klerken bij 
den belastingdienst en, voor zooveel noodig, 
Yoor andere groote groepen van ambtenaren 
in tijdelijken en zijdelingschen dienst van het 
Riik, voor zooveel op hen niet reeds, inge
volge het bepaalde in het eerste lid, de wed
deregelingen van dit besluit van toepassing 
zijn. 

3. In afwachting daarvan blijven te dezer 
zake bestaande bepalingen en regelingen van 
kracht, zoolang en voor zoover zij niet inge
trokken, gewijzigd of door andere vervangen 
zijn. 

24. Wij stell en regelen vast omtrent het 
toekennen van bezoldiging of vergoeding voor 
de tijdelijke waarneming door een ambtenaa1· 
van eene andere betrekking. 

In afwacht ing daarvan blijven te dezer zake, 
bestaande bepal ingen en regelingen van 
kracht, zoolang en voor zoover zij niet inge
t~?kken, gewijzigd of door andere · vervangen 
ZIJn. 

25. Indien dat naar het oordeel van Onzen 
Minister, Hoofd van het desbetreffende De
partement va n Algemeen Bestuur, wenschelijk 
wordt geacht, kan afronding tot een vollen 
gulden plaats vinden zoowel van het op grond: 
van dit bes! uit berekende totaal bedrag aan 
wedde, toelagen en toe te passen aftrek daar
op, als van welk afzonderlijk of gezamenlijk 
bedrag van deze factoren ook. 

Indien afronding plaat;s heeft, geschiedt 
deze naar boven van het in het eerste lid be
doelde totaal of gezamenl ijk bedrag, van het 
bedrag der wedde of toelage en naar beneden 
van het bedrag van een aftrek. 

26. 1. Op ambtenaren , wier bezoldiging in 
maand- of weekloon is uitgedrukt, zijn de ar
tikelen 1, tweede, derde, vierde en zesde lid , 
2, 3, 6 eerste lid, 10 14, derde en vierde lid , 
20 en 25 niet van toepassing. 
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2. De ambtenaren, bedoeld in het eerste 
1 id, treden met ingang van den eersten dag 
van de maand

1 
waarin de 23-jarige leeftijd 

wordt bereikt, m het genot van de aanvangs
wedde, welke geldt voor de loongroep, ver
meld in bijlage B , onder I , waarin hun ambt 
is gerangschikt. Diensttijd, welke v66r dien 
clag is vervul d, tel t nie.t mede voor het toe
kennen van periodieke verhoogingen. 

3. Voor mannelijke ambtenaren, bedoeld in 
het eerste lid, beneden den leeftijd van 23 
jaar, geldt de loonregeling, in bijlage B , on
der II, vermeld, met dien verstande, dat, 
wanneer zij bij het bereiken van den 23-jarigen 
leeftijd in hunne betrekking uitzicht hebben: 

a. op eene maximum-wedde van minder 
dan f 137.70 per maand of f 31.68 per week, 
zij vallen onder groep A van die Joonregeling; 

b. op eene maximum-wedde van f 137.70 
per maand of f 31.68 per week of meer, <loch 
minder dan f 152.31 per maand of f 35.04 per 
week, zij vallen onder groep B van die loon
regeling; 

c. op eene maximum-wedde van f 152.31 
per maand of f 35.04 per week of meer, zij 
vallen onder groep C van die loonregeling. 

4. De bezoldiging van de in het eerste lid 
bedoelde ambtenaren, wordt naar gelang van 
de klasse, waarin de gemeenten of onderdeelen 
van gemeenten, in welke zij werkzaam zijn, 
zijn gerangschikt in de als bijlage E aan dit 
besluit gehechte lijst, gesteld op het bedrag, 
dat voor el ke klasse afzonderlijk in bijlage B 
is vastgesteld. 

5. In zooverre met afwijking van het be
paalde in artikel 6, eerste lid, wordt voor het 
genot van kost en inwoning voor de ambtena
ren, bedoeld in het eerste lid, een aftrek toege
past onderscheidenlijk van f 9 per week of f 40 
per maand. 

6. Het bepaalde in artikel 21 vindt daar
mede overeenkomstige toepassing voor de amb
tenaren, bedoeld in het eerste lid, echter met 
dien verstande, dat de minimum-kindertoelage 
voor hen wordt bepaald op, hetzij f 1.15 per 
week, hetzij f 5 per maand en per kind. 

27. 1. De Centrale Commissie voor Georga
niseerd Overieg in ambtenarenzaken wordt ge
hoord over het brengen van wijziging in en 
aanvulling van dit beslu it, a lsmede over de 
op grond van dit besluit te treffen algemeene 
regelen. 

2. Wij behouden Ons voor de salarisrege
ling voor bepaalde hoogere ambtenaren of be
paalde groepen van hoogere ambtenaren van 
de bepaling van het eerste lid uit te sluiten. 

3. De Commissie is voorts bevoegd ter zake 
van de in dit besluit geregelde onderwerpen 
voorstellen te doen met inachtneming van de 
haar voorgeschreven werkwijze. 

Overgangsbepallngen. 

28. 1. Voor de op 1 November 1928 in 
dienst zijnde ambtenaren (met uitzondering 
van de onderwijzers bij het gewoon lager of 
uitgebreid lager onderwijs en van de ambte
naren, wier bezoldiging in maand- of weekloon 
is uitgedrukt), benoemd met ingang van een 
vroegeren datum, wordt de bezoldiging naar 

dit besluit op eerstgenoemden datum vastge
steld naar een diensttijd, berekend op de 
wijze, als in de volgende leden van dit a r t ikel 
aangegeven . 

2. Voor de gehuwden wordt de op 1 No
vember 1928 voor de berekening van de be
zoldiging gel dige dienstt ijd, zooals deze onder 
de werking van het Bezol digingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1925 op dien datum 
zou zijn verkregen , vermenigvuldigd met eene 
gewone breuk, waarvan _de teller wordt ge
vormd door het aantal Jaren van de desbe
treffende bezoldigingsschaal van dit besluit en 
de noemer door het aantal jaren van de des
betreffende bezoldigingsschaal van het Bezoldi
g ingsbesl uit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925, 
zooals deze op 31 October 1928 I uidde. 

De a ldus verkregen uitkomst wordt, zoo 
noodig, naar boven tot eene voile maand af
gerond. 

3. Voor de ongehuwden geschiedt deze bere
kening op gelijke wijze als in het vorige lid 
aangegeven, met dien verstande, dat voor ,,de 
op 1 November 1928 voor de berekening van 
de bezoldiging geldige diensttijd, zooals deze 
onder de werking van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1925 op <lien 
datum zou zijn verkregen" nimmer meer dienst.. 
tijd in aanmerking genomen wordt, dan de 
tijd, volgens de desbetreffende bezoldigings
schaal van dat besluit vereischt, om regel
matig van het min'imum op te klimrnen tot 
de ingevolge het bepaalde in art. 8, derde lid, 
van genoemd besluit, voor ongehuwden be
reikbare maximum-wedde. 

4. Indien de aldus berekende diensttijd voor 
een in het derde lid bedoelden ambtenaar min
der bedraagt dan deze zoude hebben bedragen 
indien de ambtenaar op 31 October 1928 tot 
de in het tweede lid bedoelde gehuwden 
zoude hebben behoord, wordt zijn dienstt ijd op 
laatstbedoelden diensttijd vastgesteld, met dien 
verstande, dat deze: 

I . nimmer meer zal bedragen dan de lang
ste van de, met deze in t ijdduur gelijkstaande 
of door dezen in tijdduur overtroffen, d ienst
tijden, onder a en b hierna vermeld: 

a. een diensttijd overeenkomende met het 
aantal ja ren van de desbetreffende bezoldi
g ingsschaal van dit besluit verminderd met 
vier jaren of den tijdduur van de laatste twee 
periodieke verhoogingen 6£ van deze bezoldi
gingsschaal, 6£ van de desbetreffende schaal 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1925; 

b. de diensttijd, in maanden nauwkeurig, 
welke overeenkomt met eene wedde, welke ver
kregen wordt door het maximum van de des
betreffende bezoldigingsschaal van dit besluit 
te verminderen met f 400, clan we! met een be
drag, overeenkomende met 10 ten honderd van 
dit maximum, dan we] met een bedrag, gel ijk 
aan de som van de laatste twee periodieke 
verhoogingen 6£ van deze bezold igingsschaal 
6£ van de desbetreffende schaal van het Be
zoldigingsbesl uit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1926; 

II. niet minder zal bedragen dan de dienst
t ijd volgens het derde lid berekend. 

5. Voor een ongehuwde, die op 31 October 
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1928 reeds eene wedde genoot uitgaande boven 
de voor ongehuwden bereikbare maximum
wedde van de desbetreffende bezoldigings
schaal van het Bezoldigingsbeslui t Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1925, geschiedt deze bereke
lling als in het derde lid aangegeven, met 
dien verstande, dat voor ,,de op 1 November 
1928 voor de berekening va n de bezoldiging 
geldige diensttijd, zooals cleze onder de wer-

. k ing van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
R ij ksambtenaren 1925 op dien datum zou zijn 
verkregen" in aanmerking genomen wordt de 
tijd, volgens de desbetreffende bezoldigings
schaal van dat beshiit vere ischt om regelmatig 
.van het minimum op te klimmen tot deze door 
den ongehuwde op 31 October 1928 genoten 
wedde. 

6. Voor een ongehuwde, in het vorige lid 
bedoeld, vindt het bepaalde in het vierde lid 
overeenkomstige toepassing, met dien ver
stande, dat in het geval de ongehuwde op 31 
October 1928: 

a. reeds de maximum-wedde genoot van de 
desbetreffende schaal van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925, de 
beperking onder I van dat lid aangegeven, 
niet geldt; 

b . eene wedde genoot, welke .slechts eene 
periodieke verhooging van het maximum van 
de desbetreffende schaal van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925 af 
ligt, voor de in dat lid onder I , a, voorkomen
de woorden ,,de laatste twee periodieke ver
hoogingen" gelezen wordt: de laatste perio
dieke verhooging, en voor de in dat lid onder 
I,b, voorkomende woorden ,,bedrag, gelijk aan 
de som der laatste twee periodieke verhoo
gingen" gelezen wordt: het bedrag der laatste 
periodieke verhooging. 

7. Indien het bedrag van de wedde, bere
kend naar den diensttijd volgens het vierde 
lid onder I , niet overeenkomt met eenigen 
trap van de desbetreffende bezoldigingsschaal 
van dit besluit, wordt niettemin de wedde op 
dat bedrag vastgesteld , mits dat bedrag niet: 

a . hooger zij dan het bedrag van de wedde, 
welke den ambtenaar zoude zijn toegekend, in
dien hij op 31 October 1928 tot de in het 
tweede lid bedoelde gehuwden zoude hebben 
behoord; 

b. lager zij dan het bedrag van den trap 
' van de desbetreffende bezoldigingsschaal van 
dit besluit, waarop de ambtenaar naar den 
diensttijd, berekend als in het derde I id aan
gegeven, aanspraak heeft. 

8. De overeenkomstig de vorige leden op 1 
November 1928 vastgestelde wedde wordt tot 
het naastvolgend hoogere bedrag en verdere 
trappen in de desbetreffende bezoldigings
schaal van dit besluit verhoogd, met inacht
neming van den volgens het tweede tot en met 
zesde lid verkregen diensttijd in deze schaal. 

9. Voor ambten, waaraan onder de werking 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1925 eene vaste wedde is verbon
den en waarvoor bij dit besluit eene bezoldi
g ingsschaal is vastgesteld, waarbij periodieke 
verhoogingen zijn voorzien, wordt voor de 
vaststelling van den voor de berekening van 
de bezoldiging geldigen diensttijd op 1 No-

vember 1928, aangemerkt de diensttijd, welke 
benoodigd is om de maximurn-wedde van de 
desbetreffende schaal van bezoldiging te be
reiken. 

10. H et in de vorige leden van dit artikel 
bepaalde vindt voor de in de bij lage D ver
melde ambten slechts in zooverre toepass ing 
als in overeenstemming te achten is met de 
voor deze ambten in kolom 4 van die bijlage 
aangegeven bijzondere wijze van omrekening 
van den diensttijd op 1 November 1928 of den 
in die kolom voor deze ainbten vermel den 
diensttijd . 

29. l. Voor de op 1 ovember 1928 in 
dienst zijnde onderwijzers bij het gewoon lager 
of uitgebreid lager onderwijs, benoemd met 
ingang van een vroegeren datum, wordt de be
zoldiging naar dit besluit op eerstgenoemden 
datum vastgesteld naar den voor de bereke
ning van de bezoidiging geldigen diensttijd, 
zooals deze onder de werking van het Bezol
dig ingsbe lu it Burgerlijke Rijksambtenaren 
1925 op dien datum zou zijn verkregen, met 
dien verstande, dat deze diensttijd voor de 
ongehuwden niet meer dan 14 jaren zal bedra
gen, tenzij volgens dat beslu it ter regelmatige 
bereiking van de op 31 October 1928 genoten 
wedde een meerdere diensttijd vereischt werd, 
in welk geval de bezoldiging naar dezen meer
deren diensttijd wordt vastgestel d. 

2. Voor de ongehuwden, die a ls gehuwden 
volgens het bepaalde in het eerste lid op meer 
diensttijd aanspraak zouden hebben, dan den 
diensttijd, waarnaar volgens dit lid hunne 
bezoldiging op dien datum wordt vastgesteld, 
wordt, in afwijking van de desbetreffende be
palingen, met dit meerdere aan diensttijd op 
de in het volgende lid voorgeschreven wijze 
rekening gehouden voor de toekenning van 
verdere periodieke verhoogingen. 

3. Indien deze meerdere diensttijd 2 jaren 
of minder bedraagt, telt deze voor de helft 
mede voor de toekenning van de eerstvolgende 
periodieke verhooging. 

Indien deze meerdere d iensttijd 4 jaren of 
minder, doch meer dan 2 jaren bedraagt, 
wordt de eerstvolgende periodieke verhooging 
na 1 jaar a lzoo met ingang van 1 November 
1929, toegekend en telt voor de toekenning 
van de daaropvolgende periodieke verhooging 
de meerdere diensttijd, voor zoover deze de 2 
jaren overtreft, voor de he! ft mede. 

Indien deze meerdere diensttijd 6 jaren of 
minder, doch meer dan 4 jaren bedraagt, 
worden de 2 eerstvolgende periodieke ver
hoogingen telkens na 1 jaar, alzoo met in
gang van 1 November 1929 en 1 November 
1930, toegekend en telt voor de toekenning 
van de daa ropvolgende periodieke verhooging 
de meerdere diensttijd, voor zoover deze de 
4 jaren overtreft, voor de helft mede. 

Indien deze meerdere diensttijd 8 jaren of 
minder, doch meer dan 6 jaren bedraagt, 
worden de 3 eerstvolgende periodieke verhoo
gingen telkens na 1 jaar, alzoo met ingang 
van 1 November 1929, 1 November 1930 en 1 
November 1931 toegekend en telt voor de 
toekenning van de daaropvolgende perodieke 
verhooging de meerdere diensttijd , voor zoover 
deze de 6 jaren overtreft, voor de helft mede. 
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30. 1. Voor de op 1 November 1928 in 
dienst zijnde ambtenaren, wier bezoldiging in 
maand- of weekloon is uitgedrukt, benoemd 
met ingang van een vroegeren datum, wordt 
de bezoldiging naar dit besluit vastgesteld 
naar een diensttijd, berekend op de wijze als 
in artikel 28, tweede lid, voor de gehuwden is 
aangegeven. 

2. Het bepaalde in het vorige lid is mede 
van toepass ing op de ambtenaren, wier bezol
diging volgens de op 31 October 1928 van 
kracht zijnde regeliug in maand- of weekloon 
was uitgedrukt, en wier bezoldiging in dit 
bes I uit in eene jaarwedde is uitgedrukt. 

31. 1. Voor de ongehuwden, die met ingang 
van 1 November 1928 of een lateren datum tot 
hoogeren rang of hoogere klasse zijn of worden 
benoemd of bevorderd, wordt voor de toepas
sing van artikel 17 de diensttijd in den ver
laten rang of de verlaten klasse bepaald op 
dien, welke daarin zoude zijn verkregen, in
dien de desbetreffende ambtenaar op 1 Novem
ber 1928 hadde behoord tot de gehuwden. 

2. Voor mannelijke ambtenaren, die op of 
na 1 November 1928 voor het eerst in het 
huwelijk treden en voor vrouwelijke ambte
naren, die op of na 1 November 1928 den 
gehuwden staat verliezen, wordt met ingang 
van den eersten dag van de maand waarin 
bedoelde burgerlijke staat wijziging heeft on
dergaan, de voor de berekening van de bezol
diging geldige diensttijd bepaald op den 
diensttijd, welke zoude zijn verkregen, indien 
deze wijziging reeds op 31 October 1928 hadde 
plaats gevonden. 

32. 1. Indien, hetzij op 1 November 1928, 
hetzij op eenig later tijdstip, voor een op 1 

ovember 1928 in dienst zijnden ambtenaar, 
benoemd met ingang van een vroegeren da
tum, de toepassin~ van het Bezoldigingsbe
sluit Burgerlijke R1jksambtenaren 1925 en van 
de op grand van dat besluit getroffen rege
lingen, zooals dat besluit en die regelingen 
op 31 October 1928 luidden, voordeeli ger is 
clan de toepassing van dit besluit, worden 
voor den duur, dat zulks het geval is en be
houdens het bepaalde in het volgende lid, op 
den ambtenaar eerstgenoemd besluit en rege-
1 ingen toegepast. 

2. Bij de toepassing van het vorige lid op 
ongehuwden, wordt de wedde, volgens het Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1925 toe te kennen, met inbegrip van de in 
dat besluit bedoelde toelagen, met 3 ten hon
derd verminderd, overeenkomstig het in ar
tikel 10 van dit besluit bepaalde ten aanzien 
van de wedde volgens dit besluit, met dien 
verstande, dat de ambtenaar als gevolg hier
van nimmer minder ontvangen zal dan door 
hem op 31 October 1928 onder de werking van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksamb
tenaren 1925 werd genoten. 

3. Het bepaalde in het vorige lid is niet 
van toepa sing op de ambtenaren wier be
zoldiging in maand- of weekloon is uitgedrukt. 

4. Het bepaalde in het eerste en tweede lid 
van dit artikel vindt slechts toepassing, indien 
en zoolang de ambtenaar niet met ingang van 
1 November 1928 of daarna is benoemd tot een 
ander ambt of bevorderd tot hoogeren rang of 
hoogere klasse. 

5. In zooverre met afwijking van het be
paalde in het vorige lid, vindt het bepaalde 
in het eerste en tweede lid mede toepassing, 
ingeval de benoeming tot een ander ambt het 
gevolg is van titelwijziging van het op 31 
October 1928 bekleede ambt, zonder verande
ring van werkkring. 

33. 1. Indien een ambtenaar, op wien arti
kel 32 toepassing vindt, op of na 1 November 
1928 benoemd wordt tot een ander ambt bij 
betzelfde dienstvak, zonder dat deze benoeming 
als eene bevordering is te beschouwen, wordt 
hem in dat andere ambt, zoo de daaraan ver
bonden wedderegeling volgens dit besluit zulks 
toelaat, ten minste dezelfde wedde toegekend, 
als hij in het vorige ambt op grond van ar
t ikel 32, overeenkomstig de regeling van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1925, genoot. 

2. Indien laatstgenoemde wedde hooger is 
clan de maximumwedde in dit besluit aan het 
nieuwe ambt verbonden, wordt den ambtenaar 
haven deze maximum-wedde nog eene persoon
lijke toelage toegekend ten bedrage van het 
verschil , tenzij hem op grond van het volgende 
lid eveneens eene persoonlijke toelage zou 
worden toegekend. 

3. Was de ambtenaar tevens in het genot 
van eene persoonlijke toelage, bedoeld in ar
tikel 27 van het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1925, clan wordt hem 
in dit nieuwe ambt eveneens eene persoonlijke 
toelage toegekend, waarvan het bedrag zoo
veel hooger of zooveel lager zal zijn dan de 
wedde, in dit nieuwe ambt toegekend, minder 
of meer bedraagt dan de laatstelijk genoten 
wedde in het vorige ambt. 

4. Op de toelagen, bedoeld in het tweede 
en derde lid, is het bepaalde in den slotzin van 
artikel 17, derde lid , van toepassing. 

5. Indien een in het eerste lid bedoelde 
benoeming tot een ander ambt op verzoek van 
den ambtenaar zelf geschiedt, of als eene straf 
is bedoeld, kan van het bepaalde in het 2de 
en 3de lid van <lit artikel ten nadeele van den 
ambtenaar worden afgeweken, in het eerstbe
doelde geval slechts, indien den ambtenaar 
tevoren is meegedeeld in hoeverre van deze 
bepalingen zal worden afgeweken en hem 
daarna nog gelegenheid is gegeven op zijn ver. 
zoek terug te komen. 

34. 1. Indien een ambtenaar, op wien ar
tikel 32 toepassing vindt, op of na 1 Novem
ber 1928 tot hoogeren rang of hoogere klasse 
wordt benoemd of bevorderd, wordt zijne wed
de in dezen hoogeren rang of deze hoogere 
klasse, overeenkomstig de bepalingen en rege
lingen van dit besluit, vastgesteld naar den 
diensttijd en de bezoldiging, waarop hij vol
gens dit besluit, met inachtneming van de be
palingen van de artikelen 28, 30 en 31, in den 
l ageren rang of de lagere klasse op den datum 
van benoeming of bevordering aanspraak heeft. 

2. Indien de overeenkomstig het vorige lid 
vastgestelde wedde in den hoogeren rang of de 
hoogere klasse, vermeerderd met daarin ge
noten toelagen. ingevolge de artikelen 17, 19 
en 20 van dit besluit, minder bedraagt clan de 
ambtenaar. gerekend naar eene gemeente van 
dezelfde klasse, op het tijdstip van de bevor
dering, op grond van artikel 32, overeenkom-
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stig de regaling van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1926 aan wedde 
en toelagen, ingevol~e de a.rtikelen 16, 19, 20 
en 27 van dat beslu,t genoot, wordt hem eene 
persoonlijke toelage toegekend ten bedrage van 
het versch i I. 

3. Op deze persoonlijke toelage is van toe
passing het bepaalde in den slotzin van artikel 
17, derde lid. 

35. De diensttijd van ambtenaren, die met 
ingang van een datum, vallende v66r 1 No
vember 1928, benoemd of bevorderd zijn tot 
hoogeren rang of hoogere klasse bij hetzelfde 
dienstvak, wordt, indien hunne zoodanige be
noeming of bevordering met ingang van 1 
November 1928 meer diensttijd zou hebben op
geleverd, met ingang van laatstgenoemden 
datum met dat meerdere verlengd. 

36. Voor de ambtenaren, op wie het be
paalde in artikel 1, vierde lid, tweede alinea, 
van toepassing is, wordt de meerdere dienst
tijd, op grond van het bepaalde in die alinea 
in aanmerking komende voor de toekenning 
van periodieke verhoogingen van de bezoldi
g ing, toegekend met dien verstande, dat voor 
hen, die in de maand November of December 
1928, Januari , Februari, Maart, April, Mei of 
Juni 1929 den 21-jarigen leeftijd hebben be
reikt of die in die maand in hun ambt in het 
genot getreden zijn van de aan hun ambt 
verbonden aanvangswedde, het vierde dee! van 
den diensttijd, vervuld tusschen den 18- en 21-
jarigen leeft1jd, daarvoor tot niet meer in 
aanmerking wordt gebracht dan tot onder
scheidenlij k 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 maande!"'· 

37. 1. Voor de op 1 November 1928 10 

dienst zijnde ambtenaren, bedoeld in artikel 
23, eerste lid, die op 31 October 1928 een 
wedde genoten, overeenkomstig de voor ambte
naren in vasten dienst geldende schalen van 
bezoldiging, zijn de overgangsbepalingen van 
<lit besluit mede van toepassing. 

2. Voor degenen hunner, aan wie eene zoo
danige wedde niet is toegekend, wordt door 
Ons, zoo noodig, de voor de berekening van 
hunne bezoldiging geldige diensttijd afzonder
lijk bepaald. 

38. 1. De volgens de vorenstaande over
gangsbepalingen op 1 November 1928 bere
kende wedde kan voor een ambtenaar, wien 
eene buitengewone periodieke verhooging is 
toegekend of toegedacht met ingang van 1 

ovember 1928 of een lateren datum, vallende 
v66r 1 J anuari 1930, met toepassing daarbij 
van hetgeen in artikel 16 is bepaald, worden 
verhoogd op eene wijze als is vastgesteld door 
het Gezag, dat tot het toekennen van perio
dieke verhoogingen bevoegd is. 

2. Indien de, door toepassing van het vorige 
lid berekende, wedde overeenstemt met een 
bedrag, voorkomende in de schaal van bezold i
ging, wordt die bezoldiging voor de verdere 
verhoogingen beschouwd als te zijn verkregen 
door regelmatige periodieke verhooging na 
den daarvoor gevorderden diensttijd. 

3. Indien de in het vorige lid bedoelde 
overeenstemming niet bestaat, wordt de wedde 
verhoogd tot het naast hoogere bedrag, voor
komende in de desbetreffende schaal van be
zoldiging, na een op den voet van het vol
gende lid berekend tijdsverloop, hetwelk aan-

vangt met den eersten <lag van de maand, 
waarin die wedde is ingegaan. De aldus ver
hoogde wedde wordt voor de verdere perio
dieke verhoogingen beschouwd als te zijn ver
kregen door regelmatige periodieke verhooging 
na den daarvoor gevorderden diensttijd. Deze 
bepaling is niet van toepassing op de wedde, 
verminderd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 1, tweede lid. 

4. Het tijdsverloop bedoeld in het vorige 
lid, wordt berekend d~or het aantal maanden, 
dat is vastgesteld voor den trap van verhoo
ging, tusschen welks aanvang en einde de wed
de is gelegen, te vermenigvuldigen met eene 
gewone breuk, waarvan de teller aanwijst het 
bedrag, waarmede de wedde blijft beneden het 
naast hoogere bedrag in de schaal van bezol
diging en de noemer het verschil tusschen het 
naast lagere en het naast hoogere bedrag in 
die schaal. 

5. Gedeelten van eene maand worden ver
waarloosd. 

39 . 1. De herziening van de bezold iging, 
welke op grond van deze overgangsbepalingen 
behoort plaats te vinden, geschiedt door het 
Gezag, bevoegd tot het toekennen van perio
dieke verhoogingen. 

2. Indien de voorwaarden, welke voor het 
toekennen van periodieke verhoogingen zijn 
gesteld, door een ambtenaar niet zijn vervuld, 
kan dat Gezag bepalen, dat de herziening te 
zijnen opzichte niet, of ten deele niet zal 
plaats vinden. 

3. De toekenning van verdere periodieke 
verhoogingen vindt alsdan zooveel later plaats 
als de onthouding of gedeeltelijke onthouding 
van deze herziening heeft geduurd, met <lien 
verstande, dat de artikelen 9, tweede lid, en 
14 daarmede overeenkomstige toepass ing vin
den. 

Slotbepallngen. 

40. 1. Ons besluit van 22 October 1924 
(Staatsblad n°. 476), zooals dat later is ge
wijzigd en aangevuld, is vervallen, behoudens 
de toepassing daarvan, in de gevallen, bedoeld 
bij artikel 32 van <lit beslu it . 

2. Alie in andere beslu iten voorkomende 
bepalingen, welke: . 

a. onderwerpen betreffen, die in dit besluit 
zijn geregeld, 

b. regelen vaststellen omtrent periodieke 
verhoogingen tot hoogeren rang of hoogere 
klasse, 

zijn afgeschaft, behoudens het bepaalde bij 
de artikelen 1, zesde lid, tweeden volzin, 6, 
v ierde lid, tweeden volzin, 23, derde lid, 24, 
tweede a l inea en voor de toepassing van de 
overgangsbepalingen van <lit besluit. 

De regelingen, welke zijn voortgevloeid uit 
de bepalingen van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijk ambtenaren 1918 (Staatsblad 
n°. 541) van het Bezoldig ingsbesluit Burger
lijke Ri]ksambtenaren 1920 (Staatsblad n°. 
37) en van het Bewldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1925 (Staatsblad 1924, n°. 
476) zooals die besluiten later zijn gewijzigd 
en a~ngevuld, blijven van kracht, zoolang deze 
niet ingetrokken, gewijzigd of door andere ver
vangen zij n. 
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3. De thans geldende bepalingen ten aan
zien van sti lstand van wedde, al dan niet ge
paard met dien van periodieke verhooging bij 
afwezigheid of bij schorsing, blijven, behou
dens het bepaalde in artikel 12, van kracht, 
zoolang geen algemeene regaling op dat punt 
is tot stand gekomen. 

41. In de derde afdeeling van het Regle
ment n°. IV op de organisatie en den dienst 
der deurwaarders en verdere rechtsbedienden, 
vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 14 
September 1838 (Staatsblad n°. 36), zooals 
dat besluit later is gewijzigd en aangevuld, 
wordt artikel 25a als volgt gelezen: 

De jaarwedden van de regterlijke beambten 
worden geregeld op de wijze als · is aangegeven 
in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1928. 

42. 1. Op de onderwijzers, bedoeld in de 
artikelen 30, 89, vijfde lid, en 196, tweede lid, 
van de Lager-onderwijswet 1920, zijn, onver
minderd de voorschr iften van die wet betref
fende de regeling van de bezoldiging van die 
onderwijzers, de navolgende bepalingen van 
<lit besluit van toepassing, ten aanzien van 
welke bepalingen derhalve onder de burger
lijke Rijksambtenaren de evenbedoelde onder
wijzers zijn begrepen: 

Algemeene bepaling; artikel 1, eerste, 
tweede, derde en vierde lid; artikel 2; artikel 
4, eerste lid tot en met ,,verrichten"; artikel 
6, tweede lid, eerste, tweede en vierde volzin, 
vijfde en zesde lid; artikel 7, eerste lid; ar
tikel 8, eerste lid; artikel 10 ; artikel 12, 
eerste, tweede en vierde lid; artikel 14; ar
tikel 20, eerste en tweede lid; artikel 21 , 
eerste en vierde lid; artikel 2~; artikel 25, 
artikel 27, artikel 29, artikel 31, tweede lid; 
artikel 32, artikel 33, artikel 35, artikel 36, 
artikel 39 , artikel 40, eerste en tweede lid, 
artikel 43 en dit artikel, zulks met dien 
verstande, dat ten aanzien van de bovenbe
doelde onderwijzers : 

de verwijzing in deze artikelen naar de toela
gen volgens de artikelen 17 en 19 vervalt; 

artikel 6, tweede lid vierde volzin wordt 
gelezen: Indien de ambtenaar aantoont, dat 
de huurwaarde van de woning, bepaald naar 
artikel 10 der wet op de personeele belasting 
1896 minder bedraagt dan de korting, dan 
wordt deze op het bedrag van die huurwaarde 
gesteld, met dien verstande, dat de korting 
nimmer daalt beneden een bedrag overeen
komende met onderscheidenlijk 7 en 6 ten hon. 
derd van de bezoldiging met inbegrip van de 
in de artikelen 20, 33 en 34 bedoelde toela
gen. ; 

in artikel 12, tweede lid , in pfaats van 
,,buiten bezwaar van 's Rijks scnatkist" wordt 
gelezen: met stilstand van wedde·; hetgeen 
volgt achter ,,gedurende welken" wordt ver
vangen door: schorsing zonder behoud van 
wedde heeft plaats gehad. 

2. Op de directeuren en de leeraren van de 
in de bijlage C genoemde inrichtingen van 
onderwijs zijn de navolgende bepalingen van 
dit besluit niet van toepassing: artikel 1, 
tweede, derde, vierde en zesde lid, en artikel 
20. 

43. 1. Voor gevallen, waarin dit besluit of 
vorige Bezoldigingsbesluiten Burgerlijke Rijks
ambtenaren niet of niet naar billijkheid voor-

ziet of voorzagen, wordt door Ons eene bij
zondere regaling getroffen op voordracht van 
Onzen Minister, Voorzitter van den Raad van 
Ministers en van Onzen Minister, Hoofd van 
het daarbij betrokken Departement van Alge
meen Bestuur, met medewerking van Onzen 
Minister van Financiiin. 

2. Besluiten en regelingen, a ls bedoeld in 
de artikelen 1, zesde lid, 2, 3, 6, tweede lid, 
12, derde lid, 13, derde lid, 17, vierde lid, 
18 19, 23, tweede lid, 24 en 37, tweede lid, 
w~rden genomen op gemeenschappelijke voor
dracht van Onzen Minister, Hoofd van het 
daarbij betrokken Departement van Algemeen 
Bestuur, en Onzen Minister van Financiiin, en 
beschikkingen, als bedoeld in • de artikelen 4, 
tweede lid, 6, vijfde lid, en 16, door Onzen 
Minister, Hoofd van het daarbij betrokken 
Departement van Algemeen Bestuur, met me
dewerking van Onzen Minister van Financien. 

44. Indien op den ambtenaar gelijktijdig 
meer dan een van de hierna genoemde artike
len van dit besluit moeten worden toegepast, 
welke bepalingen inhouden betreffende: 

a. den aftrek op of de vermindering van 
wedde of van wedde en eene ·of meer toelagen; 

b. verhooging van wedde of toekenning van 
toelage, dan we! verhooging daarvan, dan we! 
verlaging van het bedrag van den aftrek of 
vermindering, als onder a bedoeld; terwijl 
uit de bewoordingen van de desbetreffende 
bepalingen niet voortvloeit in welke volgorde 
die artikelen behooren te worden toegepast, 
geschiedt zulks, bij toepassing van de artike
len 17, 19, 2, 10, 20, 6, 33, 34 en 21, in de 
hier vermelde volgorde. 

45. Dit besluit kan worden aangehaald 
als: Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1928. 

46. 1. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van de 
dagteekening van het Staatsblad waarin het 
is geplaatst. 

2. Voor zoover op grond en overeenkomstig 
de bepalingen, met inbegrip van de overgangs
bepalingen, en regelingen van het Bezoldi
g ingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925, 
zooals deze op 31 October 1928 luidden, nog 
na genoemden datum weddeverhoogingen zijn 
toegekend, waardoor de arnbtenaar op den 
dag na dien van de ,afkondiging van dit be
slui t meer geniet dan hem overeenkomstig de 
bepalingen, met inbegrip van de overgangs
bepalingen, en regelingen van dit besluit toe
komt, wordt zijne wedde, met inbegrip van de 
toelagen, eerst van af den tweeden dag na 
dien van de afkondiging teruggebracht op 
het bedrag, waarop de ambtenaar ingevolge 
dit besluit aanspraak heeft. 

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

's-Gravenhage, den 8sten Maart 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, 
Voorzitter van den Raad van Ministe1·s, 

de Geer. 
(Uitgeg . 8 Maart 1929.) 
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Behoort bij Koninklijk besluit 
van 8 Maart 1929 
(Staatsblad n°. 72). 

Mij bekend, 
De Minister van Financiiin, 

Voorzitt er van den Raad van M inisters, 
de Geer. 

BI JLAGE A. 

Bevattende de salarlsbedragen voor amb
tenaren, wler bezoldlglng nlet In maand 

of weekloon Is ultgedrukt. 

I. SALARISSCHALEN 
voor zooveel daarbij periodieke ver

hoogingen zijn voorzien. 

SCHAAL 1. * 
f 800- f 1200, 4 jaar. 

4 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 
Departementen van Algemeen Bestuur. 

Machineschrijver. 
Hooge Colleges van Staat. 

E erste Kam er der Staten-Generaal . 
Machineschrijver. 

• Algemeene R ekenkamer. 
Machineschrijver. 

Justltle. 
Burgerlijke en Militaire Gerechten, alsmede 

Centrale Raad van B eroep en Raden van 
Beroep (0.). 

Machineschrijver. 
Gevangeniswezen. 

Machineschrijver. 
Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Machineschrijver bij de R ijksopvoedingsge
stichten voor jongens. 

Machineschrijver bij het Rijksop~oedingsge
sticht voor meisjes. 

Machineschrijver bij de Tuchtschool voor 
meisjes. 

Machineschrijver bij de Tuchtscholen voor 
jongens. 

Reclasseering . 
Machineschrijver. · 

Centraal Bureau van voorb ereiding voor 
Ambtenarenzaken. 

Machineschrijver. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 
·Machineschrijver. 
Centrale Commissie voor de keuring van films . 
Machineschrijver. 

N ederlandsche Staatscourant. 
Machineschrijver. 

Algemeene Landsdrukkerij . 
Machineschrijver. 
Leer ling-calculator. 

* Voor ambtenaren, wier ambt in deze schaai 
is ondergebracht, blijven de bepalingen van 
artikel 1, tweede lid, tweede alinea, en van 
artikel 1, vierde lid, tweede alinea, buiten 
toe passing. 

Landbouwhoogeschool. 
Machineschrijver. 

Rijkslandbouwproefstations en Rijksbosch . 
bouwproefstation. 

Machineschrijver. 
Plantenziektenkundige dienst. 

M achineschrijver. 
Domeinbeheer. 

Machineschrijver. 
Staatsboschbeheer. 

M achineschrijver . 
V eeartsenijkundige dienst. 

Machineschrijver bij de Rijksseruminrichting. 
Vissch erij-inspectie. 

Machineschrijver. 

Onderwljs, Kunsten en Wetenschappen. 
R ijksuniversiteiten en T echnische Hoogeschool. 
Machineschrijver. 

Bureau van de· Commissie voor 's R ijks 
Geschiedkundige publicatiiin. 

Machineschrijver. 
R ijksmuseum van Oudheden. 

Machineschrijver. 

Flnanclen. 
Agentschap van het M inisterie van Financiiin. 
Machineschrijver. 

R egistratie en Domeinen. 
M achinesch rijver bij het bestuur der vissche• 

rijen op de Zeeuwsche stroomen. 
Rijksinkoopbureau. 

Machineschrijver . 
Rijksgebouwendienst. 

Machineschrijver. 
Pensioenraad. 

Machineschrijver. 

Defensle. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Machineschrijver. 
Centrale Magazijnen van militaire kleeding 

en ui trusting. 
Machineschrijver. 

Bureau Generale Staf . 
M achineschrijver. 

Bureau van den l nspecteur der l n fanterie. 
Machineschrijver. 

R ijksmagazijn van geneesmiddelen. 
Machineschrijver. 

Mafazijnen der Artillerie te D elft. 
Machineschrijver. 

Topografische l nrichting. 
Machineschrijver. 

Staatsbedrijf der Artill erie-lnrichtingen. 
Machineschrijver. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Machineschrijver. 
Rij kss tudiedienst voor de luchtvaart. 

Machineschrijver. 
Geologische dienst . 

Machineschrijver. 
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T oezicht op de Spoor- en Tramw egen. 
Machineschrijver. 

Staatstoezicht op de mijnen. 
Machineschrijver. 

Koninlclijk Nederlandsch Meteorologisch 
l nstituut. 

Machineschrijver. 
Rijkspostspaarbank. 

Machineschrijver. 
Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en 

T elefonie. 
Machineschrijver bij het Hoofdbestuur. 

Zuiderzeewerken. 
Machineschrijver. 

Arbeld, Handel en Nljverbeld. 

Stoomwezen. 
Machineschrijver. 

Arbeidsinspectie en inspectie Havenarbeid. 
Machineschrijver. 
R ijksinstituut voor zuivering van afvalwater. 
Machineschrijver. 

Rij ksverze keringsbank. 
Machineschrijver. 

Oontrflle op het rekenplichtig beheer der 
Rijksverzekeringsbank. 

Machineschrijver. 
V erzekeringsraad. 

Machineschrijver. 
Werlclo osheidsverzekering en A rbeids

• bemiddeling. 
Machineschrijver. 

Technische voorlichtingsdienst ten behoeve 
van de Nijverheid. 

Machines_chrijver. 
Rijksbureau tot onderzoek van handelswaren. 
Machineschrijver. 

Voorlichtingsdienst ten beho eve van de 
lederindustrie . 

Machineschrij ver. 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 

ru~berhandel en de rubbernijverheid. 
Machineschrijver. 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 
vezelhandel en de vezelnijverheid. 

Machineschrijver. 
l nstituut voor brandstoffeneconomie. 

Machi neschrijver. 
Octrooiraad en B ureau voor den l ndu

strieelen Eigendom. 
Machi nesch rij ver. 

lnspectie Volksgezondheid. 
Machineschrijver. 

. Gezondheidsraad. 
Machineschrijver. 

Oentraal laboratorium voor de Volks
gezondheid. 

Machineschrijver. 
Rijks S erologisch l nstituut. 

Machi neschrij ver. 
Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 

Machineschrijver. 
Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 

Machineschrijver. 

Kolonliin. 
Koloniaal Etablissement. 

Machineschrijver. 

SCHAAL 2. 
f 1000-f 1300, 3 jaar. 

3 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 
Defensle. 

Topografische lnrichting. 
Graveur 4e klasse. 
Photograaf 4e klasse. 

SCHAAL S. 
f 1000-f 1600, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 
Waterstaat. 

Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden. 
Leer! ing-afsl ager. 

SCHAAL 4. 
f 1000-f 1600, 6 jaar. 

6 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 

Rijkslandbouwproefstations en Rijksbosch
bouwproefstation. 

Adjunct-analist. 
Watcrstaat. 

Berichtendienst voor de luchtvaart. 
Leerling radio-telegrafist-observator. 

SCHAAL 6. 
f 1200-f 1600, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 
Flnancliiu. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Kommies te water 2e klasse. 

SCHAA.L 6. 
t 1200-f 1600, 4 jaar. 

4 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 
Onderwljs, Kunsten en Wetenschappen. 

N ederlandsch Oentraal Instituut voor 
hersenonderzoek. 

Tweede preparateur. 

SCHAAL 7. 
f 1300-f 1660, 8 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 60. 

Flnancliin. 
Dfrecte belastingen, in~oerrechten en 

accijnzen . 
Hulpkommies. 

SCHAAL 8. 
f 1060-f 1700, 12 jaar. 

2 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 
4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 50. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 

T el efonie. 
Telefoniste bij den localen dienst. 

SCHAAL 9. 
f 1400-f 1700, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 
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Onderwljs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijks Hoogere Burgerscholen met 3-jarigen 

cursus. 
Concierge. 

Rijksbureau voor de Monumentenzorg. 
Concierge. 

Gevangenpoort te 's-Gravenhage. 
Concierge. 

Prinsenhof te Delft . 
Concierge. 

Muiderslot. 
Concierge. 
Rijksmuseum H . W. M esdag te 's-Gravenhage. 
Concierge. 

Rijksmuseum Huis Lambert van Meerten 
te Delft . 

Concierge. 
Rijksmuseum G. M. Kam te Nijmegen. 

Concierge. 
Flnanclen. 

Directe belastingen, invoerrechten en 
accijnzen. 

Concierge. 
Registratie en Domeinen. 

Concierge. 
Rijksgebouwendienst. 

Concierge. 
P ensioenraad. 

Concierge bij een bijgebouw. 
Defensle. 

Genie. 
Concierge van de Geniebureelen te Utrecht. 

Bureau lnspecteur van den geneeskundigen 
dienst. 

Concierge. 
Arbeld, Handel en Nljverheld. 

Arbeidsinspectie e~ inspectie Havenarb eid. 
Concierge. 

SCHAAL 10. 
f 1400-f 1700, 3 jaar. 

3 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 
Defensle. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Loodskweekeling der 2e klasse. 

SCHAAL 11. 
f 1050-f 1750, 12 jaar. 

4 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 
2 tweejaarlijkscHe verhoogingen van f 100. 
2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 50. 
Departementen van Algemeen Bestuur. 

Schrijver 2e klasse. 
Telefoniste. 

Hooge CoUeges van Staat. 
Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

Schrijver 2e klasse. 
Raad van State. 

Schrijver ""2e klas~. · 
Algemeene R ekenkamer. 

Schrijver 2e klasse. 
K anselarij der N ederlandsche Orden. 

Schrijver 2e klasse. 
Kabinet der Koningin. 

Schrijver 2e klasse. 

Jnstltle. 
Burgerlijke en Militaire Gerechten, alsmed, 

Gentrale Raad van Beroep en Raden van 
Beroep (0.). 

Schrijver 2e klasse . 
Hulpschrijver. 

Gevangeniswezen. 
Schrijver 2e klasse. 

Rijkstucht_ en opvoedingswezen. 
Schrijver 2e klasse bij de Rijksopvoedingsge

stich ten voor jongens. 
Schrijver 2e klasse bij het Rijksopvoedingsge

sticht voor meisjes. 
Schrijver 2e klasse bij de Tuchtscholen voor 

jongens. 
Schrijver 2e klasse bij de Tuchtschool voor 

meisjes. 
R eclasseering. 

Schrijver 2e klasse. 
Gentraal B ureau van voorbereiding voor 

A mbtenarenzaken. 
Schrijver 2e klasse. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Gentraal Bureau voor de Statistiek. 

Schrijver 2e lj:lasse. 
Telefonist. · 
Gentrale Gommissie voor de keuring van films . 
Schrijver 2e klasse. 

N ederlandsche Staatscourant. 
Schrijver 2e klasse. 

Algemeene Landsdrukkerij. 
Schrijver 2e klasse. 
Hulpcalculator. 

Landbouwhoogeschool. 
Schrijver 2e klasse. 

Rijkslandbouwproefstations en Rijksbosch
bouwproefstation. 

Schrijver 2e kl asse. 
Plantenzie ktenkundige dienst . 

Schrijver 2e klasse. 
Domeinbeheer. 

Schrijver 2e klasse. 
Staatsboschbeheer. 

Schrijver 2e klasse. 
V eeartsenijkundige dienst. 

Schrijver 2e klasse bij de Rijksseruminrichting. 
Visscherij-inspectie. 

Schrijver 2e klasse. 
Onderwljs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en Technische H ooge

school . 
Schrijver 2e klasse. 
Telefonist. 

Bureau van de Gommissie voor 's Rijks 
geschiedkundige publicatii!n. 

Schrijver 2e klasse. 
K oninklij ke Akademie van Wetenschappen. 

Beambte. 
Rijksmuseum van Oudheden . 

Schrijver 2e klasse. 
Flnanclen. 

Agentschap van het M inisterie van Financien. 
Schrijver 2e klasse. 

Registratie en Domeinen. 
Schrijver 2e klasse bij het bestuur der Vissche

rijen op de Zeeuwsche stroomen. 
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Rij ksinkoopbureau. 
Schrijver 2e klasse. 

Rijksgebouwendienst. 
Schrijver 2e klasse. 
Telefonist. 

Pensioenraad. 
Schrijver 2e klasse. 

Defensle. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting . 
Schrijver 2e klasse. 
Schrijver 2e klasse bij het proefstation der 

kustverlichting. 
Centrale magazijnen van militaire kleeding 

en uitrusting. 
Schrijver. 

Bureau Generale Staf . 
Ambtenaar van Administratie 3e klasse. 
Schrijver bij het Krijgsgeschiedkundig archief. 

Bureau van den l nspecteur der l nfanterie. 
Schrijver 2e kl asse. 

Rijksmagazijn van geneesmiddelen. 
Schrijver. 

Hoogere Krijgsschool. 
Schrijver 2e klasse. 

Magazijnen der Artillerie te Delft. 
Schrijver. · 

Topogra/ische l nrichting. 
Schrijver 2e klasse. 

Staatsbedrijf der Artillerie-lnrichtingen. 
Schrijver 2e kl asse. 
T elefonist. 

Waterstaat. 
Rij kswaterstaat. 

Schrijver 2e kl asse. 
Rijksstudiedienst voor de luchtvaart. 

Schrijver 2e klasse. 
Geologische dienst. 

Schrijver 2e klasse. 
To ezicht op de Spoor- en Tramwegen. 

Schrijver 2e kl asse. 
Staatstoezicht op de mijnen. 

Schrijver 2e klasse. 
Scheepvaart-inspectie. 

Administratief ambtenaar 3e klasse. 
Raad voor de Scheepvaart. 

Administratief ambtenaar 3e klasse. 
Koninklijk Nederlandsch M eteorologisch 

lnstituut. 
Schrijver 2e klasse. 

Rij kspostspaarbank. 
Schrijver 2e klasse. 

Staatsbedrijf der Posterijen, T el egrafie en 
T elefonie. 

Schrijver 2e klasse bij het Hoofdbestuur. 
Telefonist bij het Hoofdbestuur. 

Zuiderzeewerken. 
Schrijver 2e klasse. 

Arbeld, Handel en Nljverheld. 
Stoomwezen. 

Schi-ijver 2e klasse. 
Arbeidsinspectie en inspectie Havenarbeid. 

Schrijver 2e klasse. 
Rijksinstit'IJ,V,t voor zuivering van afvalwater. 
Schrijver 2e klasse. 

Rijksverzekeringsbank. 
Schrijver 2e klasse. 
Telefonist. 

Controle op het rekenplichtig beheer ·der 
Rijksverzekeringsbank. 

Sohrijver 2e klasse. 
Verzekeringsraad. 

Schrijver 2e klasse. 
W erkloosheidsverze kering en A rbeidsbe

micldeling. 
Schrijver 2e klasse. 

Technische voorlichtingsdienst ten behoeve 
van de Nijverhei,d. 

Schrijver 2e klasse. 
Rijksbureau tot onderzoek van handelswaren. 
Schrijver 2e klasse . 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 
rubb erhandel rn de rubbernijverheid. 

Schrijver 2e kl asse. 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 

vezelhandel en de vezelnijverheid. 
Schrijver 2e klasse . 

lnstituut voor brandstojfeneconomie. 
Schrijver 2e klasse . 

Octrooiraad en Bureau voor den lndu
strieel en Eigendom. 

Schrijver 2e klasse. 
lnspectie Volksgezondheid. 

Schrijver 2e klasse. 
Gezondheidsraad. 

Schrijver 2e kl asse. 
Centraal laboratorium voor de Volks

gezondheid. 
Schrijver 2e klasse. 

Rijks Serologisch lnstituut. 
Schrijver 2e klasse. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Schrijver 2e kl asse. 

Kolonliin. 
K oloniaal Etablissement. 

Schrijver 2e klasse. 

SCHAAL 12, 
f 1060-f 1800, 12 jaar. 

4 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 60. 

Flnancliin, 
R egistratie en Domeinen. 

Klerk ter directie van de Staatsloterij. 

SCHAAL.18, 
f 1200-f 1800, 11 jaar. 

1 jaarlijksche verhooging van f 100. 
6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Flnanclen. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Rijksklerk (zonder vakexamen). * 

Registratie en Domeinen. 
Rijksklerk (zonder vakexamen ). * 

* De standplaatsaftrek blijft beperkt tot 4 
ten honderd. 
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SCH AAL 14. 
f 1200-f 1800, 6 jaar . 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Onderwlj s, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool . 
Hoofd der keuken. 
Hoofd der l innenkamer. 
Assistente voor de hu ishouding. 
Provisiejuffrouw. 

Arbeld, Handel en -Nljverheld. 
R ijkskweekscholen voor vroedvrou wen. 

Assistente voor de huishouding. 

SCHAAL 15. 
f 1300-f 1800, 10 jaar . 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Flnanclen. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen . 
Kommies 2e kl asse. * 

SCHAAL 16. 
f 1400-f 1800, 8 jaar . 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van £ 100. 
Departementen van Algemeen Bestuur. 

Concierge bij bijgebouwen . 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Centrale Commissie voor de keuring van films . 
Concier ge. 

Onderwljs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksakademie van beeldende kunsten . 

Concierge. 
Defensle. 

Centrale Magazijnen van militaire kl eeding 
en ui trusting. 

Concierge . 
R ijksmagazij n van geneesmiddelen . 

Concierge. 
H oo gere Krijgsschool . 

Concierge. 
Staatsbedrijf der Artillerie-lnrichtingen. 

Terreinopzichter . 

Concierge. 

Concierge. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat . 

Zuiderzeewerken . 

Arbeld, Handel en Nljverheld. 
R ij ksverzekeringsbank. 

Concierge. 
V erze keringsraad. 

Concierge. 
R ijkskweekschol en voor vroedvrouwen . 

Concierge. 
SCHAAL 17. 

f 1600-f 1800, 2 jaar. 
2 jaarlijksche verhoogingen van £ 100. 

Flnanclen. 
Directe belastingen , invo errechten en accijnzen. 
Surnumerair met vakexamen . 

R egistratie en D om einen. 
Surnumerair met v,akexamen. · 

* De standplaatsaftrek blijft beperkt tot 4 
ten honderd. 

SCHAAL 18. 
f 1050-f 1850, 12 jaar . 

2 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 
2 jaarlij ksche verhoogingen van f 150. 
2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 
2 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 50. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der P osterijen , T el egrafie en 

T elefonie. 
Schrijver bij den P ostcheque- en Girodienst. 

SCHAAL 19. 
f 1250-f 1850, 6 jaar. 

6 jaarlij ksche verhoogingen va n £ 100. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 

K rankzinnigenwezen . 
Verpleger (ster ) (inwonend) . t 

Onderwljs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en T•echnische H oogeschool. 
Verpleger(ster) (inwonend) . t 

Defensle. 
Mil itaire H ospital en . 

Verpleger (ster ) (inwonend). t 
Arbeld, Handel en N lfverheld. 

Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 
Verpleegster (inwonend) . t 

SCHAAL 20. 
f 1300- f 1850, 12 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 50. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Rijkslandbouwwinterscholen, R ijkstuinbouw
winterscholen en daarmede in karakt er over

eenkomende Rijkstuinbouwscholen. 
Amanuensis. 

Onderwlf s, Kunsten en W etenschappen. 
Rijks H oogere Burgerscholen m et 3-jarigen 

cursus. 
Amanuensis. 

Defensle. 
Koninklijke M il itaire Akad,emie. 

Amanuensis. 
SCHAAL 21. 

f 1550-f 1850, 4 jaar. 
1 tweejaar lij ksche verhooging van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 100. 

Justltle. 
R ij kspoli tie. 

Assistant bij het g renscommissar iaat van R ijks
politie te Zevenaar (tevens bel ast met ad
m inistratieve werkzaamheden ). 

SCHAAL 22. 
f 1050-f 1900, 12 jaar . 

6 jaarlij ksche verhoogingen van f 100. -
2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 
1 tweejaarlij ksche verhooging van f 50. 

t De korti ng, als bedoeld in arti kel 6, eer
ste l id, bedraagt voor de verplegenden £ 600 
per jaar. 

De eerste verplegers en eerste verpleegsters 
(inwonend ) genieten boven de hier vermelde 
bezoldiging een vaste ambtstoela ge van £ 250 
per jaar . 
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Waterstaat. 
Staatsbed1-ijf der Posterijen, T etegrafie en 

Telefonie. 
Schrijver. 

SCHAAL 23. 
f 1200-f 1900, 10 jaar. 

4 jaarlijksche verhoogingen van £ 100. 
S tweejaarlijksche verhoogingen van £ 100. 

Defensie. 
Loodswezen, betonniny, bebakening en ver

lichting. 
Scheepsdiepgangmeter, tevens schrijver. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der Posterijen, T-elegrafie en 

Telefonie. 
Kantoorhouder van een hulpkantoor der Se 
klasse a. * 

SCHAAL 24. 
f 1300-f 1900, 10 jaar. 

2 jaarlijksche verhoogingen van £ 100. 
4 tweejaarlijksche verhoogingen van £ 100. 

Justitle. 
Gevangeniswezen. 

Bewaarder bij de Gevangenissen en Rijks-
werkinrichtingen te Hoorn en Gorinchem. 

Bewaarster bij de Gevangenissen en Rijks
werkinrichtingen te Hoorn en Gorinchem. 
Gestichtsveldwachter bij de Rijkswerkinrich-

tingen Veenhuizen. 
Zaalopziener bij de Rijkswerkinrichtingen 

Veenhuizen. 
Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Beambte in algemeenen dienst bij de Rijksop
voedingsgestichten voor jongens. 
Beambte in algemeenen dienst bij het Rijks

opvoedingsgesticht voor meisjes. 
Beambte in a lgemeenen dienst bij de Tucht

school voor meisjes. 

* De jaarwedde van den kantoorhouder van 
een hulpkantoor der 4e klasse bedraagt voor 
elk punt 1/200 gedeelte van de jaarwedde, toe
komende aan een kantoorhouder met gelijk 
aantal dienstjaren van een hulpkantoor der Se 
klasse a, gerangschikt in dezelfde gemeente
klasse. 

Voor de bezoldiging van den loopdienst gel
den de navolgende schalen : 

VOOR GEMEENTEN le KLASSE 

Bij a.a.nstell. 
Na 1 dienstj. 
" 2 
" 3 
"4 
" 5 
" 6 
" 7 
,, 8 ,, 

Leeft. 18 j. 
19,, 
20,, 

Aantal diensturen per dag. 

2½ I 3 

70,42,140,841211,251281,67 352,081422,50 
78,24156,481234, 72 312,961391,20,469,44 
92,33i84,65 276,971369,30 461,621553,94 
95,46190,91286,36 381,81477,27 572, 72 
98,59197,171295,75!394,3311492,91591,50 

101, 72 203,43 305,14:406,85 508,561610,28 
104.85 09,69 314,53419,37 524,21629,05 
107,98 215,95 323,92 431,89 539,86 647,83 
112,671225,33.338,- 450,66 563,33 675,99 
45,38 90,76 136,14181,52 226,90272,28 

· 54,77 109,54164,:n 219,08 273,84328,61 
1 62,60125,19,187, 78 250,371312,97,375,56 

SCHAAL 25. 
f 1400-f 1900, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 
Justitle. 

Burgerlijke en Militaire Gerechten, alsmede 
Centrale Raad van Beroep en Raden van 

Beroep (0.). 
Concierge. 

Blnnenlandsche Zaken en Laudbouw. 
Algemeene Landsdrukkerij. 

Concierge. 
Onderwijs, Knnsten en Weteuschappeu. 

Rijksuniversiteiten en Technische H oogeschool. 
Concierge bij bijgebouwen. 

Rijks Hoogere Burgerscholen met 5-jarigen 
cursus. 

Concierge. 
Rijkskweekschool voor onderwijzers en onder

wijzeressen. 
Concierge. 

Rijksarchieven. 
Concierge. 

Koninklijk Kabinet van Schilderijen. 
Concierge. 

Rijksmuseum van Oudheden. 
Concierge. 

R ijks Ethnografisch Museum. 
Concierge. 

Financlen. 
Agentschap van het Ministerie van Financii!n. 
Concierge. 

Waterstaat. 
Koninklijk Nederlandsch M eteorologisch 

l nstituut. 
Concierge. 

Concierge. 
Rijkspostspaarbank. 

VOOR GEMEENTEN 2e KLASSE. 

Aantal diensturen per dag 

½ I 1 I l½ I 2 1 2½ I 3 

Bij aanstell. 65, 73/131,45
1
197,l 71262,89

1
328,611394,33 

Na 1 dienstj. 73,55147,09 220,64294,18 367,73 441,27 
2 86,07 172,13 258,20 344,26 430,32 1516,39 

" 3 89,20 178,39 267,58 356, 78 445,971535,16 
,, 4 92,33184,65 276,97 369,30 461,62 553,94 

5 95,46 190,91286,36381,81477,271572,72 
,, 6 98,59197,17 295,75 394,33 492,91591,50 
,, 7 101, 72 203,43'305,14406,85 508,561610,28 
,, 8 ,. 106,41212,82 319,22 425,63 532,04,638,44 

Leeft. 18 j. 40,69 81,371122,06162,741203,43244,ll 
19 ,, 50,08 100,15150,22 200,30 250,37 300,44 
20,, 57,90.115,80 l 73,70231,60,289,50,347,40 

VOOR GEMEENTEN 3e KLASSE 
Bij a.a.nstell. 61,031122,061183,09244,111305,141366,l 7 
Na 1 dienstj. 68,86137,71206,561275,41344,26413,ll 

,, 2 ,, 79,81159,611239,42 319,22 399.03,478,83 
,, 3 ,, 82,94165,87 248,81 331, 741414,68 497,61 
,, 4 ,, 86,071172,13258,20344,261430,32516,39 
,, 5 ,, 89,20178,39267,58356,78445,97535,16 
,, 6 92,33 184,65 276,971369,30 461,62 553,94 
,, 7 95,46190,91 '2!l.6,36 381,81477,27 572,72 
,, 8 ,, 100,15 200,30 3CT0,45

1

400,59 500, 74 600,89 
Leeft. 18 j. 35,99 71,98107,97143,96179,95215,94 

19 ,, 45,38 90, 76136,14181,52 226,90 272,28 
20,, 53,21/106,41/159,61212,82,266,02 319,22 
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Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie. 

Concierge te Haarlem. 

Arbeld, Handel en Nijverheld. 
Centraal laboratorium voor de Volksgezond

heid. 
Concierge (tevens van het Rijks Serologisch 

Instituut) . 

SCHAAL 26, 
f 1600-f 1900, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

1Vaterstaat. 
Rijkswatersta,it . 

Hulpsluismeester bij de Mallegatsluis. 
Hulpbrugmeester. 
Kantonnier-havenrneester te: Marken, Sche 

veningen, Stavoren, Texel, Vlieland, Wie
ringen (de Haukes). 

Kantonnier-2e havenrneester te: Apeldoorn, 
Terschelling, Urk . 

SCHAAL 27. 
f HlOO-f 1900, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

1Vaterstaat. 
Rij kswaterstaat. 

Bakenrneester op de Linge. 
Bakenmeester op de Maas boven Kilometer

raai 12 (bij St. Andries) . 
Bakenmeester te Zwoll e (Zwartewater). 

SCHAAL 28. 
f 1300-f 2000, 14 jaar. 

7 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Flnanclen. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen . 
Kommies te water l e klasse. 

SCHAAL 29. 
f 1300-f 2000, 10 jaar. 

4 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 

Telefonie. 
Kantoorhouder van een hulpkantoor der Se 

klasse b. * 
SCHAAL 30. 

f · 1800-f 2000, 8 jaar. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 100. 

Onderwijs, Knnsten en Wetenschappen. 
Rijk.suniversiteiten en Technische Hoogeschool . 
Technicus 2e klasse bij het Hooger Onderwijs. 

SCHAAL 31. 
f 1400a-f 2000, 12 jaar. 

6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 
Departementen v~n Algemeen. Bestnnr. 

Concierge bij hoofdgebouwen. 

* Zie noot * op biz. 189. 

Hooge Colleges van Staat. 
Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

Concierge. t 
Tweede Kamer der Staten-Generaal . 

Concierge. 
Raad van State . 

Concierge. t . 
Algcmeene Rekenkamer. 

Concierge. t 
Kabinet der Koningin. 

Concierge. t 
Jnstltle. 

.Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Beambte in algemeenen dienst bij de Tucht

scholen voor jongens. 
Vrouwelijke beambte in algemeenen en voor 

den huishoudelijken dienst aan het Rijksop
voedingsgesticht voor meisjes. 

Vrouwelijke beambte in algemeenen en vo01 
den huishoudelijken dienst aan de Tucht
school voor meisjes. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbonw. 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Concierge. 
Landbouwhoogeschool. 

Concierge bij het hoofdgebouw. 
Onderwijs, Knnsten en Wetenschappen. 

Rijk.,universiteiten en Technische Hoogeschool . 
Concierge bij hoofdgebouwen. 

Koninklijke Bibliotheek. 
Concierge. 

Rijksmusemn. 
Concierge, 

Flnanclen. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Concierge bij het Oost-Indisch Huis te Am

sterdam. 
.Rijksgebouwendienst . 

Concierge bij het Rijks-Administratiegebouw 
te Amsterdam. 

Concierge bij het Rijkskantorencomplex aan 
de Koningskade te 's-Gravenhage. 

Pensioenraad. 
Concierge bij het hoofdgebouw. 

Defensle. 
Loodswezen, betonning, bebakening en ver

lichting. 
Concierge bij het gebouw voor wacht- en 

slaaplokalen voor loodspersoneel t~ Hoek 
van Holland. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 

Telefonie. 
Concierge te 's-Gravenhage. 
Concierge te Rotterdam. 
Concierge bij het Hoofdbestuur. 
Concierge bij den Postcheque- en Girodienst. 

SCHAAL 32. 
f 1600-f 2000, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100 
Waterstaat. 

Rij kswaterstaat. 
Havenmeester te Dintelsas. 
2e Havenrneester te Breskens. 

t De hier vermelde concierges genieten bo 
vendien voor de vervulling van de functie van 
kamerbewaarder f 100 persoonlijke toelage. 
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Hulpsluismeester te Vlissingen. 
Hulpsluismeester te Willemsluizen. 
Kantonnier-havenmeester te Wieringen ( den 

Oever). 
Sluismeester aan de Mallegatsluis. 

SCHAAL 33. 
· f1700-f 2000, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 
Waterstaat. 

Rij kswaterstaat. 
Bakenmeester, ~oor zoover niet afzonderlijk 

genoemd. 
SCHAAL 34. 

f 1800-f 2000, 1 jaar. 
1 jaarlijksche verhooging van f 200. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 

Telefonie. 
Surnumerair. 

SCHAAL 35. 
f 1450-f 2050, 6 jaar. 

6 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbonw. 

K rankzinnigenwezen. 
Verpleger(ster) (uitwonend). * 

Onderwijs, l{unsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en Technische Hoogeschool . 
Verpleger(ster) (uitwonend). * 

Defensle. 
Hospitaaldienst der Marine. 

Verpleger(ster) (uitwonend). * 
Militaire Hospitalen . 

Verpleger(ster) (uitwonend). * 
Arbeld, Handel en Nljverheld. 

. Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 
Verpleegster (uitwonend). * 

SCHAAL 36. t 
f 1200-f 2100, 9 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 
2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Departementen van Algemeen Bestuur. 

Klerk. t 
'I'eekenaar bij het Departement van Defensie. 

Hooge Colleges van Staat. 
Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

Klerk. t 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Klerk. t 
Raad van State . 

Klerk. t 

* De eerste verplegers en eerste verpleegsters 
(uitwonend) genieten -boven de hier vermelde 
bezoldiging een vaste ambtstoelage van f 250 
per jaar. 

t Voor ambtenaren, op 31 October 1928 
reeds in dienst, die niet met ingang van 1 No
vember 1928 zijn overgebracht naar den ge
combineerden rang bij hetzelfde dienstvak, ge
rangschikt in de schaal f 1200- f 2800, wordt 
van den datum af, waarop het maximum in 
den rang van klerk wordt bereikt, de voor 
hen geldende schaal met 1 tweejaarlijksche 
verhooging van f 100 verlengd. 

Klerk. * 

Klerk. • 

Algemeene Rekenkamer. 

Kabinet der Koningin. 

Justltle. 
Burgerlijke en Militaire Gerechten, alsmede 
Centrale Raad van B eroep en Raden van 

Beroep (0.) . 
Rijksklerk 2e klasse . 

Gevangeniswezen en Psychopathenzo1·g. 
Klerk. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen .. 
Klerk bij het Algemeen College van toezicht, 

bijstand en advies. 
Klerk bij de Rijksopvoedingsgestichten voor 

jongens. 
Klerk bij het Rijksopvoedingsgesticht voor 

meisjes. 
Klerk bij de 'l'uchtscholen voor jongens. 
Klerk bij de 'l'uchtschool voor meisjes. 

Reclasseering. 
Klerk bij het Centraal College voor de reclas

seering. 
Centraal Bureau van voorbereiding voor 

Ambtenarenzaken. 
Klerk. * 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Klerk. * 
N ederlandsche Staatscourant. 

Klerk. * 
Algemeene Landsdrukkerij. 

Klerk. * 
Landbouwhoogeschool. 

Klerk. * 
Rijkslandbouwproefstations en Rijksbosch

bouwproefstation. 
Klerk. * 

Plantenzie ktenkundige dienst . 
Klerk. * 

Domeinbeheer. 
Klerk. * 

Staatsboschbeheer. 
Klerk. * 

Veeartsenijkundige dienst . 
Klerk bij de Rijksseruminrichting. * 

Visscherij-inspectie. 
Administratief ambtenaar. * 

Onderwljs, Kunsten en Wetenschappen. 
Onderwijsraad. 

Klerk. * 
Rijksuniversiteiten en T echnische Hoogeschool . 
Klerk. * 

Rijksarchieven. 
IGerk. * 

Bureau van de Commissie voor 's Rijks 
geschiedkundige publicatil·n. 

Klerk. * 
Rijksbureau voor de Monumentenzorg. 

Klerk. * 
Rijksmuseum . 

Klerk. 
K oninklij ke A kademie van W etenschappen. 

Bureelambtenaar. 
Rijksakademie van beeldende kunsten. 

Arnbtenaar van administratie. 
Flnanclen. 

Agentschap van het Ministerie van Financiiin. 
Klerk. * 

* Zie noot op vorige kolom. 
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R ijks1nunt. Rij laiverze keringsbank. 
Klerk. * 

R egistratie en Domeinen. 
Adjunct-commies ter directie der Staatsloterij . 

R ijksinkoopbureau. 
Klerk. * 

Rijksgebouwendienst. 
Teekenaar 2e klasse. 
Klerk. 

P ensioenraad. 
Klerk. * 

Defensle. 
R ijkswet·ven en Marine-Etablissement. 

Assistant bij den Commies van aanneming der 
i\,larine. 

Klerk. * 
Teekenaar 2e klasse . 

Teekenaar. 
Graveur. 

Hydrografie. 

L oodswezen, betonning, bebakening en t1er
lichting. 

Klerk. * 
Bureau van den Generalen Staf. 

Ambtenaar van administratie 2e klasse. * 
K oninklij ke M il itaire A kademie. 

Assistent-bibliothecaris. 
T opografische lnrichting. 

Klerk. * 
Staatsbedrijf der A rtillerie-lnrichtingen. 

Klerk. * 
Waterstaat. 

Rijksstudiedienst voor de luchtvaart. 
Teekenaar 2e klasse. 

Toezicht op de Spoor- en Tramwegen . 
Klerk. * 
Teekenaar. 

Staatstoezicht op de mijnen. 
Klerk. 

Scheepvaart-inspectie . 
Administratief ambtenaar 2e klasse. * 

Raad voor de Scheepvaart . 
Administratief ambtenaar 2e klasse. * 

Koninklijk Nederlandsch M eteorologisch 
I nstituut. 

Klerk. 
Rijkspostspaarbank. 

Klerk. * 
Staatsbedrijf der P osterijen, Telegrafie en 

T elefonie. 
Boekhouder 2e klasse. 
Bureelambtenaar. 
Expediteur aan het Magazijn van postzegels. 
Teekenaar. 
Klei;k bij het Hoofdbestuur. * 
Klerk bij den Postcheque- en Girodienst. * 

Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden. 
Havenklerk. * 

Arbeld, Handel en Nijverheld. 
Arbeidsinspectie en inspectie Havenarbeid. 

Administratief ambtenaar 3e klasse. * 
R ijksinstituut voor zuivering van afvalwater. 
Bureelambtenaar 2e- klasse. * 

H ooge Raad van Arbeid. 
Klerk. * 

* Zie noot t op biz. 191. 

Klerk. * 
Gontrole op het rekenplichtig beheer der 

R ijksverzekeringsbank. 
Klerk. * 

Verzekeringsraad. 
Klerk. * 
Werkl oosheidsverzekering en Arbeidsbemitl,. 

deling. 
Klerk. * 
Technische voorlichtingsdiens t ten behoeve van 

de Nijverh.eid. 
Administratief ambtenaar. * 
Rijksbureau tot onderzoek van handelswaren. 
Administratief ambtenaar. 

l nstituut voor brandstoffeneconomie. 
Administrat ief ambtenaar. 
Octroofraad en Bureau voor den l ndustrieel en 

Eigendom. 
Administrat ief ambtenaar. * 

l nspectie Vol ksgezondheid. 
Klerk bij het Bureau van den Hoofdinspec

teur en Inspecteurs der Volkshuisvesting. 
Gezondheidsraad. 

Klerk. * 
Gentraal laboratorium voor de vol ksgezontl,. 

heid. 
Klerk. * 

Rijk3 Serologisch lmtituut. 
Klerk. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Teekenaar. 

Kolonlen. 
Koloniaal Etablissement. 

Klerk. * 

SCHAAL 37. 

f 1300-f 2100, 14 jaar. 
1 tweejaarl ijksche verhooging van f 200. 
6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Justltle. 
Gevangeniswezen. 

Gestichtsveldwachter-brigadier bij de Rijks
werkinrichtingen Veenhuizen. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rij ksmuseum . 

Technisch assistant 2e klasse . 

SCHAAL 38. 

f 1300-f 2100, 10 jaar. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Middelbare Landbouwschool te Groningen. 

Amanuensis. 
Middelbare Koloniale Landbouwschool te 

Deventer. 
Hulponderwijzer. 
Amanuensis. 

R ijkszuivelschool Bolsward. 
Amanuensis, 

* Zie noot t op biz. 191. 
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Rijkslandbouwproefstations en R ijksbosch
bouwproe/station. 

Amanuensis. 
Plantenziektenkundige dienst. 

Amanuensis. 
Veeartsenijkundige dienst. 

Amanuensis bij de Rijksseruminrichting. 
Rijkszuivelstation te Leiden. 

Amanuensis. 
Biologisch visscherij-onderzoek. 

Amanuensis. 
Ghemisch, microbiologisch en hydrografisch 

visscherij-onderzoek . 
Amanuensis. 

Onderwljs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijks Hoogere Burgerscholen met 5-jarigen 

cursus. 
Amanuen~is. 

Rijksbureau voor de monumentenzorg. 
Amanuensis. 

Amanuensis. 

Flnanclen. 
Rijksmunt. 

R egistratie en Domeinen. 
Amanuensis bij het bacteriologisch onderzoek 

bij het Bestuur der visscherijen op de Zeeuw
sche stroomen. 

nerensle. 
Rijkswerven en Marine-Etablissement. 

Amanuensis bij de scheikunde. 
Koninldijk l nstituut voor de Marine. 

Amanuensis voor · de scheikunde. 
H oogere Krijgsschool. 

Amanuensis. 
Staatsbedrijf der Artillerie-lnrichtingen. 

Amanuensis. 
Waterstaat. 

Rijksstudiedienst voor de luchtvaart. 
Amanuensis. 

Arbeld, Handel en Nljverheld. 
Rijksinstituut voo,· zuivering van afval,water. 
Amanuensis. 
Technische voorlichtingsdienst ten behoeve van 

de Nijverheid. 
Amanuensis. 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van de 
lederindustrie. 

Amanuensis. 
Voorlichtin(jsdienst ten behoeve van den r·ub

berhandel en de rubbernijverheid. 
Amanuensis. 

Voo,·lichtingsdienst ten behoeve van den 
vezelhandel en de vezelnijverheid. 

Amanuensis . 
Gent,·aal, laboratorium voor de Volksgezond

heid. 
Amanuensis. 

Rijks Serologisch Instituut. 
Amanuensis. 

SCHAAL 89. 
f 1400-f 2100, 10 jaar. 

4 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 
1029. 

Justltle. 
Gevangeniswezen en Psychopathenzorg . 

Meesterknecht bij den arqeid. 
Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Assistente bij het Rijksopvoedingsgesticht voor 
me isjes. 

Werkmeester bij de Rijksopvoedingsgestichten 
voor jongens. 

Werkmeesteres bij het Rijksopvoedingsgesticht 
voor meisjes. 

W erkmeester bij de Tuchtscholen voor jongens. 
Werkmeesteres bij de Tucht.school voor meisjes. 

Defensle. 
Rijkswerven en Marine-Etablissement. 

Bewaarder der magazijnen. · 
Opzichter van politie. 
Sasmeester. 

Marinebakkerij te Willemsoord. 
Meesterknecht. 
Molenaar. 

Topografische lnrichting. 
Graveur 3e klasse. 
Photograaf 3e klasse. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegra/ie en 

Telefonie. 
Kantoorhouder van een hulpkantoor der 3e 
klasse c. * 

Arbeld, Handel en Nljverheld. 
Octrooiraad en Bureau voor den l ndustrieelen 

Eigendom . 
Photograaf. 

SCHAAL 40. 
f 1500-f 2100, 12 jaar. 

6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 
Departementen van Algemeen Bestuur. 

Magazijnmeester bij het bureau Verificatie der 
afdeeling Verificatie en Materieel van het 
Departement van Financien. 
Onderwljs, Knnsten en Wetenscbappen. 

Rijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool . 
Machinist A . 

Defensle. 
Staatsbedrijf der Artillerie-lnrichtingen. 

Machinist A. 
Opzichter van politie. 

SCHAAL 41. 
f 1600-f 2100, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Justltle. 
Gevangeniswezen. 

Hoofdbewaarder bij de Gevangenissen en 
Rijkswerkinrichtingen te Hoorn en Gorin-
cbem. , 

Hoofdbewaarster bij de Gevangenissen en 
Rijkswerkinrichtingen te Hoorn en Gorin
chem. 

Hoofdzaalopziener bij de Rijkswerkinrichtin
gen Veenhuizen. 

* Zie noot " op biz. 189. 
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SCHAAL 42. 
f 1600-f 2100, 6 jaar. 

2 tweejaarlijks-ihe verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarlijks-Jhe verhooging van f 100. 

Defensle. 
Loodswezen, betonning, bebakening en ver

lichting. 
Loodskweekeling le klasse. 
Machinedrijver aan boord van een stoombe

tonnings- en verlichtingsvaartuig. 

SCHAAL 48. 
f 1700-f 2100, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 
Waterstaat. 

Rijkswaterstaat. 
Brugmeester te Spijkenisse. 
Hulpsluismeester te Neuzen. 
SI uismeester te: H ellevoetsl uis, Nieuwediep 

(Koopvaardij-sluis), ieuwesluis, Purme-
rend, Veere. 

Sluiswachter aan Sluis 0. Zuid-Willemsvaart, 
tevens havenmeester. 

SCHAAL 44. 
f 1800-f 2100, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 
Waterstaat. 

Rij kswaterstaat. 
Bakenmeester te: Boven-Rijn en -Waal, Bo

ven- en Beneden-Merwede, Katerveer, Kra
lingen, Vrees,,,;;1, 

SCHAAL 45. 
f 1450-f 2150, 7 jaar. 

3 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 
2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Justltle. 
Rijkspolitie. 

Rijksveldwachter. * 
Rijksveldwachter-jachtopziener. * 

SCHAAL 46. 
f 1550-f 2150, 6 jaar. 

6 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Ju stltle. 
Gevangeniswezen en P sychopathenzorg. 

Ziekenverpleger (ster). 
R ijkstucht- en opvoedingswezen. 

Ziekenverpleger bij de Rijksopvoedingsge
stichten voor jongens. 

Arbeld, Handel en Nljverheld. 
Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 

Vroedvrouw. t 
SCHAAL 47. 

f 1200-f 2200, 16 jaar. 
4 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 
6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

* Bij het verkrijgen van het brigadiersdiplo
ma ontvangen deze ambtenaren f 50 ambts
toel age. 

De standplaatsaftrek blijft voor dit ambt 
beperkt tot 4 ten honderd. 

t De korting, als bedoeld in artikel 6, eer
ste lid, bedraagt voor dit ambt f 600. 

Justltle. 
Rijkspolitie . 

Klerk bij het Rijksbureau betreffende de be
strijding van den handel in vrouwen en kin
deren en van den handel in ontuchtige uit
gaven. 

Blnnenlandsclte Zaken en Landbouw. 
Oentraal Bureau voor de Statistiek. 

Teekenaar. 
Defensie. 

L oodswezen, betonning, bebakening en ver
lichting. 

Magazijnbeheerder, tevens schrijver l e klasse 
bij het proefstation der kustverlichting. 

RijkBwer v e.n en Marine-Etablissem,ent. 
Bureelbeambte 2e kla e. 

Magazijnen der artillerie te Delft . 
Bureelambtenaar. 

Waterstaat. 
Koninklijk Nederlandsch Meteorol ogisch 

l nstituut . 
Assistent in de Bibliotheek. 

SCHAAL 48. 
f 1200-f 2200, 15 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 
5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 
Staatsb edrijf der Posterijen, Telegrafie en 

Telefonie. 
Kantoorbediende bij den Postcheque- en Giro

dienst. 
SCHAAL 49. 

f 1200-f 2200, 11 jaar. 
5 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 
2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 100. 

Binnenlandsclte Zaken en Landbouw. 
K rankzinnigenwezen. 

Apothekers-assistente, tevens klerk bij het 
Rijkskrankzinnigengesticht te Woensel. 

Financien. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Rijksklerk met vakexamen. * 

Registratie en Domeinen. 
Rijksklerk met vakexamen. * 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der Posterijen, T-elegrafie en 

Telefonie. 
K antoorbediende. 
Telefoniste bij den interlocalen dienst. 
Telegrafi st. 

SCHAAL 50. 
f 1800-f 2200, 12 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Justltle. 
Gevangeniswezen en Psychopathenzorg. 

Magazijnmeester bij de Rijksasyls voor man
nen en voor vrouwen te Leiden. 

Winkelhouder bij de Rijkswerkinrichtingen 
Veenhuizen. 

Magazijnmeester bij de Rijkswerkinrichtingen 
Veenhuizen. 

* De standplaatsaftrek blijft voor deze amb
ten beperkt tot 4 ten honderd. 
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Blnnenlandsche Zaken en Landbonw. 
Landbouwhoogeschool. 

Amanuensis. 
Onderwijs, Knnsten en )Vetenschappen. 

Rijksuniversiteiten en T echnische Hoogeschool . 
Amanuensis. 

Rijksmuseum van Oudheden. 
. i.\.manuensis. 

Rijks Ethnografisch Museum . 
AmanuenSis. 

Flnancien. 
Registratie en Domeinen. 

Opziener der Domeinen (voor de Staatsdui
nen). 

SCHAAL 51. 
f 1400-f 2200, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
W aterstaat. 

Staatsbedrijf der Posterijen, Td egrafie en 
Telefonie . 

Magazijnopzichter. 
Chef-magazijnbediende bij het Hoofdbestuur. 
Chef-magazijnbediende bij den Postcheque- en 

Girodienst. 

SCHAAL 52. 
f 1500-f 2200, 10 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 
Onderwijs, Knnsten en Wetenschappen. 

Rijksunive,·siteiten en T echnische H oogeschool . . 
Huishoudjuffrouw. 

Flnancien. 
Di·recte belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Surnumerair der grondbelasting met vak

examen. 
Surnumerair van den Waarborg en de belas

ting der gouden en zilveren werken met 
vakexamen. 

Waterstaat. 
Staatsbed·rijf der Posterijen, T-elegrajie en 

Telefonie. 
Kantoorhouder van een hulpkantoor der 2e 

klasse a. * 
SCHAAL 53. 

f 1600-f 2200, 12 jaar. 
6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 
Departementen van' Algemeen Bestuur. 

Schrijver le klasse. 
Hooge Colleges van Staat. 

Eerste Kamer der Staten- Generaal. 
Schrijver le klasse. 

Algemeene R ekenkamer. 
Schrijver l e klasse . 

Jnstltle. 
Burgerlijke en Militaire Gerechten, alsmede 

Gentrale Raad van B eroep en Raden van 
B eroep (0.). 

Schrijver le klasse. 
Gevangeniswezen. 

Schrijver le klasse. 
Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Schrijver l e klasse bij de Rijksopvoedingsge
stichten voor jongens. 

* Zie noot ·• op biz. 189. 

Schrijver l e klasse bij het Rijksopvoedingsge
sticht voor meisjes. 

Schrijver l e klasse bij de Tuchtscholen voor 
jongens. 

Schriiv:er l e · klasse bij de Tuchtschool voor 
me1sJes. 

Reclasseering. 
Schrijver le klasse . 

Gentraal Bureau van voorbereiding voor 
A ·mbtenarenzaken. 

Schrijver l e kl asse. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 

Gentraal Bureau voor de Statistiek. 
Schrijver l e klasse. 
Gent,·ale Gommissie voor de keuring van films. 
Schrijver l e klasse. 

N ederlandsche Staatscourant . 
Schrijver le klasse. 

Alge·meene Landsdrukkerij. 
Schrijver le klasse. 
Calculator. 

Landbouwhoo geschool. 
Schrijver le klasse. 

Rijkslandbouwp1·oefstations en Rijksbosch
bouwproefstation. 

Schrijver le klasse. 
Plantenziek tenkundige dienst. 

Schrijver le klasse . _ 
Domeinbeheer. 

Schrijver l e klasse. 
Staatsboschbeheer. 

Schrijver le klasse. 
Veeartsenij kundige dienst. 

Schrijver le klasse bij de Rijksseruminrich
ting. 

Visscherij-inspectie. 
Schrijver le klasse. 

Onderwljs, Knnsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en Technische Hoogeschool. 
Schrijver le klasse. 
Bureau van de Gommissie voor 's Rijks Ge

schiedkundige publicatien. 
Schrijver le klasse. 

Rijksmuseum van Oudheden. 
Schrijver le klasse. 

Flnancliin. 
Agentschap van het Ministerie van Financi/fn. 
Schrijver le klasse. 

Registratie en Domeinen. 
Schrijver le klasse bij het Bestuur der Vis

scherijen op de Zeeuwsche stroomen. 
Rijksinkoopbureau. 

Schrijver le klasse. 
Rijksgebouwendienst. 

Schrijver l e kl asse. 
Pensioenraad. 

Schrijver l e klasse. 
Defensle. 

Loodswezen, betonning, bebakening en ver
lichting. 

Schrijver le kl asse. 
Schrijver le klasse bij het proefstation de1· 

kustverlichting. 
Gentrale magazijnen van militaire kl eeding 

en uitrusting. 
, Bureel ambtenaar 2e klasse. 
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B ureau van den l nspecteur der Infanterie . 
Schrijver l e klasse. 

R ijksmagazijn van geneesmiddelen. 
Bureelambtenaar 2e klasse. 

Topografische l nrichting. 
Schrij ver l e kl asse. 

Staatsbedrijf der A rtillerie-lnrichtingen. 
K eurder. 
Bureel-ambtenaar. 
Schrijver l e klasse. 

Waterstaat. 
Rij kswaterstaat. 

Schrijver le kl_asse. 
Rijksstudiedienst voor de luchtvaart. 

Administra tief ambtenaar 2e klasse. 
Schrijver l e klasse. 

Geologische dienst. 
Schrijver le klasse. 

To ezicht op de Spoor- en Tramwegen. 
Schrijver l e klasse. 

Staatstoezicht op de mijnen. 
Schrij ver l e kl asse. 

Koninklijk N ederlandsch M eteorologisch 
l nstituut. 

Schrijver l e klasse. 
K orps geleiders van ontplofbare sto/fen. 

Boekhouder-geleider. 
R ijkspostspaarbank. 

Schrijver l e klasse. 
Staatsbedrijf der P osterijen, T elegrafie en 

T el efonie. 
Concierge te Amsterdam. 
Schrij ver l e klasse bij het Hoofdbestuur. 

Zuiderzeewerken. 
Schrijvei- l e klasse. 

Arbeld, Handel en Nljverheld. 
Stoomwezen. 

Schrijver le klasse. 
A rbeidsinspectie en inspectie H avenarbeid. 

Schrij ver le kl asse. 
Rijksverzekeringsbank. 

Schrijver l e klasse. 
Control e op het rekenplichtig beheer der 

R ijksverzekeringsbank. 
Schrijver l e klasse. 

l ' erzekeringsraad. 
Schrijver l e klasse. 

Werkloosheidsverzekcring en Arbeidsbemid,. 
deling. 

Schrijver l e klasse. 
Te chnische voorlichtingsdienst ten behoeve van 

de Nijverheid. 
Schrij ver l e kl asse. 
Rijksbureau tot ondcrzoek van Hand,elswaren. 
Schrijver l e klasse. 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van den rub

berhandel en de rubbernijverheid. 
Schrijver l e klasse. 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van den vezel

handel en de vezelnijverheid. 
Schrijver l e klasse. 

l nstituut voor b?-andsto/fen-economie. 
Schrijver l e klasse. 

Octrooiraad en Bureau voor den Industrieel en 
Eigendom. 

Schrijver le klasse. 
lnspectie Volksgezondheid. 

Schrij ver le klasse. 
Gezondheidsraad. 

Schrij ver le kl asse. 
Centraal laboratorium voor de Volksgezond

heid. 
Schrij ver l e kl asse. 

Rijks Serologisch lnstituut. 
Schrijver l e klasse. 

R ijksbureau voor drinkwatervoorzieniug . 
Schrijver l e klasse. 

Kolonien. 
Koloniaal Etablissement. 

Schrij ver l e kl asse. 
Geneeskundige raad. 

Schrijver l e klasse-huisbewaarder. 

SCHAAL 54. 
f 1600-f 2200, 6 jaar. 

3 tweejaa rlijksche verhoogingen van f 200. 
Defensle. 

H ospitaaldienst der Marine. 
Magazij nbewaarster. 

L oodswezen, betonning, bebakening en ver
lichting. 

Machinist bij den misthoorn te Nieuwesluis. 

Arbeld, Handel en NJ,J verheld. 
IJkwezen. 

Adjunct-ijker. 

SCHAAL 55. 
f 1700-f 2200, 10 jaar. 

5 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 100. 
Waterstaat. 

Rij kswaterstaat. 
Hulpsluismeester te : Hansweert, U trecht. 

Vreeswijk, Schellingwoude, Wemeldinge. 

SCHAAL 56. 
f 1800- f 2200, 8 jaar. 

4 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 100. 
Defensle. 

Topografische l nrichting. 
Magazijnmeester. 

SCHAAL 57. 
f 1200-f 2300, 12 jaa r . 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 100. 

Waterstaat. 
K oninklijk N ederlandsch M eteorologisrh 

l nstituut . 
Rekenaar. 

SCHAAL 58. 
f 1400-f 2300, 10 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 100. 

Defensle. 
Rijkswerven en Marine-Etablisument. 

Adjunct-havenmeester. 
Commandeur bij de magazijnen. 
Schipper aan boord van een Marinetransport

vaartuig. 
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SCHAAL 69. 
f 1600- f 2300, 10 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Departementen van Algemeen Bestuur. 
Magazijnmeester-chef-binder bij de afdooling 

Verificatie en materieel van het Departe
rnent van Financien. 

Defensle. 
Loodswezen, betonning, bebakening en ver

lichting. 
Opzichter bij 's Rijks kustverl ichting der 2e 

categorie. 
Opzichter-lichtwachter bij ' s Rijks kustverlich

t ing der 2e categorie. 
Opzichter-motordrijver bij 's Rij ks kustverlich

ting der 2e categorie. 
Central e Magazijnen van militaire kleeding 

en uitrusting. 
Meester-kleermaker. 
l\Ieester-schoenmaker. 
Meester-zadelmaker. 
Meester-tentenmaker. 

Staatsbedrijf der Artillerie-l nrichtinyen. 
Opzichter. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 

Telefonie. 
Kantoorhouder van een hulpkantoor der 2e 

klasse b. * 
Staatsvisschershavenbedrijf te /Jmuiden. 

Afslager. 
SCHAAL 60. 

f 1800-f 2300, 10 jaar. 
5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

1Vaterstaat. 
Rij kswaterstaat. 

Havenmeester te Assen. 
Bakenmeester te Dordrecht. 
SI ui smeester te Nijmegen. 
Sluismeester te Willemsluizen. 
Sluis- en stuwmeester. 

Staatsvisschershavenbedrijf te /Jmuiden. 
Onder-dokmeester. 
Onder-havenmeester. 

SCHAAL 61. 
f 1800- f 2300, 6 jaar. 

·2 tweejaarlijksche vethoogingen van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 100. 

Defensle. 
L oodswezen, betonning, bebakening en ver

l ichting . 
Kwartiermeester. 
Loodsschipper der 3e klasse. 
l'llachinist-motordrij ver . 
Machinist-motordrijver aan boord van een mo

torbetonnings- en verlichtingsvaartuig. 
l e Lichtwachter-stuurman aan boord van een 

I ichtschip. 

SCHAAL 62. 
f 1900-f 2300, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

* Zie noot * op blz. 189. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Brugmeester te Vreeswijk. 
Gezagvoerder-hulphavenmeester te Rotterdam. 
H avenmeester te: Middelharnis, Numansdorp, 

Urk, Wieringen (den Oever), Zijpe. . 
Sluismeester te: Andel, Sas van Gent, Vianen, • 

Zeeburg. 
Brugmeester te H edel. 

SCHAAL 63. 
f 1200- f 2400, 12 jaar. 

4 jaarl ijksche verhoogingen van f 100. 
4 tweejaarl ijksche verhoogingen van f 200. 

Justltfo. 
Rij kspolitie. 

Administratief ambtena.ar bij de Rijksveld
wacht. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
K rankzinnigenwezen. 

Administratief ambtenaar bij het Rijkskrank
zinnigengesticht te Woensel. 

Staatsboschbeheer. 
Teekenaar. 
Administratief ambtenaar bij een houtvester. 

Arbeld, Handel en Nljverheld. 
Stoomwezen . 

Bureelambtenaar. 
l nspectie Vol ksgezondheid. 

Klerk bij het bureau van de Hoofdinspecteurs 
en Inspecteurs der Volksgezondheid. 

SCHAAL 64. 
f 1300-f 2400, 12 jaar. 

5 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van £ 100. 

Justltle. 
Gevangeniswezen. 

Apothekers-assistent bij de Rijkswerkinrichtin
gen Veenhuizen. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
K rankzinnigenwezen. 

Hoofd der huishouding bij het Rijkskrankzin
nigengesticht te Woensel. 

H oofd der wasscherij bij het Rijkskrankzinni 
gengesticht te Woensel. 

Huishoudjuffrouw bij het Rijkskrankzinnigen
gesticht te Grave. 

Landbouwhoogeschool . 
Analist. 

Rijkslandbouwproefstations en Rijksbosch
bouwp,·oefstation. 

Analist. 
Staatsboschbeheer. 

Boschwachter. 
R ijkszuivelstation. 

Analist. 
Chemisch, microbiologisch en hydrografisch 

visscherij-onderzoek. 
Analist. 

Onderwljs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en Technische H oogeschool. 
Analist. 
Apothekers-assistent. 
Laborante. 
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Assis tent. 
K oninklijke B ibliotheek. 

Rijksmmeum. 
Chef-museumbediende. 

Flnanclen. 
Dfrecte belWJtingen, invoe,-rechten en accijnzen. 
Analist bij het laboratorium van het Departe

ment van Financien. 
R egistratie en Do,neinen. 

Opziener der Staatsvisscherijen. 
Defensle. 

Rijkswerven en Marine-etablissement. 
Analist. 

H ospitaaldienst der Marin e. 
Apothekers-assistent. 
Gent,·ale Magazijnen van militaire kleeding 

en uitrmting. 
Technisch opzichter. 
Waschmeester. 

Sta,a,tsbedrijf der Artillerie-I nrichtingen. 
Anal ist. 

Arbeld, Handel en Nljverheld. 
Arbeidsinspectie en inspectie Havena,·beid. 

Analist. 
R;jksins tituut voor de zuivering van afva,l-

water. 
Analist. 
R ijksbureau tot onderzoek van handelswa,·en. 
Analist. 
V oorlichtingsdienst ten behoeve van de l eder· 

indmtrie. 
Labo rant. 
V oorlichtingsdienst ten behoeve van den rnb

berhandel en de rubbernijverheid. 
Analist. 
Gentraa,l laboratoriu,n voor de Volksgezond

heid. 
Analist. 

Rijks Serologisch Instituut. 
Apothekers-assistent. 
Analist. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Analist. 

SCHAAL 65. 
f 1400-f 2400, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 

Rijkszuivelstation te Leiden. 
Controleur. 

Defensle. 
Rijkswerven en Marine-Etablissement. 

Bureelbeambte l e klasse. 
Assistent bouwkundig opzichter. 

K aar tbijwer ker. 
Hydrogra/ie. 

Sta,a,tsbedrijj der A rtillerie-Inrichtingen . 
Bureelambtenaar 2e kla e. 

SCHAAL 66. 
f 1600-f 2400, 10 jaar. 

4 tweejaarl ij ksche verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 100. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Landbouwhoogeschool. 

Bibliotheekbeambte. 

Plantcnzicktenkundige dicnst. 
Bibliotheekbeambte. 

Onderwljs, Kunsten en Wetenschappeu. 
Rijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool. 
Rekenaar 2e klasse. 
Bibliotheekbeambte. 

Detensle. 
Koninklijk I nstituut voor de Marine. 

Amanuensis voor natuurkunde, tevens instru
mentmaker. 

Waterstaat. 
Koninklijk Nederlandsch M eteorologisch 

l nstituut. 
Observator. 

SCHAAL 67. 
f 1600-f 2400, 16 jaar. 

8 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 
Waterstaat. 

Sta,a,tsbedrijf der Posterijen, Telegrajie w 
Tele Jonie. 

Assistent. 
Conducteur. 
Hoofdbesteller . 

SCHAAL 68. 
f 1600-f 2400, 8 jaar . 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Justltle. 

Gevangeniswezen en P sychopathenzorg. 
H oofdverpleger(ster)-huismeester(es) bij de 

Rijksasyls voor mannen en voor vrouwen te 
Leiden. 

H uismeester bij de gevangenissen en de Rijks
werkinrichtingen te Hoorn en te Gorinchem. 

H uismeester in het hospitaal bij de Rij kswerk-
inrichtingen Veenhuizen. 

H uismeester in het oude mannenhuis bij idem. 
Gestichtsveldwachter-b rigadier-majoor bij idem. 
H oofdverpleger bij idem. 

R ijkstucht- en opvoedingswezen. 
Huismeester bij de Rijksopvoedingsgestichten 

voor jongens. 
Onderwljs, J{un sten en ,vetenschappen. 

Rijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool. 
Waschmeester. 
Wer kmeester. 
Plantsoenchef te Groningen. * 
Hoofd der keuken in het Academisch Zieken

huis te Leiden. 

Defensle. 
Rijkswerven en Marine-Etablissement. 

Commandeur bij de vakken. 
Opzichter bij de badinrichting te Willemsoord. 

Waterstaat. 
Sta,a,tsbedrij/ der Posterijen, Telegrajie en 

T ele/onie. 
Chef-expediteur aan het Magazijn van post

zegels. 
SCHAAL 69. 

f 1700-f 2400, 10 jaar . 
2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

* De tegenwoordige functionnaris geniet bo
ven deze belooning een persoonlijke verhoo
ging van ten hoogste f 400 per jaar. 
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Defensle. 
Loodswezen, betonning, bebakening en ve,-

lichting . 
Machinedr ijver. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 

T el efonie. 
Kantoorhouder van een hulpkantoor der 2e 
klasse c. t 

SCHAAL 70. 
f 1900-f 2400, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 
, 'V aterstaat. 

R ijkswaterstaat . 
Hulpsluisrneester te IJrnuiden. 
Sluisrneester te: V lissingen, Utrecht, Vrees

wij k. 
SCHAAL 71. 

f 2100--f 2400, 4 jaar. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 100. 

Defensle. 
Loodswezen, betonning, bebakening en ver

l ichting . 
Hulpbinnenloods 2e categorie. 

SCHAAL 72. 
f 1200-f 2500, 16 jaar. 

6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Defensle. 
Koninklijke Militaire A kadeniie. 

Boekhouder-bureelchef. 
Waterstaat. 

Staatsbedrijf der P osterijen, T elegrafie en 
T ele fonie. 

Klerk. 
Buitengewoon geernployeerde, groep 5. 

SCHAAL 73. 
f 1500--f 2500, 14 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Defensle. 
R ijkswerven en Marine-etablissement. 

Opzichter der rnagazijnen . 

SCH AAL 74. 
f 1500--f 2500, 12 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
2 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 100. 

Blnnenlandsche Zakcn en Lan 1lbouw. 
R ijkslandbouwproefstations en R ijksbosch

bouwproe fstation. 
Cont~oleur. 

Veeartsenijkundige dienst. 
Opzichter. 

Flnancliin. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Kommies le klasse. 

Waterstaat. 
Koninklijk Nederlandsch M eteorologisch 

lnstituut . 
Observator te Helder. 
Observator te Vlissingen. 

* Zie noot * op biz. 189. 

SCHAAL 75. 
f 1600--f 2500, 18 jaar. 

9 tweejaarlijksche verhoogingen va n f 100. 
Flnancliin. 

R egistratie en Domeinen. 
Opziener in algerneenen dienst voor de voor

rnalige vestinggronden der Domeinen. 
Opziener-teekenaar der Domeinen. 

SCH AAL 76. 
f 1600--f 2500, 10 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoog ingen van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 100. 

Waterstaat. 
Rijksstudiedienst voor de luchtvaart. 

Teekenaar l e klasse. 
Arbeld, Handel en Nljverheld. 

Rijkskweekschol en voo,· vroedvrouwen. 
Huisrneesteres. 

SCHAAL 77. 
f 1700-f 2500, 10 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Defensle. 
Centrale Magazijnen van 1nilitai1'e kleeding en 

uitrusting. 
Bureelarnbtenaar l e klasse. * 

R ijksmagazijn van geneesmiddelen. 
Bureelarnbtenaar l e klasse. 

,v aterstaat. 
B erichtendienst voor de luchtvaart. 

Radiotelegrafist-observator 2e klasse. 
K oninklijk N ederlandsch Jtf eteorologisch 

Instituut. 
R.a diotelegraf ist-observator 2e klasse. 

SCHAAL 78. 
f 1800--f 2500, 14 jaar. 

7 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 100. 
Flnanclen. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Ontvanger van een grenskantoor der 2e kl asse . 

SCHAAL 79. 
f 1800--f 2500, 10 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Justltle. 
R ijkspolitie. 

R ijksveldwachter-brigadier. t 
Gevangeniswezen en Psychopathenzorg. 

Werkmeester bij den arbeid. 
Werkrneester(es ) bij de Rijksasyls voor rnan

nen en voor vr-0uwen te Leiden. 
Defenslc. 

Loodswezen, betonning, bebakening en ver
lichting. 

Schipper aan boord van een motorbetonnings
en verlichtingsvaartuig. 

* Bureelambtenaren, die tevens belast zijn 
met de functie van chef de bureau, genieten 
uit dien hoofde eene ambtstoelage van ten 
hoogste f 300 per j aar. 

t De standplaatsaftrek blijft voor dit ambt 
beperkt tot 4 ten honderd. 
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Waterstaat. 
Staatsbedrij/ der P osterijen, Tel egra/ ie en 

T ele Jonie. 
Kantoorhouder van een hulpkantoor der l e 
klasse a . 

SCHAAL 80. 
f 1200-f 2600, 14 jaar. 

7 tweejaarl ijksche verhoogingen van £ 200. 
Kolonlen. 

T echnisch bureau. 
Handelscorrespondent. 

SCHAAL 81. 
f 1400- f 2600, 14 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van £ 200. 
2 tweejaarlijksche verhoogingen van £ 100. 

Waterstaat. 
Staatsbedrij/ der Posterijen, Telegra/ie en 

T-el e/onie. 
Assistent l e klasse. 
Conducteur l e klasse. 
K antoorbediende l e klasse. 
Telefoni ste l e klasse. 
Telegrafist le klasse. 
Boekhouder bij den P ostcheque- en Girodienst. 

SCHAAL 82. 
f 1500-f 2600, 12 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van £ 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van £ 100. 

Justltle. 
Rijkstucht-. en opvoedingswezen. 

Secretaris, Algemeen College van toezicht, bij
stand en advies. 

Vakleidster bij het Rij ksopvoedingsgesticht 
voor meisjes. 

R eclasseering. 
Adjunct-ambtenaar. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbonw. 
V oorlichtingsdienst ten behoeve van den 

Landbouw. 
Assistant va'n een consulent. 

Plantenziektenkundige dienst. 
Controleur. 

D omeinbeheer. 
Opziener. 

Rijkszuivel inspectie. 
Rijkszuivel visiteur. * 

Arbeld, Handel en Nljverheld. 
R ijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 

Leerares voor lichamelijke opvoeding. 

SCHAAL 83. 
f 1600- f 2600, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van £ 200. 
Flnanclen. 

R egistratie en Domeinen. 
Controleur bij de visscherijpolitie op de Zeeuw

sche stroomen. 

* De Rijkszuivelvisiteurs, die met de leiding 
van de werkzaamheden in een ambtskring wor
den belast, genieten deswege bovendien een 
ambtstoelage van 15 ten honderd van hunne 
jaarwedde. 

Defensle. 
Loodswezen, betonning, bcbakening en ver

lichting. 
Opzichter-lichtwachter bij 's Rijks kustverlich

ting der l e categorie. 
Opzichter-motordrijver bij 's Rijks kustverl ich

ting der l e categorie. 

Waterstaat. 
Staatsbedrij/ der Poste,--ijen, T elegrajie en 

Telejonie. 
Boekhouder. 
Buitengewoon geemployeerde, groep 4. 

SCHAAL 84. 
f 1700-f 2600, 10 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van £ 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van £ 100. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
H aringcontrol edienst . 

Controleur. 
Flnanclen. 

R egistratie en do,neinen. 
Rekenaar bij de Rijkscommissie voor de graad

meting en waterpassing. 

Defensle. 
L oodswezcn, betonning, bebakening en ver· 

lichting. 
Machinist bij 's Rijks kustverlichting, tevens 

belast met den misthoorn te H oek van Hol
land. 

Machinist bij 's Rijks kustverlichting, tevens 
belast met den misthoorn te Vlissingen. 

Opzichter bij 's Rijks kustverlichting le cate
gorie. 

1Vaterstaat. 
Koninklijk N ederlandsch M eteo,·ol ogisch 

l nstituut . 
le Rekenaar. 

SCHAAL 85. 
f 1800-f 2600, 8 jaar . 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van £ 200. 
Departementen van Algemeen Bestnur. 

Kamerbewaarder. t 
Hooge Colleges van Staat. 

T weede Kam er der Statcn-Generaal. 
Kamerbewaarder. 

Onderwljs, Knnsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool. 
Hoofd van den huishoudelij ken dienst. 

Flnanclen. 
Registratie en Domeinen. 

Magazijnmeester, ohef-stempelaar van het al
gemeen zegelkantoor. 

SCHAAL 86. 
f 1000-f 2600, 10 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van £ 200. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van £ 100. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der Posterijen, T el egrajie en 

T el e/onie. 
Kantoorhouder van een hulpkantoor der le 

klasse b. 
SCHAAL 87. 

f 2100-f 2600, 10 jaar. 
5 tweejaarlijksche verhoogingen van £ 100. 

t Bovendien kleedingtoelage £ 50 per jaar. 
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Waterstaat. 
R ij kswaterstaat. 

Sluismeester te: H answeert, Schell ingwoude, 
Wemeldinge. 

SCHAAL 88. 
f 2100-f 2600, 6 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 100. 

Defensle. 
Loodswezen, betonning, bebakening en ver

lichting. 
Hulpbinnenloods le categorie. 
Loodsschipper 2e kl asse. 

SCHAAL 89. 
f 1600-f 2700, 12 jaar. 

5 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 100. 
Onderwij s, Knnsten en Wetenschappen. 

Rijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool . 
Technicus l e kl asse bij het hooger onderwijs. 

Flnancien. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Assistent. 
Deurwaarder in een district 2e kl asse. 

SCHAAL 90. 
f 1700-f 2700, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Flnancien. 

Registratie en Domeinen. 
Opziener der visscherijpolitie op de Zeeuwsche 

Stroomen. 
Waterstaat. 

Koninklijk Nederlandsch Met eorologisch 
l nstituut. 

l e Observator. 

SCHAAL 91. 
f 2000-f 2700, 10 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 
Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen. 

Rijksuniversiteiten en T echnische Hoogeschool. 
Rekenaar le kl asse. 
2e Waarnemer. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en 

T elefonie. 
Kantoorhouder van een hulpkantoor der l e 

klasse c. 
SCHAAL 92. 

f 2100-f 2700, 12 jaar. 
6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Waterstaat. 
Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden. 

le Afslager. 
SCHAAL 93. 

f 1200-f 2800, 16 jaar. 
8 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 200. 
Departementen van Algemeen Bestuur. 

Adjunct-commies. 
Hoage Colleges van Staat. 

Eerste Kamer der Staten-Generaal. 
Adjunct-commies. 

T weede Kamer der Staten-Generaal. 
Adjunct-commies. 

R aad van State . 
Adjunct-commies. 

Algemeene R ekenkame,·. 
Adjunct-commies. 

Kabinet der Koningin. 
Adjunct-commies. 

Ju stltle. 
Gent1·aal Bureau van voorbereiding voor 

A mbtenarenzaken. 
Adjunct-commies. 

Blnnenlandsche Zaken en Lanclbouw. 
Gentraal Bureau voor de Statistiek. 

Adjunct-commies. 

. l nspectie Burgerwachten. 
Ambtenaar van administratie. 

N ederlandsche Staatscourant. 
Adjunct-commies. 

Algemeene Landsdrukkerij. 
Adjunct-commies. 

Landbouwhoogeschool. 
Ambtenaar van administratie. * 

M iddelbare Koloniale Landbouwschool te 
Dev enter. 

Ambtenaar van administratie. 
Rijkslandbouwpro efstations en Rijksbosch

bouwproefstation. 
Ambtenaar van administratie. 

Plantenzie ktenkundige dienst. 
Ambtenaar van a dministratie. 

V eeartsenij kundige dienst. 
Adjunct-commies bij de Rijksseruminrichting. 

Domeinbeheer. 
Adjunct-commies. 

Staatsboschbeheer. 
Adjunct-commies. 

Rij kszuivelstation te L eiden. 
Administratief ambtenaar (boekhouder). 

Visscherij-inspectie. 
Administratief ambtenaar l e klasse. 

Biologisch Visscherij-onderzoek. 
Administratief ambtenaar. 

Ghemisch, microbiologisch en hydrografisch 
visscherij-onderzoek. 

Administratief ambtenaar. 

Onclerwijs, Kun sten en Wetenschap1ien. 
Onderwijsraad. 

Adjunct-commies. 
Rijksuniversiteit en en Technische H oogeschool . 
Teekenaar. 
Administratief ambtenaar. 
Bibliotheekambtenaar. 
P ede!. 

l nspectie Gymnasia. 
Administratief ambtenaar. 

lnspectie Middelbaar Onderwijs. 
Administratief ambtenaar. 

l nspectie L ager Onderwijs. 
Administratief ambtenaar. 

Rij ksarchieven. 
Adjunct-commies. 

* Een der ambtenaren van administratie be
kleedt ambtshalve tevens de functie van Pede!. 
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Bureau van de Co1n1nissie voor 's Rijks 
geschiedkundige publicatien. 

Adjunct-commies. 
Rijksbureau voor de Monumentenzorg. 

Adjunct-commies. 
Koninklijke Bibliotheek. 

Administratief ambtenaar. 
Koninklijk K abinet van Schilderijen. 

Ambtenaar van administratie. 
Rijks Ethnogra/isch Museum. 

Ambtenaar van administratie. 

Flnancleu. 
Agentschap van h~t Ministerie van Financiiin. 
Adjunct-commies. 

Rijksmunt. 
Adjunct-commies. 
Directe belastingen, inv.oerrechten en accijnzen. 
Adjunct-commies. 

Registratie en Do1neinen. 
Adjunct-commies. t 

Rij ksinkoopbureau. 
Adjunct-commies. 

Pensioenraad. 
Adjunct-commies. 

Defensle. 
Rijkswerven en Marine-Etablissement . 

Adjunct-commies. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Bureelambtenaar. 

Genie. 
Bureel ambtenaar. 

Bureau van den Generalen Staj. 
Ambtenaar van administratie le klasse. 

Bureau van den lnspecteur der lnfanterie. 
Administratief ambtenaar. 

Topografische lnrichting. 
Adjunct-commies. 

Staatsbedrij/ der Artillerie-lnrichtingen. 
Adjunct-commies. 

W aterstaat. 
Rijkswaterstaat . 

Bureelambtenaar. 
Geologische dienst. 

Bureelambtenaar. 
To ezicht op de Spoor- en Tramwegen. 

Adjunct-commies. 
Scheepvaart-inspectie. 

Administratief ambtenaar l e klasse. 
I'.aad voor de Scheepvaa,·t. 

Administratief ambtenaar l e kl asse . 
Rijkspostspaarbank. 

Adjunct-commies. 
Staatsbedrijf der Posterijen, T elegra/ ie en 

T elefonie. 
Adjunct-commies bij het Hoofdbestuur . 
Adjunct-commies bij den Postcheque- en Giro

dienst. 
Staatsvisschershavenbedrijf te [Jmuiden. 

Administratief ambtenaar. 

t Adjunct-commiezen, aan wie de titulaire 
rang van commies is toegekend, ontvangen 2 
jaar na het verkrijgen van het maximum nog 
eene persoonl ijke verhooging van £ 100. 

Zuiderzeeraad. 
Bureelambtenaar. 

Arbeid, Handel en NJ,Jverhelll. 
A rbeidsinspectie en inspectie Havenarbeid. 

· Administratief ambtenaar 2e klasse. 
Rijksinstituut voor zuivering van ajvalwater. 
Bureelambtenaar. 

Hooge Raad van Arbeid. 
Adjunct-commies. 

Rijksverzekeringsbank. 
Adjunct-commies. 

Controle op het rekenplichtig beheer der 
Rij ksverze keringsbank. 

Adjunct-commies. 
V erze keringsraad. 

Adjunct-commies. 
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbe

middeling. 
Adjunct-commies. 

Technische voorlichtingsdienst ten behoeve 
van de Nijverheid. 

Administratief '\mbtenaar l e kJ asse. 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 

vezelhandel en de vezelnijverheid. 
Administratief ambtenaar. 

Octrooiraad en Bureau voor den Indu
strieel en Eigendom. 

Administratief ambtenaar 2e klasse. 
lnspectie Volksgezondheid. 

l\.djunct-commies bij bet bureau van den Hoofd
inspecteur der Volkshuisvesting. 

Gezondheidsraad. 
Adjunct-commies. 

Centraal laboratorium voor de Volks 
gezondheid. 

Administratief ambtenaar. 
Rijks Serologisch l nstituut. 

Administratief ambtenaar. 
Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 

Bureelambtenaar. 

l{olonlen. 
J(oloniaal Etablissement . 

Bureelambtenaar. 

SCHAAL 9-1. 
f lo0O-f 2800, 14 jaa.r. 

6 tweejaarl ijksche verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 100. 
Onderwljs, Kunsten en '\Vetenschappen. 

Rijksuniversiteiten en 1'echnische Hoogeschool. 
Vast assistent. 

Koninklijke Bibliotheek. 
Wetenschappelijk assistent 2e klasse. 
N eq,erlandsch Centraal l nstituut voor hersen

onderzoek. 
Conservator. 
Eerste _preparateur. 

Arbeld, Handel en Nljverheld. 
Arbeidsinspectie en inspectie Havenarbeid. 

Adjunct-inspectrice. 

SCHAAL 9&. 
f 1600-f 2800, 12 jaa.r. 

6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
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Binnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Centraal, Bureau voor de Statistiek. 

Electrotechnisch ambtenaar. 
K rankzinnigenwezen. 

Machinist B bij het Rijkskrankzinnigengesticht 
te Grave. 

Landbouwhoogeschool. 
Tuinbaas. 
Analist l e kl asse . 

R ijlcslandbouwproefstations en Rijksbosch
bouwproefstation. 

Analist le klasse. 
Technisch ambtenaar. 

Onderwljs, Kunsten en Wetenschappen. 
R ijksuniversiteiten en T echnische Hoogeschool. 
Electrotechnisch ambtenaar bij het Academisch 

Ziekenhuis te Leiden. 
Machinist B. 
Chef-instrumentmaker. 
Chef-glasblazer. 
Analist le klasse. 

Flnanclen. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Anal ist l e klasse aan het laboratorium van 

het Departement van Finanoien. 
Defensle. 

Rijkswerven en Marine-etablissement . 
Analist l e klasse. 

V eri ficatie van 's Rijlcs zee-instrumenten. 
le Instrumentmaker . 

Loodswezen, betonnin{l, bebakening en 
verlichting. 

Chef-instrumentmaker bij 's Rijks kustverlich
ting. 
Staatsb edrij f der A rtillerie-lnrichtingen. 

Machinist B. 
Analist le klasse. 

Waterstaat. 
Rijlcswaterstaat. 

Opzichter-electricien. 
Rijksstudiedienst voor de luchtvaart. 

Chef-instrumentmaker. 
K oninklij k N ederlandsch M eteorologisch 

Tnstituut . 
Chef-instrumentmaker. * 

Staatsbedrijf de,· Posterijen, T elegrafie en 
T elefonie. 

Chef-instrumentmaker. 
Chef-monteur. 
Machinist B. 

Arbeld, Handel en Nljverheid. 
A rbeidsinspectie en inspectie H avcnarbeid. 

Anal ist le kl asse . 
Rij lcsbureau tot onderzoek van handelswaren. 
Analist l e klasse. 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 
rubberhandel en de rubbernijverheid. 

Anal ist l e klasse . 
Centraal laboratorium voor de Vollcs

gezondheid. 
Anal ist l e klasse. 

* Zool ang de tegenwoordige functionnaris 
tevens is belast met de zorg voor den ombouw 
der peilschalen. geniet deze uit dien hoofde 
eene ambt~toelage_ groat f 300 per jaar. 

Rijks Serologisch lnstituut. 
Technicus. 
Anal ist l e kl asse. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Analist le klasse. 

liolonien. 
K oloniaal Etabli.~sement . 

Assistent bij de keuringen. 
Opzichter. 

SCHAAL 96. 
f 1800-f 2800, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Departemeuten van Algemeeu Bestuur. 

Teekenaar le klasse bij het Departement van 
Defensie. 

Justltle. 
Burgerlijke en Militaire Gerechten, alsmede 

Oentrale Raad van Beroep en Raden van 
B eroep (0.). 

Rijksklerk l e klasse. 
Gevangeniswezen en Psychopathenzorg. 

Commies. 
Rij lcstucht- en opvoedingswezen. 

Commies bij de Rijksopvoedingsgestichten voor 
jongens. 

Commies bij ·het Rijksopvoedingsgesticht voor 
meisjes. 

Commies bij de Tuchtscholen voor jongens. 
Commies bij de Tuchtschool voor meisjes. 

Blunenlandsche Zakeu en Landbouw. 
C entraal, Bureau voor de Statistie k. 

Adjunct-controleur. 
Algemeene Landsdrukkerij. 

l e Calculator. 
Ambtenaar afdeeling orders. 

Onderwijs, I{unsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en Technische H oogeschool . 
l e Klerk (boekhouder) bij de Academische 

ziekeninrichtingen. 
Magazijnmeester van het Centraal magazijn 

van het Academisch Ziekenhuis te Leiden. 
Flnanclen. 
Rijksmunt. 

Adjunct-boekhouder. 
Registratie en Domeinen. 

Commies van trekking ter directie der Staats
loterij. 

Administratief ambtenaar bij het bestuur der 
Visscherijen op de Zeeuwsche stroomen. 

Rijksgebouwendienst . 
Teekenaar l e klasse. 

Defensle. 
Rij kswerven en M arine-Etablisse,nent. 

Teekenaar l e klasse. 
H yd,·ografie . 

Teekenaar l e kl asse. 
Graveur l e klasse. 

Topografische Inrichting. 
Graveur 2e klasse. 
Photograaf 2e klasse. 

Staatsbedrijf der A rtillerie-Inrichtingen. 
2e Teekenaar. 
Bureelambtenaar le klasse. 

Waterstaat. 
R ijksstudiedienst voor de luchtvaart. 

Administratief ambtenaar le klasse. 
Teekenaar-waarnemer. 
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Geolo gische dienst. 
Assis tent. 

Koninklijk Nederlandsch Met eorologisch 
Instituut. 

Adj unct-secretaris. 
Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie e,, 

Telefonie. 
Adjunct-magazijnchef aan het Magazijn van 

postzegels. 
'l'eekenaar le klasse. 

Staatsvisschershavenbedrijf te IJniuiden. 
Assistent-boekhouder. 

Arbeld, Handel en ijverheld. 
Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 

Administrateur. 

SCHAAL 97. 
f 2000-f 2800, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 

lt rankzinnigenwezen. 
Hoofdverpleger(ster). * 

OnderwlJs, Knnsten en Wetenscbappen. 
Rijksuniversiteiten en Technische H oogeschool. 
Hoofdverpleegster. * 

Defensle. 
Hospitaaldienst der Marine . 

Hoofdverpleegster. * 
llfilitaire Hospi(al en. 

Hoofdverpleegster. * 
Waterstaat. 

Rij kswaterstaat. 
Havenmeester te Alkmaar. 
Havenmeester te Gorinchem. 
Sluismeester te euzen. 

Arbeld, Handel en ij,·erhel<l. 
Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 

Hoofdverpleegster. * 
Operatiezuster-vroedvrouw. * 
Meesteresse-vroedvrouw. * 

SCHAAL 98. 
f 2100-f 2800, 8 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 100. 

Justitie. 
Rijkspolitie. 

Rij ksveldwachter-brigadier-majoor. t 
W aterstaat. 

Rij kswaterstaat . 
Machinist B bij de gemalen van de Drentsche 

Hoofdvaart. 

SCHAAL 99. 
f 2200-f 2800, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Onderwijs, Knnsten en Wetenschappen. 

Rijksuniversiteiten en Technische Hoogeschool. 
Administrateur bij de bibliotheken. 

* De korting, als bedoeld in artikel 6, eerste 
lid, bedraagt voor dit ambt f 800. 

t De standplaatsaftrek blijft voor dit amht 
beperkt tot 4 ten honderd. 

Defens le. 
Staatsbedrijf der A rtillerie-lnrichtingen. 

Opzichter l e klasse. 

CHA.AL 100. 
f 1300-f 2900, 16 jaar. 

8 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
W aterstaat. 

Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en 
Telefonie. 

Adjunct-commies. 

CHAAL 101. 
f 1 00-f 2900, 12 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 100. 

Controleur. 
Opzichter. 

Flnancien. 
Rijks1nunt. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 

Telefonie. 
Bureelambtenaar le klasse. 

Ar beld, Handel en Nijverheltl. 
Rijksverzekeringsbank. 

Controleur. 
SCHAAL 102. 

f 2000-f 2900, 10 jaar. 
4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 100. 

Jn stJtle. 
Gevangeniswezen. 

Hoofdopzichter bij den Arbeid. 

SCHAAL 108. 
f 2100-f 2900, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Flnaucien. 

Directe belastingcn, invoerrechten en accijnzen . 
Deurwaarder in een district der le kl asse. 

Defensle. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Hulpzeeloods. 
2e Gezagvoerder aan board van een lichtschip 

CHAAL 104. 
f 2200-f 2900, 8 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 100. 

Defcnsle. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Binnenloods der 3e categorie. 

"\Vaterstaat. 
B erichtendienst voor de luchtvaart. 

Radio-telegrafist-observator l e klasse. 
Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch 

lnstituut. 
Radio-telegrafist-observator le klasse. 

CHAAL 105. 
f 1200-f 3000, 18 jaar. 

9 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Waterstaat. 

Zuiderzeewerken. 
Bureelambtenaar. 
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SCHAAL 106. 
f 1300-f 3000, 18 jaar. 

8 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 100. 

Flnancliin. 
Registratie en Domeinen. 

Teekenaar van het kadaster. 
Teekenaar der domeinen. 

SCHAAL 107. 
f 1400-f 3000, 18 jaar. 

7 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 200. 
2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Waterstaat. 
Rij kswaterstaat. 

Ambtenaar bij den algemeenen dienst. 

SCHAAL 108. 
f 1500-f 3000, 16 jaar. 

7 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarlij ksche verhooging van f 100. 

Onderwljs, l{ unsten en Wetenscllappeu. 
Koninklijke Akademie van W etenschappen. 

Ambtenaar van administratie. 
Rijksakade1nie van B eeldende Kunsten. 

le Arnbtenaar van administratie. 

Flnancien. 
Directe belastingen, invoerrechter, er. accijnzen. 
Adspirant-verificateur (met vakexamen). 

SCHAAL 109. 
f 1600-f 3000, 14 jaar. 

7 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 200. 

Blnnenlan<lsche Zaken en Landbouw. 
Landbouwhoogeschool. 

Werkmeester-monteur . 
Bouwkundig teekenaar. 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 
Landbouw . 

Ass istent van een consulent (die voor 1 Ja
nuari 1925 den titel voerde van Hoofd
assistent). 

Plantenzie ktenkundige dienst . , 
Technisch ambtenaar. * 

Veeartsenijkundige dienst. 
Conservator bij de Rijksseruminrichting. 
Opzichter bij de Rijksseruminrichting. 

V isscherij-inspectie. 
Technisch opziener. 

Biologisch visscherij-onderzoek. 
'fechnisch assistent. 

Arbeld, Handel en N]Jverbeld . 
Rijksbureau tot onderzoek van handelswaren. 
Assis tent. 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 
vezelhandel en de vezelnijverheid. 

Assistent. 

* Aan de technische ambtenaren, werkzaam 
op bepaalde, daarvoor door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw aan 
te wijzen standplaatsen, wordt boven deze be
zoldiging eene ambtstoelage -·-- L -- 1.."<>1?Ste 
f 400 's jaars toellekend. 

SCHAAL 110. 
f 1600-f 3000, 9 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 

W aterstaat. 
Rij kswaterstaat. 

Opzichter 2e klasse. 

SCHAAL 111. 
f 1800-f 8000, 12 j aar. 

6 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 200. 
Waterstaat. 

Staatstoezicht op de mijnen. 
Bureau-ambtenaar. 

Arbeld, Handel en Jjverbeld. 
A rbeidsinspectie en inspectie Havenarbeid. 

Scheikundig-assistent. 

SCHAAL 112. 
f 2000-f 3000, 20 jaar. 

10 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 
Flnanclen. 

Directe belastingcn, invoerrechten en accijnzen. 
Ontvanger van een grenskantoor der l e klasse. 

SCHAAL 113. 
f 2000-f 3000, 10 jaa.r. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Onderwljs, Kunsten en Wetenschappen. 

Rijksuniversiteiten en Technische H oogeschool. 
Hoofd van den huishoudelij ken dienst in het 

Academisch Ziekenhuis te Leiden. 
Defensle. 

Opleiding voor 1nonteurs bij de K onink
lijke Marine. 

Onderwijzer in hout- of in metaalbewerking en 
onderwijzer-assistent. 

Hydrogra/ie. 
Gezagvoerder van een opnemingsvaartuig. 

SCHAAL 114. 
f 2200-f 3000, 8 jaar. 

4 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 200. 
Blnnenlaudsche Zaken en Landbouw. 

K rankzinnigenwezen. 
Boekhouder-kassier bij het Rijkskrankzinnigen

gesticht te Grave. 
Alge11ieene Landsdrukkerij. 

Meesterknecht in de binderij. 
Defensle. 

Rijkswerven en Marine-Etablisse11ient. 
Baas bij de vakken. 
Hoogbootsman te Willemsoord. 

SCHAAL 115. 
f 2300-f 3000, 10 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Justltle. 
Gevangeniswezen en Psychopathenzorg. 

Commies ter directie. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Rijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool. 
l e Waarnemer. 

Defeusle. 
Marinebakkerij te Willemsoord. 

, Administrateur. 
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SCH AAL 116. 
f 2400-f 3000, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Flnanclen. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Hoofdkornmies. 

Defensie. 
Loorlswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Adjunct-commissaris. · 
Opzichter-machinist bij 's Rijks kustverlichting. 

Staatsbedrijf der Artillerie-l nrichtingcn. 
le Teekenaar. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Havenmeester te Hansweert. 
Sluismeester te IJmuiden. 

SCHAAL 117. 
f 1600-f 3100, 10 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 jaarlijksche verhooging van f 100. 

Waterstaat. 
Zuiderzeewerkcn. 

Opz ichter 2e klasse. 

SCHAAL 118. 
f 1800-f 3100, 14 jaar. 

6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 100. 

Arbeld, Handel en ijverheid. 
Arbeirlsinspectie en inspectie Havenarbeid. 

Controleur. 
Opzichteres. 

SCHAAL 119. 
f 2100-f 3100, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 20.0. 
Justitie. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Hoofd van administratie bij de Rijksopvoe

dingsgestichten voor jongens. 
Opvoedend ambtenaar bij de Rijksopvoedings

gestichten voor jongens. 

SCHAAL 120. 
f 2200-f 3100, 10 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 100. 

Defensle. 
Staatsbedrijf der A rtillerie-l nrichtingen. 

Adjunct-administrateur. 

SCHAAL 121. 
f 2400-f 3100, 10 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Justl tle. 
Rijkspolitie. 

Rij ksvel dwach ter-rechercheur. 
Gevangeniswezen. 

Commies-boekhouder bij de Rijkswerkinrich
tingen Veenhuizen. 

SCHAAL 122. 
f 2500-f 3100, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Defensle. 
Staatsbedrijf der A rtillerie-lnrichtingen. 

Hoofdopzichter 2e klasse. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Hoofdmachinist-electricien. 

SCHAAL 123. 
f 1600-f 3200, 16 jaar. 

8 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Landbouwhoogeschool. 

Technisch ambtenaar. 

SCHAAL 124. 
f 1800-f 3200, 14 jaar. 

7 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Waterstaat. 
Mijnraad. 

Bureelambtenaar. 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegra/ie en 

T elefonie. 
Opzichter. 

SCHAAL 125. 
f 2000-f 3200, 20 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
8 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Middelbare Koloniale Lanabouwschool te 

Deventer. 
Onderwijzer. 

SCHAAL 126. 
f 2200- f 3200, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Flnanclen. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Assistent aan het laboratorium van het De

partement van Financien. * 
Defensle. 

Staatsbedrijf der A rtillerie-l nrichtingen. 
Kassier. 

SCHAAL 127. 
f 2300-f 3200, 12 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 

T elefonie. 
Buitengewoon geemployeerde bij den Post

cheque- en Girodienst. 

SCHAAL 128. 
f 2400- f 3200, 12 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der Posterijen, Tel egrafie en 

T ele foni e. 
Magazijnchef aan het Magazijn van postzegels. 

* Boven deze bezoldigin!l". geniet d~ op .1 
November 1928 in dienst z1Jnde funct10nnans 
eene persoonlijke verhooging ten bedrage van 

I f 600. 
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SCHAAL 129. 
f 2400-f 3200, 8 jaar. 

4 tweejaarlijk che verhoogingen van f 200. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

R ijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool. 
Adjunct-directrice bij de Rijksklinieken te 

Utrecht. 
Koninklijk P enningkabinet. 

W etenschappe l ij k ass istent. 
Rijks11,useum. 

Wetenschappelijk ass istent. 
Technisch assistent le klasse. 

R ijksmuseum van Oudhedcn. 
Wetenschappelijk assistent. 

Rijks Ethnografisch M meum. 
Wetenschappelijk assistent. 

Rijksmuseum ,,Twenthe". 
Wetenschappelijk ass istent. 

Defensie. 
L oodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Ambtenaar voor opnemingswerkzaamheden ten 

dienste van het loodswezen. 
Binnenloods der 2e categorie. 
Machinist aan board van een lichtschip. 
l e Gezagvoerder aan board van een lichtschip. 

Waterstaat. 
Geolo gische dienst. 

Hoofdassistent. 
Staatsbedrijf der Posterijen, T elcgrafie en 

T elefonie. 
Buitengewoon geemployeerde, groep 3. 

Arbeld, Handel en Nijverhcld. 
R ijkskweekschol en voor vroedvrouwen. 

Huismeesteres, tevens adjunct-directrice te 
Rotterdam. 

Meesteresse-vroedvrouw, tevens adjunct-direc
trice te Amsterdam. 

SCHAAL 130. 
f 2400-f 3200, 6 jaar. 

2 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
2 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 200. 

Flnanclen. 
R egis tratie en Domeinen. 

Commies ter directie. 

SCHAAL 131. 
f 2500-f 3200, 8 ja.ar. 

3 tweejaarl ijksche verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 100. 

"\'Vaterstaat. 
Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden . 

Dokmeester. 
2e Boekhouder. 
2e H avenmeeste r 
Onderhalchef. 

SCHAAL 132. 
f 2400-f 3300, 10 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 100. 

Justltle. 
Rijkspolitie. 

Grenscommissaris te Zevenaar. 

Rijkstucht- en opvoedinyswezen. 
Leeraar bij de Rijksopvoedingsgestichten voor 

jongens. 

SCHAAL 133. 
f 2600-f 3300, 8 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 100. 

Defen8le. 
T opogra/ische Inrichting. 

Chef-drukker. 
SCHAAL 134. 

f 1800-f 3400, 11 jaar. 
5 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 

ArbeM, Handel en Nijverheld. 
T echnische voorlichtingsdienst ten behoeve 

van de N ij verheid. 
Assistent. 

SCHAAL 135. 
f 1800-f 3400, 8 jaar. 

8 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Defensle. 

Genie. 
Technisch ambtenaar 2e klasse. 

SCHAAL 136. 
f 2000-f 3400, 14 jaar. 

7 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 

Landb ouwhoo yeschool. 
Teekenaar-1 i thograaf. 
Zuivel technicus. 

Omlerwijs, Kunsten en 1Veteuschappen. 
R ijksuniversiteiten en T echnische HoogeschooL 
Technisch-teekenaar. 

SCHAAL 187. 
f 2200-f 3400, 12 jaar. 

6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

R ijksuniversiteiten en T echnische Hoogeschool. 
Boekhouder aan het Academisch Z iekenhuis te 

Leiden. 
Boekhouder aan de psyohi8 trisch neurologische 

kliniek te Utrecht. 
Boekhouder aan de heelkundige en vrouwen

klinieken. 
Financlen. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen,. 
Kommies-verificateur. 

SCHAAL 138. 
f 2400-f 3400, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Jnstltie. 
Gevangeniswezen. 

Directeur of directrice van een gesticht der 
4e klasse der gevangenissen en Rijkswerk
inrichtingen le Hoorn en Gorinchem. 

Blnnenlamlsche Zaken en Landbouw. 
Landbouwhoogeschool . 

Bedrijfsboer. 
Voorlichting.~dienst ten behoeve van den 

Landbouw. 
Districts-assistent bij den pluimveeteel tvoor

lichtingsdienst. 



1929 8 MAART (S.72) 208 
Staatsboschbeheer. 

Opziener der gebouwen. 
Boschwachter le klasse. 

H aringcontriil edienst. 
Hoofdcontroleur. · 

Defensle. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verl ichting . 
Machinist aan boord van een stoombetonnings

en verlichtingsvaartuig. 
Arbeld, Handel en Nl,lverheld. 

Rijksinstituut voor zuivering van afvalwater. 
:Sureelchef. 

SCHAAL 189. 
f 2400-f 8400, 5 jaar. 

. 5 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 
Landbouw. 

. djunct-Rijksconsulent. 
Plantenzie ktenkundige dienst. 

Adjunct-ornitholoog. 
Adjunct-phytopatholoog. 

Staatsboschbeheer. 
Adjunct-houtvester. 

Arbeld, Handel en Nl,lverheld. 
Stoomwezen. 

Adspirant-ingenieur. 
A rbeidsinspectie en inspectie H avenarbeid. 

Adjunct-inspecteur. 
Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 

Adjunct-ingenieur. 

SCHAAL 140. 
f 2500-f 3400, 10 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 100. 

Defensle. 
H ydrograf ie. 

1e Teekenaar. 
Staatsbedrijf der Artillerie-lnrichtingen. 

Hoofdopzichter le klasse. 
Chef-machinist. 
1 e Teekenaar-constructeur. 

Waterstaat. 
Rij kswaterstaat. 

H avenmeester te Vlissingen. 
Opziener bij het Noordzeekanaal te IJmuiden, 

SCHAAL 141. 
f 2600-f 3400, 8 jaar. 

4 tweejaar lijksche verhoogingen van f 200. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 

Algemeene Landsdrukkerij. 
:Meesterknecht in de drukkerij. 
Meesterknecht in de zetterij. 

Flnanclen. 
R ijksmunt. 

:Mechanicus der Muntfabricage. 
Assistent-stempelsnijder. 

Defensle. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Commissaris en ontvanger der loodsgelden 3e 

categorie. 
Waterstaat. 

B erichtendienst voor de luchtvaart. 
•Chef-radio-telegrafist-observator. 

SCHAAL 142. 
f 2700-f 3400, 8 jaar. 

3 tweej_aarl(i_ksche verhoogingen van f 200. 
1 tweeJaarhJksche verhooging van f 100. 

Defensle. 
L oodswezen, betonning, bebakening en 

. verlichting. 
Bmnenloods der l e categorie. 

SCHAAL 143. 
f 3100-f 3400, 3 jaar. 

3 jaarl ijksche verhoogingen va n f 100. 
Defensle. 

Loodswezen, beto11;ninu, bebakening en 
verl ichting . 

Zeeloods l e en 2e district. 

SCHAAL 144. 
f 2500-f 3500, 10 jaar . 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Justltle. 

Gevangeniswezen. 
Adj~nct-directrice bij de gevangenissen en 

R1Jkswerki nrichtingen te Hoorn en Gorin
chem. 

Defensle. 

l e Graveur. 
Hydro grafie. 

T op1grafische 
Graveur l e klasse. * 
Photograaf le klasse. 

l nrichting. 

SCHAAL 145. 
f 1800-f 3600, 18 jaar. 

. 9 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 

Central e Commissie voor de keuring van 
films. 

Administratief ambtenaar. 
Onderwljs, Kunsten en Wetenschappen. 

Rijksunive,·siteiten en T echnische H oogeschool. 
Hoofd van administratie bij het Academisch 

Ziekenhuis te Leiden. 
l nspectie Nijverheids- en Handelsonderwijs. 

Ambtenaar, toegevoegd aan een Inspecteur. 
R ijksmuseum. 

Hoofd van administratie. 

SCHAAL 146. 
f 1800-f 3600, 10 jaar. 

8 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 200 . 
Onderwl,l s, Kunsten en ,vetenschappen. 

l nspectie L ager Onderwijs. 
Bouwkundig ambtenaar 2e klasse. 

Rijksbureau voor de Monumentenzorg. 
Bouwkundig am btenaar 2e klasse. 

Fluancliin. 
Rijksgebouwendienst. 

Bouwkundig ambtenaar 2e klasse. 
Defensie. 

L oodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Bouwkundig ambtenaar 2e klasse. 

* De graveur l e kl asse, die tevens met de 
chefsfunctie belast is, geniet bovendien eene 
ambtstoelage van ten hoogste f 400. 
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J3ureau van den Commandant der Vesting 
H olland. 

Technisch ambtenaar. 
Waterstaat. 

T oezicht op de Spoor- en Tramwegen. 
Technisch ambtenaar 2e klasse. 

Arbeld, Handel en Nljverheld. 
l nstituut voor brandstoffeneconomie. 

Technisch ambtenaar. 
Octrooiraad en B ureau voor den l ndu

strieelen Eigendom. 
Technisch ambtenaar 2e klasse . 

R ijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
'T'echnisch iimbtenaar 2e kl asse. 

Kolonliin. 
T echnisch Bureau. 

Technisoh iimbtenaar 2e klasse. 

SCHAAL 147. 
f 2000-f 3600, 16 jaar. 

8 tweejaarlijksche verhoog ingen van f 200. 
Flnanclen. 

Direc te belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Adjunct-controleur van den waarborg en de 

belasting der gouden en zi lveren werken. 

SCHAAL 148. 
f 2200-f 3600, 14 jaar. 

7 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Flnancliin. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Adjunct..controleur der grondbelasting. 

Defensle. 
Rijkswerven en Marine-Etablissement. 

Bouwkundig opzichter. 
Electrotechnisch opzichter. 

SCHAAL 149. 
f 2400-f 3600, 12 jaar. 

6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Defensle. 

Opleiding voor 1nonteurs bij di K onink
lij ke Marine. 

Onderwijzer in electrotechniek, in wiskunde, in 
werktuigkunde of in teekenen. 

SCHAAL 150. 
f 2600-f 3600, 10 jaar . 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Departementen van Algemeen Bestuur. 

Comm ies. 
ie Teekenaar bij het Departement van De

fensie. * 
Hooge Colleges van Staat. 

Eerste Kam er der Staten-Generaal . 
Commies. 

Tw eede Kamer <J,er Staten-Generaal. 
Commies. 

Raad van State. 
Commies. 

Algemeene R ekenkamer. 
Commies. 

* Aan dengene, die belast is met de functie 
van chef der teekenzaal, wordt bovendien 
eene ambtstoelage toegekend van ten hoogste 
f 400 per jaar. 

1929 

Kanselarij der Nederlandsche Orden. 
Secretaris. 

Kabinet der K oningin. 
Commies. 

Justltle. 
Burgerlijke en Militaire Gerechten, alsmede 

Ccntrale Raad van B eroep en Raden van 
Beroep ( 0 .). 

Rijksklerk l e klasse, chef de bureau. 
Gevangeniswe:z.en. 

Bedrijfsleider bij de Rijkswerkinrichtingen 
Veenhuizen. 

Hoofdcommies ter directie bij idem. 
H ooge Raad van Adel. 

Secretaris, 
Centraal Bureau van voorbereiding voor 

A mbtenarenzaken. 
Commies. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Commies. 
Controleur. 

K rankzinnigenwezen. 
Chef-machinist bij het Rijkskrankzinnigenge

sticht te Woensel. 
N ederlandsche Staatscourant . 

Commies. 
Algen,eene Landsdrukkerij. 

Commies. 
Boekhouder-kassier. 

Landbouwhoogeschool. 
H oofdambtenaar van administratie. 

Rijkslandbouwproefstations en Rijks bosch
bouwproefstation. 

H oofdambtenaar van administratie. 
Plantenziektenkundige dienst. 

Hoofdambtenaar van administratie. 
Staalsboschbeheei·. 

Commies. 
Technisch ambtenaar. 

Veeartsenijkundige dienst. 
Boekhouder bij de Rijksseruminrichting. 
Commies bij de Rijksseruminrichting. 

Visscherij-inspectie. 
Hoofdambtenaar van administratie. 

Onderwljs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool. 
Bedrijfschef. 
Vast assistent aan de bibliotheken. 

l nspectie Lager Onderwijs. 
Administratief ambtenaar le klasse. 

Rij ksarchieven. 
Commies. 

Bureau van de Commissie voor 's Rijks 
geschiedkundige publicatii!n. 

Wetenschappelijk assistent 2e klasse. 
R ijksbureau voor de M onumentenzorg. 

Commies. 
Koninldijke Bibliotheek. 

Administratief ambtenaar l e klasse. 
Wetenschappelijk assistent le klasse. 

Financlen. 
Agentschap van het Ministerie van Financii!n . 
Commies. 

14 
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R ij ksmunt. 
Mechanicus bij de Stempel- en Medaillewerk

plaats. 
Directe belastingen, invoe1-rechten en accijnzen. 
Commies. 

Registratie en Domeincn. 
Commies. 
Boekhouder ten kantore van de hypotheken, 

het kadaster en de scheepsbewijzen. 
Opziener der domeinen. 
Boekhouder ter directie der Staatsloterij. 

Commies. 

Commies. 

R ijksinkoopbureau. 

Pensiocnraad. 

Defensle. 
Rijkswerven en Marine-Etablissement . 

Meesterknecht te Willemsoord. 
Werkmeester te Willemsoord. 
Commies. 
le '1.'eekenaar. 

Bureau van den l nspecteur van den ge
neeskundige1l dienst. 

Comm ies. 
Topografische l nrichting. 

Commies. 
Staatsbedrijf der Artillerie-lnrichtingen. 

Adjunct-administrateur le klasse. 
Commies. 

Waterstaat. 
Rijkswate.-staat. 

H avenmeester te Utrecht. 
Toezicht op de Spoor- en Tramwegen. 

Commies. 
Rij kspostspaarbank. 

Commies. 
Magazijnchef. 

Staatsbedrij f der P osterijen, T elegrafie en 
T el efoniq. 

Commies. * 
Boekhouder-bureelchef. 
Werkmeester. 
Buitengewoon geemployeerde, groep 2. 
Commies bij het H oofdbestuur. 
Commies bij den Post.cheque- en Girodienst. 

Arbelil, Handel en Nij verheld. 
Rijksverzekeringsbank. 

Commies. 
Controle op het rekenplichtig beheer der 

Rijksverzekeringsbank. 
Comm ies. 

V erze keringsraad. 
Commies. 

* Indien belast met de funct ie van di recteur 
van ecn kantoor der klasse 4a wordt toege
kend f 3600. 

Indien belast met de functie van beheerder 
van cloor den Directeur-Generaal aan te wijzen 
bijkantoren wordt toegekend het rangsalaris 
+ f 200. 

Indien belast met de functie van directeur 
va n een kantoor der klasse 4b wordt toegekend 
het rangsalaris + f 400 {in totaal ten minste 
f 3800). 

Indien belast met de functie van directeur 
van een kantoor .der kl asse 4c wordt toege
kend het rangsalaris + f 800 ( in totaal ten 
minste f 4000 ). 

W erkloosheidsve,·zekering en Arbeidsbe
middeling. 

Commies. 
Octrooiraad en Bureau voor den l ndu

strieelen Eigendom. 
Aclministratief ambtenaar l e klasse. 

I nspectie Vol ks gezondheid. 
Commies bij het Bureau van den Hoofdinspec

teur der Volkshu isvesting. 
Gezondheidsraad. 

Commies. 
Kolonleu. 

K oloniaal Etablisse1nent. 
Ambtenaar van administratie 2e klasse. 

SCHAAL 161. 
r 8000- f 8700, 8 jaar . 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 100. 

Defensle. 
Staatsb edrijf der A rtillerie-lnrichtingen . 

Hoofdopzichter-constructeur. 

SCHAAL 162. 
f 2400-f 8800, 14 jaar. 

7 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Justltle. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Rijksagent voor voorwaardelijk ontslag. 

Reclasseering. 
Ambtenaar belast met de reclasseeringswerk

zaamheden aan de R ijkswerkinrichtingen 
Veenhuizen. 

SCHAAL 168. 
f 2400-f 8800, 7 jaar. 

7 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Waterstaat. 
Toezicht op de Spoor- en 'l'ramwegen. 

Adjunct- ingenieur. 

SCHAAL 164. 
f 2600-f 8800, 12 jaar . 

6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en Technische H oogeschool. 
Beheerder bij de veeartsenijkundige instituten 

der Rijksuniversiteit te Utrecht . 

Boekhouder. 

Flnanclen. 
Rijksmunt. 

Defensle. 
Koninklijke Militaire Akademie . 

Directeur uitgeven van boekwerken en litho
grafie. ,v aterstaat. 

Staatsvisschershavenbedrij/ te l hnuidcn. 
H a venmeester. 

SCHAAL 165. 
f 3200- f 8800, 6 jaar. 

3 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 200. 
J u~tltle. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Hoofd van Onderwijs bij de R ij ksopvoedings

gestichten voor jong.,ns. 
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Hoofd van Onderwijs bij het Rijksopvoedings
gesticht yoor meisjes. 

Hoofd van Onderwijs bij de Tuchtscholen voor 
jongens. 

Hoofd van Onderwijs bij de Tuchtschool voor 
meisjes. 

Flnanclen. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen 
Ontvanger aan een kantoor der 6e klasse. 

Registratie en Domeinen . 
Ontvanger aan een kantoor der 6e klasse. 
Controletll' van het buitengewoon zegel. 

SCHAAL 156. 
f 3300-f 3800,16 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarl ijksche verhooging van f 100. 

Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Machinist bij het Joodswezen in het l e en 2e 

district. 
SCHAAL 157. 

f 3100- f 3900, 8 jaar. 
4 tweejaarlijksche ve1·hoogingen van f 200 . 

Defensle. 
Loodswezen, betonnin(l, bebakening en 

verlichting. 
Zeeloods, belast met den dienst van stuurman 

aan boord van de stoomloodsvaartuigen in 
het 3e, 4e/5e en 6e district. * 

Zeeloods in het 3e, 4e/5e en 6e district. 
Schipper aan boord van een stoombetonnings

en verlichtingsvaartuig. 

SCHAAL 158. 
f 2000- f 4000, 15 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Waterstaat. 
Rij kswaterstaat. 

Assistent bij het Laboratorium voor chemisch
technologisch onderzoek van bouwstoffen 
voor den wegenbouw. 

Arbeld, Handel en Nijverlteid. 
Octrooiraad en Bureau voor den l ndu

strieelen Eigendom. 
J uridisch ambtenaar 2e klasse. 

SCHAAL 169. 
f 2400-f 4000, 16 jaar. 

8 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Arbeid, Handel en Nijverlteld. 

Arbeidsinspectie en inspectie H avenarbeid. 
Inspectrice. 

SCHAAL 160. 
f 2400-f 4000, 11 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Binnenlandsclte Zaken en Landbouw. 
Landbouwhoogeschool. 

Vast assistent. 

* Benevens ecne ambtstoelage van f 400. 

Onderwlj s, Kunsten en Wetenscltappen. 
Rijksuniversiteiten en 1'echnische Hoogeschool . 
Vast assistent aan de Technische Hoogeschool. 

Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

ve1·lichtin17 . 
Technisch ambtenaar bij 's Rijks kustverlich-

ting. 
SCHAAL 161. 

f 2600-f 4000, 14 jaar. 
7 tweejaaylijksche verhoogingen van f 200. 
Onderwljs, Kunsten en Wetenscltappen. 

R ijksuniversiteiten en T echnische Hoogeschool. 
Administrateur bij het College van Curatoren. 
Hortulanus. 

'\Vaterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Opzichter le klasse. 
Staatsvissche1·shavcnbedrijf te IJmuiden. 

Opzichter-werktuigkundige of opziener. 
Zuiderzeewerken. 

Opzichter l e klasse. 

SCHAAL 162. 
f 2800- f 4000, 12 jaar. 

6 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 20ti. 
Blnnenlandsclte Zaken en Laudbouw. 

K rankzinnigenwezen. 
Boekhouder-kassier bij het Rijkskrankzinnigen

gesticht te Woensel. 

Defensie. 
Staatsbedrijf der Artillerie-lnrichtingen. 

Magazij nchef. 
W aterstaat. 

Staatstoezicht op de mijnen. 
Chef de bureau. 

Arbeid, Handel en Nljverlteld. 
Arbeidsinspectie en inspectie Havenarb eid. 

Administratief ambtenaar l e klasse . 

SCHAAL 163. 
f 3000-f 4000, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 

W aterstaat. 
Rij kswaterstaat. 

Hoofdwerktuigkundige of hoofdopziener te 
IJmuiden. 

Werktuigkundige bij de gekanal iseerde Maas. 
Opziener der Rijkselectriciteitswerken te Hans

weert. 
Opziener der Rijkselectriciteitswerken te Neu

zen. 

SCHAAL 164. 
f 3200-f 4000, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Justitle. 
Ge,,angeniswezen. 

Adjunct-directeur bij de gevangenissen en de . 
Rijkswerkinrichtingen te Hoorn en Gorin
chem. 

Directeur of directrice van een gesticht 3e 
klasse der gevangenissen en Rijkswerkinrich
tingen te Hoorn en Gorinchem. 

Onderdirecteur bij het beheer der Rijkswerk
inrichtingen Veenhuizen. 
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Defens le. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Commissaris en ontvanger der loodsgelden 2e 

categorie. 

SCHAAL 165. 
f 3000-f 4100, 12 jaar. 

5 tweejaarl ij ksche verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 100. 

Waterstaat. 
Staatsbedrij/ der P osterijen, T el egra/ie en 

T el e/onie. 
Buitengewoon geemployeerde , groep 1. 

SCHAAL 166. 
f 3300-f 4100, 8 jaar. 

4 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 200. 
Defensle. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Machinist bij het Joodswezen in het 3e, 4e/6e 
en 60 district. 

·scHAAL 167. 
f 2200-f 4200, 14 jaar. 

6 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200 . 

Arbeld, Handel en Nl,Jverheld. 
W erkloosheidsverzekering en Arbeids

bemirldeling. 
Controleur. 
V akkundig ambtenaar. 

SCHAAL 168. 
f 2400-f 4200, 18 jaar . 

9 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Justltle. 

R ijkstucht- en opvoedingswezen. 
Rijksagent voor Voogdijraadzaken. 

SCHAAL 169. 
f 2600-f 4200, 16 jaar. 

8 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Waterstaat. 

Koninklijk Nederlandsch M eteorologisch 
I nstituut. 

Secretaris. 
SCHAAL 170. 

f 2800-f 4200, 7 jaar. 
7 jaarlijksche verhoog ingen van f 200. 

Jn stl tle. 
Rijkspolitie . 

Commissaris, ambtenaar bij het Rijksbureau 
betreffende de bestr ijding van den handel in 
vrouwen en kinderen en van den handel in 
ontuchtige uitgaven. 

SCHAAL 171. 
f 3000-f 4200, 12 jaar. 

6 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 200. 
Hooge Colleges van Staat. 

Raad van State. 
Commies van Staat. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Rijkscommissie voor de keuring van 

de khengsten. 
Secretaris. 

Waterstaat. 
Staatsbedrij/ der Posterijen, T el egra/ie en 

Tele/onie. 
Secretaris der permanente Commissie van Be

roep. 
SCHAAL 172. 

f 1800-f 4300, 17 jaar. 
8 jaarlijksche verhoogingen van £ 200. 
4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 jaarl ijksche verhooging van £ 100. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Hoofdwerktuigkundige of hoofdopz iener te 
Breda. 

Technisch ambtenaar. 
ZuiJerzeewerkcn. 

Technisch ambtenaar. 
Arbeld, Handel en Nljverheld. 

Stoomwezen. 
Technisch ambtenaar. 

Jnspectie Volksgezondheid. 
Technisch ambtenaar bij het bureau van den 

Hoofdinspecteur voor de Volkshuisvesting. 

SCHAAL 173. 
f 2200-f 4300 *, 15 jaar. 

6 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 jaarlijksche verhooging van f 100. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der P osterijen, T elegrafie en 

T-el efonie . 
Adjunct-referendaris. t 

SCHAAL 174, 
f 2400-f 4300, 14 jaar. 

6 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 jaarlijksche verhooging van f 100. 

Waterstaat. 
· Toezicht op de Spoor- en T ramwegen. 

Opzichter voor de spoorwegen. 
Arbeld, Handel en Nl,Jverheld. 

lnspectie Volks gezondheid. 
Adjunct-inspecteur. 

SCHAAL 176. 
f 3000-f 4300, 11 jaar. 

2 jaarlij k:iche verhoogingen van f 200. 
4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 jaarlijksche verhooging van f 100. 

* Aan gewezen adspirant-commiezen kan na 
het bereiken van het maximum nog tweemaal 
een jaarlijksche verhooging van f 100 worden 
toegekend. 

t Indien belast met de functie van direc
teur van een kantoor der kl asse 3a, wordt 
toegekend het rangsalaris echter ten minste 
f 4200. ' 

Indien belast met de functie van directeur 
van een kantoor der klasse 3b, wordt toege
kend het rangsalaris + £ 200 (in totaal ten 
minste f 4400). 

Indien belast met de functie van directeur 
van een kantoor der klasse 2a, wordt toege
kend het rangsalaris + f 400 ( in totaal ten 
minste f 4600) . 
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Defensic. 
Loodswezen, bctonning, bebakening en 

verlichting. 
Bouwkundig ambtenaar le klasse. 
l e Technisch ambtenaar bij 's Rijks kustver

lichting. 
SCHAAL 176. 

f 3400-f 4300, 9 jaar. 
4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 jaarlijksche verhooging van f 100. 
Onderwijs, ]{unsten en Wetenschappen. 

Inspectie Lager Onderwijs . 
Bouwkundig ambtenaar l e klasse. 

Rijksbureau voor de Monumentenzorg. 
Bouwkundig ambtenaar le klasse. 

Financliin. 
Rij ksgebouwendienst. 

Bouwkundig ambtenaar le klasse. 
Defensle. 

Genie. 
Technisch ambtenaar le kl asse. 

Waterstaat. 
To ezicht op de Spoo,·- en Tramwegen. 

Technisch ambtenaar le klasse. 
Scheepvaart-inspectie. 

T echnisch scheepsbouwkundig ambtenaar. 
Arbeld, Handel en Nijverheld. 

Octrooiraad en Bureau voor den lndu
strieelen Eigendom. 

Technisch ambtenaar le klasse. 
Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 

Technisch ambtenaar le klasse. 
]{olonliin. 

Technisch Bureau. 
Technisch ambtenaar le klasse. 

SCHAAL 177. 
f 2800-f 4400, 12 jaar. 

4 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Flnancliin. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Verificateur. * 

SCHAAL 178. 
f 3400- f 4400, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Flnancliin. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Essaieur van den Waarborg en de belasting 

der gouden en zilveren werken aan een kan
toor der 2e kl asse. 

SCHAAL 179. 
f 3600-f 4400, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Justltle. 

Rij kstucht- en opvoedingswezen. 
Adjunct-directeur bij de Rijksopvoedingsge

stichten voor jongens. 
Flnancliin. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Ontvanger aan een kantoor der 5e klasse ; 

* Als sectie-chef bovendien eene ambtstoe-
1 age van ten hoogste f 600 per jaa r. 

hieronder is begrepen de ontvanger, di e met 
ontheffing van het beheer van zijn kantoor, 
met behoud van den ambtstitel, wordt be
last met andere werkzaamheden. 

Registratie en D01neinen. 
Ontvanger aan een kantoor der 5e klasse. 

SCHAAL 180. 
f 4000-f 4400, 4 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Defensle. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Loodsschipper l e klasse, le en 2e district. 

SCHAAL 181. 
f 1800-f 4500, 19 jaar. 

8 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 jaarlijksche verhooging van f 100. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der P oste,'ijen, Telegrafie en 

Tel efoni e. 
Electrotechnisch ambtenaar. 

SCHAAL 182. 
f 2200-f 4500, 1 7 jaar. 

6 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 jaarlijksche verhooging van f 100. 

Waterstaat. 
Staatstoezicht op de Mijnen. 

Opzichter der mijnen. 
Arbeld, Handel en Nijverheld. 

Arbeidsinspectie en inspectie Havenarbeid. 
Technisch ambtenaar. 

Octrooiraad en Bureau voor den l ndu
strieelen Eigendom . 

Bibliothecaris. 

SCHAAL 183. 
f 2800- f 4500, 9 jaar. 

8 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 jaarlijksche verhooging van f 100. 

Justltie. 
Reclasseering. 

Ambtenaar . 

SCHAAL 184. 
f 3500-f 4500, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Justltle. 

Gevangeniswezen. 
Adjunct-directeur van het fabriekswezen bij de 

R ijkswerkinrichtingen Veenhuizen. 
Adjunct-directeur van den landbouw bij de 

Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen. 
Blnnenlan<lsche Zaken en Landbouw. 

K rankzinnigenwezen. 
Huismeester, Chef van den economischen en 

huishoudelijken dienst bij het Rijkskrankzin
nigengesticht te Woensel. 

Onderwijs, Knnsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en Technische Hoogeschool. 
Chef van don technischen dienst in het Aca

demisch Ziekenhuis te Leiden. 
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Adjunct-directrice van het Academisch Zieken
huis te Leiden. * 

Administrateur bij het Academisch Ziekenhuis 
te Leiden. 

SCHAAL 185. 
f 4000-f 4600, 6 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 twee jaarlij ksche verhooging van f 100. 
Onderwij s, l{unsten en ·wetenschappen. 
l nspectie Nijverheids- en Handelsonderwijs. 

Adj~nct-inspecteur van het Nijverheidsonder
WIJ S. 

Adjunct-inspectrice van het Nijverheidsonder
wijs. 

Defensle. 
Rijkswerven en Marine-Etablissement. 

Griffier te Hell evoetsluis. 

SCHAAL 186. 
f 2200-f 4600, 12 jaar. 

12 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Hooge Colleges van Staat. 
Stenografische I nrichting. 

Stenograaf. 
SCHAAL 187. 

f 2400-f 4600, 16 jaar. 
6 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Defensle. 
Staatsbedrijf der Artillerie-lnrichtingen. 

Wer ktuigkundige. 
Arbeld, Handel en Nijverheld. 

W erkloosheidsverzekering en Arbeids

Verificateur. 
bemiddeling. 

SCHAAL 188. 
f 3600- f 4600, 10 ja.ar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Financliin. 

Directe belastingen, invoen·echten en accijnzen. 
Controleur van den Waarborg en de belasting 

der gouden en zilveren werken aan een 
kantoor der 2e klasse. 

W aterstaat. 
R ijkswate,·staat . 

Eerste Rijkshavenmeester van den Waterweg 
van Krimpen aan de Lek langs Rotterdam 
naar Zee. 

Havenmeester te Neuzen. 
Staatsvisschershavenbedrijf te /Jmuiden. 

H alchef. 
Boekhouder. 

SCHAAL 189. 
f 2400-f 4800, 12 jaar. 

12 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Arbeid, Handel en Nijverlield. 

Rijksve,·zekeringsbank. 
Agent. 

/Jkw ezen. 
I J ker, chef van dienst. t 
IJker. 

* De korting, als bedoeld in artikel 6, eerste 
lid, bedraagt voor dit ambt f 1200. 

t Geniet uit <lien hoofde tevens eene jaarl ijk
sche ambtstoelage van 15 ten honderd der 
wedde. 

SCHAAL 190. 
f 8400-f 4800, 7 jaar . 

7 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Onderwljs, Kunsten en , vetensclm11pen. 

Rijksuniversiteiten en T echnische Hoogeschool. 
Vast hoofdass istent bij de Technische Hooge

school. 
SCH AAL 191. 

f 3600-f 4800, 12 jaar. 
6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Flnanclen. 
Rijksmunt. 

Inspecteur der controle. 
Scheikundige bij de Muntfabricage. 

SCHAAL 192. 
f 3700- f 4800, 12 ja.ar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 100. 
Departementen van Algemeen Bestuur. 

Hoofdcommies. 
Teclinisch ambtenaar bij het bureau Stoom

vaartdienst van het Departement van De
fensie. 

Hooge Colleges van Staat. 
Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

Hoofdcommies. 
T weede Kamer der Staten-Generaal. 

Hoofdcommies. 
Raad ~-an State. 

Hoofdcommies. 
A lgemeene R ekenkamer. 

Hoofdcommies. 
Kabinet der Koningin. 

H oofdcommies. 
Jnstltle. 

Gevangeniswezen. 
J)irecteur of directrice van een gesticht der 

2e klasse der gevangenissen en Rijkswerk
inrichti_ngen te Hoorn en Gorinchem . 

R ijkstucht- en opvoedingswezen. 
Hoofdcommies ter directie bij de Rij ksopvoe

dingsgestichten voor jongens. 
Bedienaar van den Godsdienst (hoofdbetrek

king) bij de Rijksopvoedingsgestichten voor 
jongens. 

Directrice bij de Tuchtschool voor meisjes. 
Gentraal Bureau van voorbereiding voor 

A mbtenarenzaken. 
Hoofdcommies. 

Blnnenlandsche Zaken en Lamlbouw. 
Gentraal Bureau voor de Statistiek . 

Hoofdcommies. 
N ederlandsche Staatscourant. 

Hoofdcomm ies. 
Algemeene Landsdruk kerij . 

Hoofdcommies. 
Chef van administratie . 

Staatsboschb eheer. 
H oofdcommies. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschap11eu. 
Onderwijsraad. 

Secretaris. 
Rijksarchieven. 

Hoofdcommies. 
Bureau van de Gom,nissie voor 's Rijks 

geschiedkundige publicatii!n. 
Wetenschappelijk assistent l e klasse. 
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Rijksbureau voor de Monumentenzorg . 
Hoofdcommies. 

Koninklijke B ibliotheek. 
Wetenschappelijk hoofdassistent. 

Koninklijk Penningkabinet. 
Directeur. 

Flnanclen. 
Agentschap van het Ministerie van Financien. 
Hoofdcommies. 
Dfrecte belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Hoofdcommies. 

Registratie en Domeinen. 
Hoofdopziener. 

Rijksinkoopbureau. 
Hoofdcommies. · 

P ensioenraad. 
Hoofdcommies. 

Defensle. 
R ijkswerven en Marine-Etablissement. 

Hoofdcommies. 
Hydro grafie. 

Cartograaf. 
Bureau Generale Staf. 

Registrator. 
Bureau lnspecteur van den geneeskundigen 

dienst. 
Hoofdcommies. 

K oninklij ke M il itaire A kademie. 
Bibliothecaris. 

Topografische lnrichting. 
Cartograaf. 
Hoofd van administratie. 

Staats b edrij f de1· A rtille,·ie-1 nrichtingen. 
Administrateur. 
Hoofdcommies. 

Waterstaat. 
T oezicht op de Spoor- en Tramwegen. 

Hoofdcommies. 
Rijkspostspaarbank. 

Hoofdcommies. 
Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en 

T elefonie. 
Hoofdcommies bij het H oofdbestuur. 
Hoofdcommies bij den Postcheque- en Giro

dienst. 
Arbeld, Handel en Nljverheld. 

Rijksverzekeringsbank. 
Hoofdcommies. 

Gontrole op het rekenplichtig beheer der 
Rij ksverze ke1·ingsbank. 

Hoofdcommies. 
Verzekeringsraad. 

Hoofdcommies. 
Werkloosheidsverzekering en Arbeids

bemiddeling. 
Hoofdcommies. 

Octrooiraad en Bureau voor den l ndu-
strieel en Eigendom. 

Administratief hoofdambtenaar. 
Technisch hoofdambtenaar. 
Hoofdassistent. 

Gezondheidsraad. 
Hoofdcommies. 

Ifolonlen. 
Koloniaal Etablissement. 

Ambtenaar van administratie le klasse. 

SCHAAL 193. 
f 3800-f 4800, 10 jaar. 

5 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 200. 
Onderwljs, l(unsten en Wetenschappen. 

Rijksbureau voor de Monu,nentenzorg. 
Arch itect. · 

SCHAAL 194. 
f 4000- f 4800, 8 jaar. 

4 twee jaarlij ksche verhoogingen van f 200. 

Defensle. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

ve,·lichting. 
Comm issar is en ontvanger der loodsgelden l e 

categorie. 

SCHAAL 195. 
f 4200- f 4800, 6 jaar. 

3 tweejaarlij ksche ve rhoogingen van f 200. 
Onderwlj s, Kunsten en Wetenschap1ien. 

I nspectie Lager Onderwijs. 
Schoolopziener. 

Defensle. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Loodsschipper l e klasse, Se, 4e/5e en 6e dis

trict. 

SCHAAL 196. 
f 4400-f 4800, 2 jaar . 

2 jaarl ij ksche verhoogingen van f 200. 
1Vaterstaat. 

Rij kswaterstaat. 
Technisch hoofdambtenaar . 

Zuiderzeewerken. 
Technisch hoofdambtenaar. 

SCHAAL 197. 
f 2000-f 5000, 15 jaar. 

15 jaarlij ksche verhoogingen van f 200. 
Departementen van Algemeen Bestuur. 

Adjunct-accountant bij de afdeel ing Volksge
zondheid van het Departement van Arbe id, 
Handel en Nijverheid. 

Flnanclen. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Adjunct-accountant. 

SCHAAL 198. 
f 2400-f 5000, 21 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
8 tweejaarl ij ksche verhoogingen van f 200. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Centraal B ureau voor de Statistiek. 

lnspecteur Bevolkingsregisters. 

Flnanclen. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Adj unct-inspecteur. 

SCHAAL 199. 
f 2400- f 5000, 13 jaar. 

13 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Blnnenland sche Zaken en Landbouw. 
Visscherij-inspectie. 

Adjunct-inspecteur. 
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Arbeld, H an del en XJJ verheld. 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 

rubberhandel en de rubbernijverheid. 
Technisch hoofdambtenaa r. 

SCHAAL 200. 
f 3800-f 5000, 12 jaar. 

6 twee jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Flnanclen. 

Direc te belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Essaieur van den Waarborg en de belasting 

der gouden en zilveren werken aan een 
kantoor der l e klasse. 

W a tersta at. 
Schcepvaart-inspectie. 

Expert. 
SCHAAL 201. 

f 4200-f 5000, 4 jaar. 
4 jaarlij ksche verhoogingen van f 200. 

Onderwljs, l i:unsten en Wetenschappen. 
N ederlandsch Oentraal l nstituut voor 

hersenonderzoe k. 
Onderd irecteur. 

SCHAAL 202. 
f 3000- f 5200, 11 jaar. 

11 jaarlij ksche verhoogingen van f 200. 
Ffnanclen. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Controleur der grondbelasting (geen hoofd 

van een contr6le). 

SCHAAL 203. 
f 4000-f 5200, 12 jaar. 

6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Blnnenlandscbe Zaken en Landbouw. 

Algemeene Landsdrukkerij. 
Algemeen bedrij fsleide r . 

Flnanclen. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Controleur van den Waarborg en de belasting 

de r gouden en zilveren werken aan een 
kantoor der le klasse. 

Defensle. 
Rijkswerven en Marine-Etablissement. 

Administrateur te H ellevoetsluis. 
Chef van den magazijndienst te Willemsoord. 
Griffier te Willemsoord. 

Waterstaat. 
Rij kswaterstaat. 

Havenmeester te I J muiden. 

SCHAAL 204. 
f 4200- f 5200, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Justltle. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Directr ice bij het Rij ksopvoedingsgesticht voor 

meisjes. 
Directeur bij de Tuchtscholen voor jongens. 

Flnanclen. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Ontvanger aan een kantoor der 4e klasse; 

hieronder is begrepen de ontvanger, die met 
ontheffing van het beheer van zijn kantoor, 
met behoud van den ambtstitel, wordt be-

last met andere werkzaamheden en 9 jaren 
de bezoldiging van ontvanger 5e klasse heeft 
genoten, dan we! 20 jaar bij de administra
tie heeft gediend. 

Registratie en Domeinen. 
Ontvanger aan een kantoor der 4e klasse. 
Bewaarder van de hypotheken, het kadaster en 

de scheepsbewijzen aan een kantoor der 4e 
klasse. 

Waterstaat. 
Scheepvaart-inspectie. 

Adjunct-i nspecteur. 
Onderinspecteur. 

SCHAAL 205. 
f 4400-f 5200, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200_ 

Flnanclen. 
R ij ksgebouwendienst. 

Bouwkundig hoofdambtenaar. 
Districts-bouwkundige. 

Water taat. 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegraf ie en 

T elejonie. 
Electrotechnisch hoofdambtenaar. 
R eferendaris 2e klasse. * 
Chef van den Centralen Magazijndienst. 

Arbeld, Handel en Nljverheld. 
l nspectie Vol ksgezondheid. 

Technisch hoo[dambtenaar bij het bureau van 
den hoofdinspecteur voor de Volkshuisves
ting. 

l i:olonlen. 
T echnisch Bureau. 

Technisch hoofdambtenaar. 
K oloniaal Etablissement . 

Hoofdambtenaar 2e klasse. 

SCHAAL 206. 
f 4600-f 5200, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Flnanclen. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen_ 
Controleur der invoerrechten en accijnzen. 

SCHAAL 207. 
f 2400-f 5400, 15 jaar. 

15 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 

Oentrale Oommissie voor de keuring van films . 
Secretaris. 

Flnanclen. 
R egistratie en Domeinen. 

Secretaris-penningmee ter bij het Bestuur der 
Visscherijen op de Zeeuwsche stroomen. 

* Indien belast met de funct ie van directeu r 
van een kantoor der klasse 3a, wordt toege
kend het rangsal aris. 

Indien belast met de functie van directeur 
van een kantoor der klasse 3b, wordt toege
kend het rangsal aris, echter ten minste f 4600. 

Indien bel ast met de functie van directeur 
van een kantoor der klasse 2a, wordt toege

kend het rangsalaris + f 200. 
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SCHAAL 208, 
f 3800-f 5400, 8 jaar. 

8 jaarlijksche verhoogingen van f 200 . 
Justltle, 

Rij kspolitie. 
Districtscommandant, tevens I nspecteur der 

Rijksveldwacht. 

SCHAAL 209. 
f 4200-f 5400, 6 jaar. 

6 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Justftfe. 
Gevangeniswezen en Psychopathenzorg . 

Directeur van het l e gesticht der Rijkswerk
inrichtingen Veenhuizen. 

2e Geneesheer-adjunct-directeur bij de Rijks
asyls voor mannen en voor vrouwen te 
Leiden. 
Onderwlj s, Kunsten en Wetenschappen. 

Bureau van de Oommissie voor 's Rijks 
geschiedkundige publicatii!n. 

Onderdirecteur. 
R ijksbureau voor de Monumentenzorg. 

Onderdi1·ecteur. 
N ederlandsch l nstituut voor geschiedkundig 

en kunsthistorisch onderzoek te R ome. 
Adjunct-directeur. 
Secretaris. 

SCHAAL 210. 
f 4400-f 5400, 5 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Justltle. 
Gevangeniswezen. 

Directeur of directrice van een gesticht der l e 
klasse der gevangenissen en Rijkswerkin
richtingen te Hoorn en Gorinchem. 

SCHAAL 211. 
f 4600-f 5400, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Hooge Colleges van Staat. 
Stenografische lnrichting. 

Onderdirecteur. 
Flnanclen. 
Rijksmunt. 

Chef der Muntfabricage. 

SCHAAL 212. 
f 2200-f 5600, 17 jaar. 

17 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 

Oursus tot opleiding van landmeters . 
Landmeter. 

Flnanclen. 
R egistratie en Domeinen. 

Landmeter van het kadaster. 
Landmeter der domeinen. 

, vaterstaat. 
Staatstoezicht op de mijnen. 

Landmeter. 
SCHAAL 213. 

f 2400-f 5600, 16 jaar. 
16 jaarl ijksche verhoogingen van f 200. 

Justitle. 
Gevangeniswezen . 

Apotheker bij de Rijkswerkinrichtingen Veen
huizen. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Landbouwhoogeschool. 

Conservator. 
Onderwljs, Ii:unsten en ,vetenschappen. 

Rijks-universiteiten en Technische Hoogeschool. 
Conservator. 
Apotheker. 
Observator. 

Rijksmuseum. 
Conservator. 

Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. 
Conservator. 

Rijks Ethnografisch Mus eum. 
Conservator. 

Flnancliin. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
2e Secretaris der Tariefcommissie, bedoeld bij 

art. 7 der Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 
568). 

Defensle. 
Hospitaaldienst der Marine. 

Burgerapotheker. 

SCHAAL 214. 
f 3200- f 5600, 12 jaar. 

12 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Flnancliin. 

D frecte belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Controleur der grondbelasting (hoofd van een 

controle). 

SCHAAL 215. 
f 4600- f 5600, 5 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Waterstaat. 

Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafi e en 
T el efonie. 

Referendaris. * 
SCHAAL 216. 

f 5000- f 5600, 6 jaar. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Onderwljs, Kunsten en Wetenschappen. 

Rijksuniversiteiten en Technische Hoogeschool. 
Directeur van 's Rijks Herbarium. 

SCHAAL 217. 
f 2400-f 5800, 17 jaar. 

17 jaarlijksche verhoogjngen van f 200. 
Waterstaat. 

Raad voor de Scheepvaart . 
Secretaris. 

* Indien belast met de functie van directeur 
van een kantoor der klasse 2a, wordt toege
kend het rangsalari s. 

Indien belast met de functie van directeur 
van een kantoor der klasse 2b, of belast met 
de functie van adjunct-inspecteur of adjunct
directeur, wordt toegekend het rangsalaris + 
f 400. 

Indien belast met de functie van directeur 
van een kantoor der kl asse la, wordt toege
kend het rangsalaris + f 800 . 

Indien belast met de functie van directeur 
van een kantoor der kl asse 1 b, wordt toeg-e
kend het rangsalaris + f 1200. 
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SCHAAL 218. 
f 8000- f 5800, 14 jaar. 

14 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Defensle. 

Centrale Magazijnen van militaire kl eeding 
en uitrusting. 

Keurmeester. 

SCHAAL 219. 
f 4600-f 5800, 6 jaar. 

6 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Justltle. 

Gevangeniswezen. 
Directeur van bet 2e Gesticht der Rijkswerk

im·ichtinge n V eenhuizen . 

SCHAAL 220. 
f 2400-f 6000, 18 jaar . 

18 jaarl ijksche verhoogingen van f 200. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 

Landbouwhoogeschool. * 
Entomoloog. 
Geoloog. 
Landbouwkundige. 
Landbouw-scheikundige. 
Mycoloog. 
Phytopatholoog. 
Plantkundige. 
Rij kslandbouwarchitect. 
Rijkslandbouwingenieur. 
Scheikundige. 

Rijkslandbou·wproefstations en R ijksbosch-
bo1,wp1·oefstation- t 

B acterioloog. 
Boschbouw kundige. 
Landbouw kundige. 
Mycoloog. 
Physioloog. 
Plantkundige. 
Scheikundige. 

Plantenziektenkundige dienst. § 
Ornitholoog. 
Phytopatholoog. 

V eeartsenijkundige dienst. 
Rij kskeurmeester . 
Bacterioloog bij de Rijksseruminrichting. 
Landbouwkundige bij idem. 
Scheikundige bij idem. 

R ij kszuivelinspectie. 
Adjunct-Rijkszuivelinspecteur. 

* De wetenschappelijke ambtenaar aan de 
Landbouwhoogeschool , als bedoeld in deze 
schaal, geniet bovendien eene ambtstoelage van 
f 300 's jaars, indicn hij aan het hoofd van 
een afdeel ing is gesteld, of eene ambtstoelage 
tot een maximum van 15 ten honderd van 
zijne jaarwedde, indien hij a ls zelfstandig 
hoofd van een zelfstandig onderdeel optreedt. 

t De wetenschappelijke ambtenaar bij deze 
Proefstations, a ls bedoeld in deze schaal; ·ge
nieten bovendien eene ambtstoelage van f 300 
's jaars, indien zij aan het hoofd eener a fdee
ling st aan. 

§ De wetenschappelijke ambtenaar bij dezen 
dienst, a ls bedoeld in deze schaal, die aange
wezen is a ls plaatsvervangend hoofd van den 
dienst, geniet deswege bovend ien eene ambts
toelage van ten hoogste f 500 's jaars . 

Rijkszuivelstation te L eiden. 
Scheikundige. 

Vissche1-ij-inspectie. 
Visscherij-consulen~. 

Biologisch visscherij-onderzoek. 
Bioloog. 
Visscherij-consulent. 

Chemisch, micro biologisch en hyd,·ogra
fisch visscherij-onderzoek. 

Scheikundige. 

Onclerwij s, Knnsten en ,vetenschappen. 
Koninklijke B i bliothee k. 

Conservator. 
Flnanclen. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Scheikundige aan bet laboratorium van het 

Departement van Financien. 
Registratie en Domeinen. 

I ngenieur der domeinen. 
Ingenieur bij de Rijksdriehoeksmeting. 
Bacteriologisch onderzoeker bij het bestuur der 

Visscherijen op de Zeeuwsche stroomen. 

Architect. 
I ngenieur. 

R ijksgebouwendienst. 

De fensle. 
Rijkswerven en Marine-Etablisse,nent. 

Electrotechnisch ingenieur der Marine. 
Ingenieur der Marine. 
Scheikundige der Marine. 

Verificatie van 's R ijks zee-instru,nenten. 
Verificateur. 

L oodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Electrotechnisch ingenieur bij 's Rijks kust
verlichting. 

Genie. 
Ingenieur. 

Centrale Magazijnen van militaire kl eeding 
en uitrusting. 

Keurmeester-technoloog. 
Staatsbedrijf der A rtille,·ie-l nrichtingen. 

Adjunct-fabriekschef. 
I ngenieur. 
Doctor in de scheikunde. 
Technoloog. 

,v atorstaat. 
Rijkswaterstaat. 

I ngenieur. * 
Technoloog bij bet Laboratorium voor che

m isch-technologisch onderzoek van bouwstof. 
fen voor den wegenhouw. 

Rijksstudiedienst voor de luchtvaart. 
Ingenieur. 

Geologische dienst. 
Geoloog. 

T oezicht op de Spoor- en Tramwegen. 
Rijksinspecteur der Spoorwegen. 

Scheepvaart-inspectie. 
Scheepsbouwkundig ingenieur. 

Staatsbed,-ijf der Posterijen, T el egrafie en 
T ele fonie. 

Ingenieur. 

* Bij niet-bevordering tot hoofdingenieur 
bovendi en 3 jaarlijksche verhoogingen van 
f 200. 
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Zuiderzeewerken. 
Chef van den hydrografisohen dienst. 
Secretaris der directie. 
Ingenieur . 

Arbeid, Handel en Nljverheitl. 
Stoomwezen. 

Ingenieur. 
Rij ksinstituut voor zuivering van afvalwater. 
Ingenieur. 

R ijksverzekeringsbank. 
Ingenieur. 

T echnische voorl ichtingsdienst ten behoeve 
van de Nijverheid. 

I ngenieur. 
Ingenieur bij het nijverheidslaboratorium. 
Rijksbureau tot onderzoek van handelswaren. 
Scheikundige. 

Voorlichtingsdiens t ten behoeve van de 
l ederindustrie . 

Scheikundi ge. 
Voorlichtingsdiens t ten behoeve van den 

rubberhandel en de rubbernijverheid. 
Technoloog. 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 
vezelhandel en vezelnijverheid. 

Technoloog. 
Instituut voor brandstoffeneconomie. 

Ingenieur. 
Octrooiraad en Bureau voor den l ndu

strieel en E fgendom . 
Ingenieur. 
Juridisch ambtenaar l e klasse. 

l nspectie Volksgezondheid. 
Ingenieur. 

Centraal Laborato,·ium voo,· de Volksge
zondheid. 

Bacterioloog. 
Bioloog. 
Scheikundige. 

Rijksserologisch l nstituut. 
Bacterioloog. 

Rijks bureau voor drin.kwate,·voorziening. 
Geoloog. 
H ydroloog. 
Ingenieur. 

Ingenieur. 

Kolon!en. 
T echnisch Bureau. 

B eschrijving der l ndische houtsoorten. 
Ambtenaar belast met de wetenschappelijke 

beschrijving van I ndische houtsoorten. 

SCHAAL 221. 
f 3000-f 6000, 15 jaar. 

15 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 

1Vaterstaat. 
K oninklijk Nederlandsch M eteorologisch 

Instituut. 
Adjunct-directeur. 

Arbeld, Handel en Nljverheid. 
R ·ij ksverze keringsbank . 

Assistent controleerend geneeskundige. 
Geneeskundige bij de medische afdeeling. 

Rijks Serologisch Instituut. 
Geneeskundige. 

SCHAAL 222. 
f 3400-f 6000, 13 jaar. 

13 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Arbeid, Handel en Nijverheltl. 

Arbeidsinspectie en inspectie Havenarbeid. 
Ingenieur. 
Inspecteur. 
Landbouwkundige. 

SCHAAL 223. 
f 4000- f 6000, 10 jaar. 

10 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Hoog·c Colleges van Staat. 

Raad van State. 
R eferendaris. 

Waterstaat. 
Rij ksstudiedienst voor de luchtvaart. 

Onderdirecteur. 
T oezicht op de Spoor- en Tramw egen. 

R ijksingenieur voor de Spoorwegen. 
Staatsvisschershavenb edrijf te /Jmuiden. 

Onderdi recteur. 

SCHAAL 224. 
f 4200- f 6000, 9 jaar. 

9 jaarl ijksche verhoogingen van f 200. 
Jnstitie. 

Gevangeniswezen. 
2e Geneesheer bij de Bijzondere Strafgevange• 

nis te ' s-Gravenhage. 

SCHAAL 225. 
f 4400-f 6000, 8 jaar. 

8 jaarlijksche verhoog ingen van f 200. 
Onderwljs, Kunsten en ·wetenschappen. 

Rijksuniversiteiten en T echnische Hoogeschool. 
Adjunct-directeur van het Natuurkundig La

boratorium en Kabinet der Rijksuniversiteit 
te Leiden. 

R ij ks1nuseum. 
D irecteur. 

SCHAAL 226. 
f 4600-f 6000, 7 jaar. 

7 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
0n1ler wijs, K unsten en ,vetenschap1>en. 

l nspectie Lager Onde,·wijs . 
Inspecteur, waaronder ook de bouwkundig in

specteur (op of na 1 Augustus 1924 aange
steld). 

K oninklijke Bibliotheek. 
Onderbibl iothecar is. 

SCHAAL 22i. 
f 4800-f 6000, 6 jaar. 

6 jaarl ijksche verhoogingen van f 200. 
Departementen van Algemeen Bestnur. 

Referendaris. 
Hoogo Colleg·es ,·an Staat. 

Eerste Kam er der Staten-Generaal. 
Referendaris. 

Tw eede Kamer der Staten-Generaal. 
Referendaris. 

Stenografisch e I nrichting. 
Directeur. 

Algemeene Rekenkamer. 
Referendaris. 
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K abinet der K oningin. 
Referendaris . 

Ju stltle. 
Centraal Bureau van voorb ereiding voor 

A mbtenarenzaken. 
Onderdirecteur. 
R eferendaris. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 

R eferendaris. 
Landbouwhoogeschool . 

Administrateur. 
Onderwljs, Kunsten en Wetenschappen. 

R ijksu niversitei t en en T ec hnisc he H oo g eschool . 
Secreta ris van het College van Curatoren. 
Bedrijfsingenieur-conservator . 

Flnanclen. 
Agentschap van het Ministerie van Financien. 
Arnbtenaar, belast met het gelrlelijk beheer. * 
R eferendaris. 

R ijksgebouwendienst. 
Bouwkundig hoofdambtenaar chef de bureau. 

P ensioenraad . 
Wiskundig a dviseur. 
Referendaris. 

Defensle. 
R ijkswerven en M arine-Etablissement. 

Adrninistrateur met den r ang van referendaris 
te Willemsoord. 

Geestelijke verzorging. 
Vlootaalmoezenier. 
Vlootpredika nt. 
Aalmoezenier. 
Legerpredikant. 

L oodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting . 

Chef van den Bouwkundi gen dienst. 
Bureau Generate Staf . 

Referendaris { inlichtingendienst ). 
S taatsbedrijf der Artill erie-lnrichtingen . 

Afdeel ingschef. 
Waterstaat. 

R ij kspostspaarbank. 
Referenda ris. 

Staatsbedrijf der Posterijen, T el egrafie en 
T elefonie . 

Controleur. 
I nspecteur der kust- en scheepsradiotelegrafie. 
Referendari s bij het H oofd bestuur. 
Referendaris bij den Postcheque- en Girodienst. 

Arbeld, Handel en Nljverhel!l. 
Arbeidsinspectie en inspectie H avenarb eid. 

Hoofd va n adrninistratie. 
H oo ge R aad van Arbeid. 

Secretaris. 
R ij ksverze keringsbank. 

I nspecteur der agenten. 
R eferendaris. 

Contr6le op het rekenpl-ichtig beheer der 
R ij ksverze keringsbank. 

R eferendari s. 
V erze keringsraad. 

Secretari s. 

* Geniet bovendien eene jaarlij ksche ambts• 
toelage van f 500. 

W erkloosheidsverzekering en Arbeids
bemiddeling. 

Referendaris. 
Gezondheidsraad. 

Referendaris. 

SCHAAL 228. 
f 5000-f 6000, 5 ja.ar . 

5 jaarlij ksche verhoog ingen va n f 200. 

Departementen van Algemeen Bestuur. 
I nspecteur van den Waarborg en de belasting 

der gouden en zilveren werken. 
Arbei<l, Handel en Nljverheld. 

l Jkwezen. 
Inspecteur . 

SCHAAL 229. 
f 3600-f 6200, 13 ja.ar . 

13 jaa rlij ksche verhoogingen va n f 200. 
Hooge Colleges ,·au Staat. 

Eerste Kamer der S taten-Generaal. 
Co=ies-griffier. 

SCHAAL 230. 
f 3800-f 6200, 12 ja.ar. 

12 jaarl ijksche verhoogingen van f 200. 
Fluaucleu. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Accountant {geen hoofd va n een bureau ). 
I nspecteur (geen hoofd van een inspectie) . 

SCHAAL 231. 
f 4600-f 6200, 8 ja.ar. 

8 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Ouderwlj s, J{uusteu en Wetenschappen. 

l nspectie licham elijke opvoeding . 
I nspecteur. 

I nspectie Lager Onderwijs. 
Inspecteur, waaronder ook de bouwkundi g in

specteur {v66r 1 Augustus 1924 aangesteld). 

SCHAAL 232. 
f 5000-f 6200, 6 ja.ar. 

6 jaarlij ksche verhoogingen van f 200. 
Flnanclen. 
R ijksmunt. 

l e Scheikundige, chef van de a fdeeling con
trole. 

Defeusle. 
T opografisch.e Inrichting. 

Onderdirecteur. 

SCHAAL 233. 
f 5200-f 6200, 10 ja.ar. 

5 tweejaarl ijksche verhoogingen van f 200 . 
Justltle. 

Rij kstucht- en opvoedingswezen. 
D irecteur bij de R ij ksopvoed ingsgestichten 

voor jongens. 
Flnancliin. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Ontvanger aan een kantoor der 3e klasse. 

R egistratie en Dom einen. 
Ontvanger aan een kantoor der 3e klasse. 
Bewaarrler van de hypotheken van het kadas

ter en de scheepsbewijzen aan een kantoor 
der 3e kl asse. 
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Ontvanger, tevens bewaarder van de hypothe
ken het kadaster en de scheepsbewijzen aan 
een' kantoor der 3e klasse . 

Kolonlen. 
I( oloniaal Etablissernent. 

Hoofdambtenaar le klasse. · 

SCHAAL 234. 
f 5600- f 6200, 3 jaar. 

3 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Departementen van Algemeen Bestuur. 
Inspecteur der grondbelasting. 

SCHAAL 235. 
f 4200-f 6400, 11 jaar. 

11 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 

,Tustltle. 
Gevangeniswezen. 

Geneesheer bij de Rijkswerkinrichtingen Veen
huizen. 

SCHAAL 236. 
f 4600- f 6400, 9 jaar. 

9 jaa rlijksche verhoogingen van f 200. 

Justltle. 
Ge·vangeniswezcn. 

le Geneesheer bij de Bijzondere Strafgevange
nis te 's-Gravenhage. 

SCHAAL 237. 
f 4800-f 6400, 8 jaar. 

8 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Hooge Colleges van Staat. 
Raad van State. 

Referendaris, chef der afdeeling geschillen 
van bestuur. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Visscherij-inspectie . 

Inspecteur-Districtshoofd. * 

SCHAAL 238. 
f 3000-f 6500, 18 jaar. 

17 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 jaarlijksche verhooging van f 100. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Rij kslandbouwwinterschol en, Rij kstuinbouw

winterscholen en daarrn ede in karakter 
overeenkornende Rijkstuinbouwscholen. 

Directeur, niet tevens belast met den Rijks
voorl ichtingsdienst ten behoeve van den 
Landbouw en het Rijkstoezicht op het lager 
landbouwonderwijs ih een bepaald ambts
gebied. 

SCHAAL 239. 
f 3400-f 6500, ·16 jaar. 

15 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 jaarlijksche verhooging van f 100. 

Waterstaat. 
Staatstoezicht op de rnijnen. 

lngenieur der mijnen . 

*· Indien tevens afdeelingshoofd bij het De
partement, wordt bovendien eene ambtstoe
lage van f 600 per jaar genoten . 

SCHAAL 240. 
f 3700- f 6500, 14 jaar. 

14 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Hooge Colleges van Staat. 
T weede Karn er der Staten-Generaal. 

Commies-griffier. 

SCHAAL 241. 
f 4400- f 6500, 12 jaar. 

10 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
1 jaarl ijksche verhooging van f 100. 

Onderwljs, Kunsten en ,vetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en Technische H oogeschool . 
Adjunct-directeur bij de Sterrenwacht. 

SCHAAL 242. 
f 4700-f 6500, 9 jaar. 

9 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Waterstaat. 
Rij kswaterstaat. 

Adjunct-hoofdingenieur van den algemeenen 
dienst. 

SCHAAL 243. 
f 5500- f 6500, 5 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Defensle. 

Staatsbedrijf der A rtillerie-Inrichtingen. 
Chef van dienst. 

Waterstaat. 
Toezicht op de Spoor- en Trarn wegen. 

Rijkshoofdingenieur. 
Arbeld, Handel en Nljverheld. 

Raden van Arbeid. 
Voorzitter van een Raad van Arbeid der 3e 

klasse. 
SCHAAL 244. 

f 4800- f 6600, 9 jaar. 
9 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Onderwljs, J(uusten en Wetenschappen. 

Rij ksarchievcn. 
Rijksarchivaris. 

Waterstaat. 
S cheepvaart-inspectie. 

Inspecteur. 
Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch 

lnstituut. 
Directeur. 

SCHAAL 245. 
f 3000- f 6800, 19 jaar. 

19 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 

Rijkslandbouwwinterscholen, Rijkstuinbouw
winterscholen en daarrnede in karakter 
overeenkornende Rijkstuinbouwscholen. 

Directeur, tevens belast met den Rijksvoor
lichtingsdienst ten behoeve van den Land
bouw en het Rijkstoezicht op het lager land
bouwonderwijs in een bepaald ambtsgebied. 

Rij kszuivelschool Bolsward. 
Directeur. 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 
Landbouw. 

Rij ksbijenteel tconsulent. 
Rij ksl andbouwconsulent. 
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R ij kspl u imveetee l tconsu lent. 
Rijkstuinbouwconsulent. 
Rij ksveeteel t.consulent. 
Rij kszu ivelconsulent. 

Domeinbeheer. 
Rentmeester. 

Staatsboschbeheer. 
Houtvester. 

SCHAAL 246. 
f 4000-f 6800, 14 jaar. 

14 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
CentraaJ, Bureau voor de Statistiek. 

Accountant. 
On derwij s, Kunsten en ,vetenschappen. 
lnspectie Nijverheids- en Handelsonde,·wijs. 

Accountant. 
}'inanclen. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Accountant (hoofd van een bureau). 
Jnspecteu r (hoofd van een inspectie), hieronder 

mede begrepen de inspecteurs aan het De
partement van Financien. 

le Secretaris der 'J;'ariefcommissie, bedoeld bij 
a r t ikel 7 der Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 
568 ). 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der Posterijen, Tel egrafie en 

Telefonie. 
Accountant hij het H oofdbestuur. 

SCH AAL 24,. 
f 4800- f 6800, 10 jaar. 

10 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 

F lnanclen. 
Registratie en Domeinen. 

I nspecteur. 

SCHAAL 248. 
f 5200-f 6800, 8 jaar. 

8 jaarl ij ksche verhoogingen van f 200. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbonw. 
Veea,·tsenijkundige dienst. 

I ns pecteur. * 
Rij kszuivel inspectie. 

Rijkszuivel inspecteur. 

SCHAAL 249. 
f 5500- f 6800, 8 jaar. 

5 jaarl ijksche verhoogingen van f 200. 
3 jaarlij ksche verhoogingen van f 100. 

Arbeld, Handel en ijverheld. 
T echnische voorlichtingsdienst ten behoeve , 

van de Nijverheid. 
N ijverheidsconsulent. 

SCHAAL 250. 
f 5000-f 7000, 8 jaar. 

4 tweejaarl ij ksche verhoogingen van f 500. 

* De Inspecteur van den Veeartsenijkundi
gen d ienst, tevens Inspecteur van de Volksge
zondheid, wordt bezoldigd overeenkomstig de 
salarisregeli ng, vermeld in de schaal f 5000-
f 7000. 

Blnnen landsche Zaken en Landbouw. 
K rankzinnigenwezen. 

Geneesheer-waarnemend-Directeur van bet 
R ijkskrankzinnigengestich t te Woensel. t 

Geneeskund ige bij het R ij kskrankzinnigenge
sticht te Woensel. 

Arbeld, Handel en N ljverheld. 
lnspectie Vol ksgezondheid. 

Inspecteur. 
Inspectrice. 

SCHAAL 251. 
f 5200-f 7000, !J jaar. 

9 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Illnnenlandsche Zaken ·en Landbouw. 
Cursus tot opleiding van landmeters. 

Lector. 
Flnanclen. 

Registratie en Domeinen. 
Ingenieur-verificateur van het kadaster. 
Ingenieur-verificateur der domeinen. 

SCHAAL 252. 
f 5500- f 7000, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van £ 500. 
Departementen van Algemeen Bestuur. 

Administrateur of Raadadviseur. 
Eerstaanwezend electrotechnisch ingenieur bij 

het Departement van Defensie. 
Bezuinigingsinspecteur. 

Hooge Colleges van Staat. 
Tw eede Kamer der Staten-Generaal. 

Administrateur. 
Algemeene Rekenkamer. 

Secretaris. 
Justltle. 

Gevangeniswezen. 
Hoofddirecteur van de R ijkswerkinrichtingen 

Veenhuizen. 
Centraal Bureau van voorbereiding voor 

A mbtenarenzaken. 
Directeur. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbonw. 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Administrateur. 
Algemeene Landsdrukkerij. 

Directeur . 
Landbouwhoogeschool . 

Bibliothecaris. 
Middelbare Landbou1i-school te Groningen. 

Directeur. 
Middelbare Koloniale Landbouwschool te 

Devente,·. 
Directeur. 

Rijkslandbouwproefstations en Rijksbosch
bouwproefstation. 

Directeur. 
Rijkszuivelstation Leiden. 

D1recteur. 
Biologisch vissche,·ijonderzoek. · 

Directeur. 
Chemisch microbiologisch en hydrografisch 

visscherijonderzoek. 
Directeur. 

t De in functie zijnde titularis geniet boven
dien eene ambtstoelage van £ 200 's jaars. 
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Staatsboschbeheer. 
Inspecteur. 

Onderwijs, J{unsten en Wetenschappcn. 
Rijksuniversiteiten en T echnische Hoogeschool. 
Afdeelingsdirecteur bij een laboratorium. 
Bibliothecaris. 
Directeur van het Rijksmuseum voor natuur

lijke historic. 
Bureau van de Commissie voor 's Rijks 

geschiedkundige publicatiiin. 
Directeur. 

Rijksbureau voor de MonU1nentenzo1·g . 
Directeur. 
N ederlandsch lnstituut voo,· geschiedkundig on 

kunsthistorisch onderzoek te Rome. 
Directeur. 

Rijksakademie van B eeldende Kunsten. 
Hoogleeraar. 

Rijksmuseum van Oudhed,en te Leiden. 
Directeur. 

Rijks Ethnografisch Museum. 
Directeur. 

Flnancliin. 
Registratie en Domeinen. 

Hoofdinspecteur aan het Departement van 
Financien. 

Hoofdingenieur (ler domeinen. 
Rijksgebouwendienst (afdeeling Nieuw bouw). 
Hoofdingenieur. 
Hoofdarchitect. 

Lid. 
Secretaris. 

Pensioenraad. 

Defensle. 
Rijkswe,·ven en Marine-Etablissement. 

Hoofdingenieur der Marine. 
Adviseur-scheikundige der Marine. 

Verificatie van 's Rijks zee-instrumenten. 
Adviseur-verificateur. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlicliting. 

Chef van den technischen dienst der kustver 
lichting. 

Geestelijke verzorging. 
Hoofdaalmoezenier. 
Legerpreclikant in algemeenen dienst. 

Staatsbed,-ijf der Artillerie-lnrichtingen. 
Fabriekschef. 
Hoofdaclrninistrateur. 

Waterstaat. 
Rijkswate,·staat. 

Directeur van het Laboratorium voor chemisch
technologisch · onderzoek van bouwstoffen 
voor den wegenbouw. 

Hoofdingenieur. 
Scheepvaart-inspectie. 

Scheepsbouwkundig adviseur. 
Rij kspostspaarbank. 

Onde:rdirecteur. 
Staatsbedrijf der P osterijen, Telegrafie en 

Telefonie. 
Hoofdingenieur. 
Administrateur bij het Hoofdbestuur. 
Onderdirecteur van den Postcheque- en Giro-

dienst. 
Zuiderzeewerken. 

Eerstaanwezend-ingenieur. 

Arbeld, Hand.el en Nljverheld. 
Stoo,nwezen. 

Hoofdingenieur. 
Ingenieur le klasse. 

A rbeidsinspectie en inspectie Havenarb eid. 
Geneeskundige. 

Rij ksverze keringsbank. 
Controleerend geneeskundige. 
Administrateur. 

Werkloosheidsverzekering en arbeids
bemiddeling. 

Administrateur. 
Technische voorlichtingsdienst ten behoeve 

van de Nijverheid. 
Directeur van het nijverheids-laboratorium. 
Rijksbureau tot onderzoek van handelswaren. 
Directeur. 

Voo,·lichtingsdienst ten behoeve van den 
rubberhandel en de rubbernijverheid. 

Directeur. 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 

·vezelhandel en vezelnijverheid. 
Directeur. 

l nstituut voor brandstoffeneconomie. 
Directeur. 

Lid. 

Octrooiraad en Bureau voor den lndu
strieelen Eigendo1n. 

Centraal Laboratorium voor de Volks-
gezondheid. 

Hoofd der bacteriologische afdeeling. 
Hoofd der chemische afdeeling. 
Hoofd der diergeneeskundige afdeeling. 

Rijlcsbureau voor drinkwatervoorziening. 
Hoofd der chemisch-bacteriologische afdeel ing. 

Rijks S erologisch l nstituut. 
Geneeskundige , tevens plaatsvervangend di

recteur. 
Kolonliin. 

T echnisch Bureau. 
Hoofdingenieur. 

SCHAAL 253. 
f 6000-f 7000, 4 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 500 . 

Onderwljs, Kunsten en ,'Vetenschappen. 
lnspectie Gymnasia. 

Inspecteur. 
l nspectie Middelbaar Onderwijs. 

Inspecteur. 
lnspectie Nijverheids- en Handelsonderwijs. 

Tnspecteur. 
lnspectie Lager Onderwijs. 

Hoofdinspecteur. 
Inspecteur van het buitengewoon lager onder

wijs. 
''V aterstaat. 

Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie. 

Inspecteur. 
Arbeld, Handel en Nljverheld. 

Raden van A ,·beid. 
Voorzitter van een Raad van Arbeid 2e klasse. 

Ver.zekeringsraad. 
Bezoldigd lid. 
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SCHAAL 254. 
f 6000-f 7200, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 300. 
Flnanclen. 

D irecte belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Hoofdinspecteur. 

Registratie en Domeinen . 
Hoofdinspecteur bij den buitendienst. 

SCHAAL 255. 
f 6200-f 7200, 4 jrulr. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 500. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 

K rankzinnigenwezen. 
Geneesheer-Directeur van het Rijkskrankzinni

gengesticht te Grave. 

SCHAAL 256. 
f 6500-f 7500, 4 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 500. 
Blnnenlan<lsche Zaken en Landbouw. 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Adjunct-directeur. 

Directie van den Landbouw. 
Inspecteur van het landbouwonderwijs. 
Inspecteur van den landbouw. 
Inspecteur van het zuivelwezen. 

Plantenziektenkundige dienst. 
Inspecteur. 

Veeartsenijkundige dienst . 
Directeur. * 
Directeur der Rijksseruminrichting. 

Staatsboschbeheer. 
Directeur. 

Onderwljs, Kunsten en Wetenschappen. 
Nederlandsch Centraal I nstituut voor hersen

onderzoek. 
Directeur. 

Flnanclen. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Inspecteur van den accountantsd ienst. 

Rijksinkoopbureau. 
Directeur. 

Defensle. 
T opografische I nrichting. 

Directeur. 
Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen. 

Adjunct-directeur. 
Waterstaat. 

R ij ksstudiedienst voor de luchtvaart . 
Directeur. 

Geologische dienst . 
Directeur. 

Staatsbedrijf der P osterijen, Telegrafie en 
T elefonie. 

Hoofdinspecteur. 
Staatsvisschershavenb edrijf. 

Directeur. 
Arbeld, Handel en Nljverheld. 

Raden van Arbeid. 
V oorzitter van een Raad van Arbeid der l e 

klasse. 

* Bij cumulatie van dit ambt met dat van 
Hoofdinspecteur der Volksgezondheid treedt 
voor de bezoldiging volgens deze schaal een 
vast sal aris van f 2000 in de pi aats. 

SCHAAL 257. 
f 6800-f 7800, 4 jaar. 

2 tweejaar lijksche verhoogingen van f 500. 
Flnanclen. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Directeur van het laboratorium van het De

parternent van Financien. 

SCHAAL 258. 
f 6500-f 8000, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 500. 
Waterstaat. 

Zuiderzeewerken. 
Hoofdingenieur. 

Arbeld, Handel en Nijverheld. 
Stoomwezen. · 

Hoofdingenieur-directeur. 
A rbeidsinspectie en inspectie H avenarbeid. 

E lectroteohnisch adviseur. 
Scheilnmdig adviseur. 
Hoofdinspecteur. 

SCHAAL 259. 
f 7000-f 8000, 4 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingE'n van f 500. 
Departementen van Algemeen Bestuur. 

Raadadviseur, niet bij een a fdeeling werkzaam, 
of administrateur met den persoonlijken 
titel van Directeur-Generaal. 

Directeur van scheepsbouw bij het Departe
ment van Defensie. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Directeur. 
K rankzinnigenwezen . 

Inspecteur van het Staatstoezicht op krank
zinnigen en krankzinnigengestichten. 
Onderwljs, Kunsten en Wctenschappen. 

Rijksuniversiteiten en T echnische Hoogeschool . 
Directeur van het Academisch ziekenhuis te 

Leiden. 
Lector-directeur. 

Rij ksarc hieven. 
A lgemeen Rijksarchivaris. 

Koninklijke bibliotheek. 
Bibliothecaris. 

R ijksmuseum te Amsterdam. 
Hoofddirecteur. 

Rijksakademie voor beeldende kunsten. 
Hoogleeraa r-directeur. 

Flnanclen. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Directeur. 

R egistratie en Domeinen. 
Directeur. 

Rijksgebouwendienst. 
Rijksbouwrneester . 

P ensioenraad. 
Voorzitter. 

Defensle. 
Rijkswe,·ven en Marine-etablissement. 

Directeur. 
Waterstaat. 

Rij kswaterstaat. 
Hoofdingenieur-directeur. 

To ezicht op de spoor- en tramwegen. 
Inspecteur-Generaal. 



225 8 MA.ART (S.72) 1929 

Staatstoezicht op de mijnen. 
Hoofdingenieur. 

Scheepvaartinspectie. 
Hoofdinspecteur. 

Koninklijk Nederlandsch M eteorologisch 
Instituut. 

Hoofddirecteur. 
R ijkspostspaarbank. 

Directeur. 
Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en 

T elefonie . 
Directeur van den Postcheque- en Girodienst. 

Arbeld, Handel en Nljverheld. 
A rbeidsinspectie en inspectie Havenarbeid. 

Medisch adviseur. 
Rij ksverze keringsbank. 

Secretaris-Generaal. 
Medisch adviseur. 
Wiskundig adv iseur . 

V erzekeringsraad. 
Voorzitter . 

Gezondheidsraad. 
Voorzitter . 

Oentraal Laboratorium voor de vol ks
gezondheid. 

Directeur. 
Inspectie V ol ksgezondheid. 

Hoofdinspecteur. 
Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 

Directeur. . 
Rijks Serol ogisch Instituut. 

Directeur. 
Werkloo sheidsverzekering en Arbeids

bemiddeling. 
Directeur. 

Kolonlen. 
T echnisch Bureau. 

Directeur. 

SCHAAL 260. 
f 7500- f 8500, 4 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 500. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der Posterij en, T el egrafie en 

T elefonie. 
Hoofdingenieur-directeur. 

SCHAAL 261. 

f 7500-f 9000, 6 jaa r. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 500. 

Blnnenlandsche Zaken en Lan1lbouw. 
Landbouwhoogeschool . 

Hoogleeraar. 
Onderwljs, l(unsten en Wetenschappen. 

Rijksuniversiteiten en T echnische Ho ogeschool . 
Hoogleeraar. 

Inspectie Nijverheids- en Handelsonderwijs . 
Inspecteur-Generaal. • 

Defensle. 
Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen. 

Directeur. 

1929. 

II. BEZOLDIGINGSBEDRAGEN, 
waarbij geen periodleke verhoogingen 

zijn vastgesteld. 

f 25 per maand. 
Hooge Colleges van Staat. 

Eerste Kam er der Staten-Gene,·aal . 
Hulpbode (alleen dienst doende tijdens de 

bijeenkomsten der Kamer). 

f 70 vast. 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Gentrale Oommissie voor de Statistiek. 

Bode. 
f 100 ten hoogste. 

Waterstaat. 
Rij kswaterstaat . 

Toezichthebbende op de Rijkshavenwerken te 
Lemmer. 

f 200 ten hoogste. ,v a ters taa t. 
Rijkswaterstaat . 

Brugwachter te Haagjesbrug (Wanneperveen} . 

f 250 ten hoogste. 
Waterstaat. 

R ijkswaterstaat. 
H avenmeester bij de Tramwegen te H elle

voetsluis. 

f 300 ten hoogste . 
Waterstaat. 

Rijkswaterstaat. 
Brugwachter te Beilervaart (Mond} . 
Brugwach ter te Hijkerbrug (Dr.}. 
H avenmeester van het kanaal door Voorne. 
Sluisknecht te Goedereede. 
Sluiswachter te Beilen. 

f 300 vast. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbonw. 

Oentraal Stembureau. 
Adjunct-secretaris. 

f 400 ten hoogste. 
Waterstaat. 

R ijkswate,·staat. 
Brugwachter te Brunstigerbrug (Dr.}. 

f 400 vast. 
Arbeld, Handel en Nljverheld. 

Arbeidsinspectie en inspectie Hav enarbeid. 
Onderinspecteur van den havenarbeid (behalve 

te Delfzijl}. 

f 450 vast. 
. Waterstaat. 

K oninklijk lvederlandsch M eteorologisch 
I nstituut. 

Observator te Groningen. 

f 500 ten hoogste. 
Justltle. 

R eclasseering. 
Agent van een ambtenaar der recl asseering. 

Waterstaat. 
R ijkswaterstaat. 

Kanaalwachter te Nieuwe Statenzijl. 
15 
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f 500 vast. 
Justltle. 

R ijkspolitie. 
Grenscommissaris te Nieuweschans, Enschede, 

Venlo en H eerlen. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Centrale Commissie voor de Statistiek. 

Secretaris. 
Waterstaat. 

Commissie van toezicht op den Geologischen 
dienst . 

Secretaris. 
f 550 vast. 
Justltle. 

Gerechtshoven. 
Deurwaarder. 

f 600 ten hoogste. 
Justitle, 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Secretaris van den Voogdijraad te Tie!. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Armwezen. 

Secretaris van den Armenraad te Gouda. 
Waterstaat. 

R ij kswaterstaat. 
Brugwachter te Hommerts. 

f 600 vast. 
Waterstaat. 

Koninklijk Nederlandsch M eteorologisch 
l nstituut. 

Observator te Maastricht. 

f 650 ten hoogste. 
Justltle, 

P sychopathenzorg. 
Geagreeerd onderwijzer bij de Rijksasyls voor 

mannen en voor vrouwen te Leiden. 
Godsdienstonderwijzer bij de Rij ksasyls voor 

mannen en voor vrouwen te Leiden. 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 

Armwezen. 
Secretaris van den Armenraad te Breda. 

f 700 ten hoogste. 
Justltle. 

R ijkstucht- en opvoedingswezen. 
Rijksagent voor Gezinsverpleging. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Armwezen. 

Secretaris van den Armenraad te Venlo. 
Defensie. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verl ichting. 

Lichtwachter bij 's Rijks kustverlichting der 
4e categorie. 

Waterstaat. 
Rij kswaterstaat. 

Sluiswachter aan het Tienhovensche K anaal 
(Hilversum) . 

f 700 vast. 
Arbeid, Handel en Nljverheld. 

Arbeidsinspectie en inspectie H avenarbeid. 
Onderinspecteur van den havenarbeid te Delf

zijl. 
f 750 ten hoogste. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Armwezen. 

Secretaris van den Armenraad te Meppel. 

f 750 vast. 
Justltle. 

H ooge R aad der Nederlanden. 
Deurwaarder. 

Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verl ichting. 
K antoorlooper te Hellevoetsluis. 

Waterstaat. 
Zuiderzeeraad. 

Secretaris. 
f 800 ten hoogste. 

Justltle. 
Gevangeniswezen. 

Godsdienstonderwijzer bij de gevangenissen en 
Rijkswerkinrichtingen te Hoorn en te Go
rinchem. 

R ijkstucht- en opvoedingswezen. 
Secretaris van den Voogdijraad te Middelburg. 
Secretaris van den Voogdij raad te Roermond. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Armwezen. 

Secretaris van de algemeene armencommissie. 
,v aterstaat. 

R ijkswaterstaat. 
Molenaar te N ieuweschans. 
Brugwaker en brugwaakster (Apeldoornsche 

K anaal). 
f 800 vast. 

Justltle, 
Rijkspolitie. 

Assistent bij h~t toezicht op het vreemdel ingen
en landverhuizersverkeer te Nieuweschans en 
H eerlen. 

f 900 ten hoogste. 
Justltle. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Secretaris van den Voogdijraad te Almelo. 

f 1000 ten hoogste. 
Justltle. 

Gevangeniswezen . 
Bezoldigd secretaris. 

R ijkstucht- en opvoedingswezen. 
Secretaris van den Voogdijraad te Winschoten. 

Defensle. 
L oodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Lichtwachter bij 's Rijks kustverlichting der 

3e categorie. 
f 1000 vast. 

Justitle. 
Arrondissementsrechtbanken en Kanton

gerechten. 
Bezoldigd deurwaarder, behalve te Amster

dam, Rotterdam en 's-Gravenhage. 
Rijkspolitie. 

Assistent bij het toezicht op het vreemdelingen
en landverhuizersverkeer te Zevenaar, Olden
zaal en Hoek van Holland. 

Defenslc. 
M ilitaire P ensioenraad. 

Lid, tevens lid van den P ensioenraad. 
f 1100 ten hoogste. 

Justltle. 
R eclasseering. 

Secretaris van den R eclasseeringsraad. 
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f 1100 vast. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 

Centraal Stembureau. 
Secretaris. 

f 1200 ten hoogste. 
Justltle. 

Rij kstucht- en opvoedingswezen. 
Secretaris van den Voogdijraad te: Breda, 

Leeuwarden, Zutphen. 

Blnnenlan<lsche Zaken en Landbouw. 
Armwezen. 

Secretaris van den Armenraad te: 's-Hertogen
bosch, Middelburg, Deventer. 

f 1200 ,•ast. 
Departementen van Alg·emeen Bestnur. 

Wetenschappelijk adviseur bij de economische 
bibliotheek van het Departement van Ar
beid, Handel en Nijverheid. 

Flnancien. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Surnumerair der grondbelasting (zonder vak

examen), gedurende ten hoogste 33 maanden. 
Surnumerair van den Waarborg en de be

lasting der gouden en zilveren werken (zon
der vakexamen), gedurende ten hoogste 33 
maanden. · 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 

Telefonie. 
Adspirant-electrotechnisch ambtenaar. * 
Adspirant-surnumerair. 

Arbehl, Handel en Nljverheld. 
Rijksbureau tot onderzoek van handelswaren. 
Adjunct-analist. 

Voorlichting.sdienst ten behoeve van den 
rubbe,·handel en de rubbernijverheid. 

Adjunct-analist. 
P harmaco-T herapeutisch I nstituut. 

Secretaris of secretaresse. 

f 1300 ten hoogste. 
Justltle. 

Rij kstucht- en opvoedingswezen. 
Secretaris van den Voogdijraad te: 's-Herto

genbosch, Tilburg, Zwolle. 
Blnnenlan<lsche Zaken en Lamlbouw. 

Armwezen. 
Secretaris van den Armenraad te Vlaardingen. 

f 1400 ten hoogste. 
Justltle. 

Gevangeniswezen. 
Geagreeerd onderwijzer bij de Gevangenissen 

en Rijkswerkinrichtingen te Hoorn en Go
rinchem. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Secretaris van den Voogdijraad te Groningen. 

f 1400 vast. 
Flnancien. 

Directe belastingen, irivoerrechten en accijnzen. 
· Surnumerair (zonder vakexamen), gedurende 

ten hoogste 33 maan.den. 

* Vergoeding voor dienstverrichting £ 1.50 
per dag; op dit ambt is de standplaatsaftrek 
van toepassing. 

Registratie en Domeinen. 
Surnumerair (zonder vakexamen), gedurende 

ten hoogste 33 maanden. 

f 150·0 ten hoogste. 
Justltle. 

Gevangeniswezen en Psychopathenzorg. 
Godsdienstleeraar bij de Rijksasyls voor man

nen en vrouwen te Leiden. 
Godsdienstleeraar bij de Gevangenissen en 

Rijkswerkinrichtingen te Hoorn en Gorin
chem. 

Rij kstucht- en opvoedingswezen. 
Godsdienstleeraar (nevenbetrekking) bij de 

Rijksopvoedingsgestichten voor jongens. 
Godsdienstleeraar (nevenbetrekking) bij het 

Rijksopvoedingsgesticht voor meisjes. 
Godsdienstleeraar (nevenbetrekking) bij de 

Tuchtscholen voor jongens. 
Godsdienstleeraar (nevenbetrekking) bij de 

Tuchtschool voor meisjes. 
Secretaris van den Voogdijraad re Alkmaar. 

f 1500 vast. 
Justltle. 

Arrondissementsrechtbanken en Kantonge
rechten. 

Bezoldigd deurwaarder te Amsrerdam, Rotter
dam en 's-Gravenhage. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
College voor de Visscherijen. 

Seoretaris. 
Onderwljs, Kunsten en Wetenschappen. 

Central e J eugdraad. 
Secretaris. 

Waterstaat. 
Mijnrao.d. 

Secretaris. 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 

Telefonie. 
Secretaris van den Postraad. 
Secretaris van den Radioraad. 

f 1600 ten hoogste. 
Justltle. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen . 
Secretaris van den Voogdijraad te: Arnhem, 

Leiden. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 

Armwezen. 
Secretaris van den Armenraad re: Apeldoorn, 

Enschede, Helder, Zaandam. 

f 1600 vast. 
Flnaneliin. 

Registratie en Domeinen. 
Adspirant-landmeter. 

f 1 iOO ten hoogste. 
Justltle. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Secretaris van den Voogdijraad te Assen. 

f 1800 vast. 
Justltle. 

Reclasseering. 
Secretaris van bet Centraal. College. 

Ondenvljs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksmuseum Van Bilderbeek-Lamaison. 

Directeur. 
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Defensle. 
Militaire P ensioenraad. 

Geneeskundig adviseur. 

Waterstaat. 
l nspectie voor de R ijnvaart. 

I nspecteur. 

f 600 m ln sten s, f 2000 hoo~stens. 
Fluanclen, 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Ambtenaar tot bijstand van den Secretaris van 

den R aad van Beroep voor de Directe be
lastingen . 

f 2000 ten hoogste. 
Justltle, 

R ij kstucht- en opvoedingswezen. 
Geneesheer (nevenbetrekking) aan de tucht-

scholen voor jongens. 
Geneesheer (nevenbetrekking) aan de tucht
. school voor meisjes. 

Secretaris van den Voogdij raad te H aarlem. 
Blnnenlandsche Zalrnn en Landbouw. 

Armwezen. 
Secretar is van den Armenraad te Delft. 

Onderwljs, J{unsten en WetenschaJJpen. 
R ij ksuniversiteiten en T echnische H oogeschool. 
Behandelend en controleerend geneeskundige 

bij het Academisch Ziekenhuis te Leiden. 

f 2000 vast, 
Defensle, 

Militaire P emioenraad. 
Lid. 

Arbeld, Handel en Nijverhei<l. 
R ij ks S erol ogisch I nstituu t. 

P aardenar ts. 
R ij ks kw eekscholen voor vroedvrouwen. 
Hoofdonderwijzeres. 

f 2100 vast. 
Arbeld, Handel en Nljverheld. 

R ijksinstituut voor zuivering van afval water. 
Directeur. 

f 2200 vast. 
Onderwljs, Kunsten en W etenschappen. 
K oninklij ke A kademie van W etenschappen . 

Bibliothecaris. 
f 2400 vast. 

Arbeld, Handel en Nljverheld. 
Pharmaco-Therapeutisch l nstituut. 

Voorzi tter . 
R edacteur. 

f 2500 ten hoogste. 
Justltle. 

R ij kstucht- en opvoedingswezen. 
Secretar is van den Voogdijraad te Dordrecht. 
Secretaris van den Voogdijraad te Utrecht . 

f 2500 vast. 
Fln anclen. 

N ederlandsche B ank. 
Koninklijk Co=issar is. 

Waterstaat. 
·Staatsbedrijf der P osterijen, Telegrafie en 

T el ef onie . 
Buitengewoon geemployeerde bij den Post

d ienst. 

Arbeld, Handel en Nlj verheld. 
R ijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 

Assistent-verlosku ndige (mag part. pra ktijk 
ui toefenen) . 

f 2600 ten hoogste. 
,T ustltle. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Geneesheer (nevenbetrekking ) aan de Rijks

opvoedingsgestichten voor jongens. 
Geneesheer (nevenbetrekking ) aan het Rijks

opvoedingsgesticht voor meisjes. 
Blnnenlandscbe Zaken en Landbouw. 

Armwezen. 
Secretar is van den Armenraad te Leeuwa rden. 

f 2700 ten hoogste. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 

Armwezen. 
Secretaris van den Armenraad te Alkmaar . 
Secretaris van den Armenraad te Maastricht . 

Defensle. 
f 2800 vast. 

Mili taire P ensioenraad. 
Voorzitter. 

f 3000 ten boogste. 
Justltle. 

Gevangeniswezen. 
Burgergeneesheer bij de Gevangenissen en 

Rij kswerkinricht ingen te Hoorn en Gori n
chem. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Secretat'is van den Voogdijraad te: Amster

dam I , Amsterdam II, ' s-Gravenhage I , 
's-Gravenhage II, Maastricht, Rotterdam I , 
Rotterdam II. 

Blnnenlandscbe Zalien en Landbouw. 
Armwezen. 

Secretaris van den Armenraad te: Dordrecht, 
Hi! versum, N ijmegen. 

Ambtenaar van administratie voor de werk, 
verschaffing in Drenthe. 

Arbeld, Handel en ljverheld. 
P hannaco-T herapeutisch I nstituut. 

Assistent voor pharmacologische onderzoekin-
gen. 

f 3000 vas t. 
Flnanclen. 

R egistratie en Domeinen. 
Voorzitter van het Bestuur der Visscherijen 

op de Zeeuwsche stroomen. 
Waterstaat. 

K orps gel eiders van ontplof bare sto f fen . 
Commandant. 

Arheld, Handel e u Nljverheld. 
R ijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 

Assistent-verloskundige, tevens plaatsvervan. 
gend directeur te Amsterdam. 

f 3200 ten hoogste. 
Waterstaat. 

R ijkswaterstaat . 
Voogd van Rottum. 

f 3500 ten boogste. 
Onderwljs, Kunsten en Wetenscbap1ien. 

R ijksakade1nie van beeldende kunsten. 
Buitengewoon hoogleeraar. 
Lector. 
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f 8600 ten hoogste. 
Blnnenlandsche Zal;:en en Landb9uw. 

Armwezen. 
Secretaris van den Armenraad te Groningen. 

f 3800 ten hoogste. 
Onclerwlj s, l{unsten en 1Vetenschappen. 

R ijksmuseum H. W. Mesdag te 's-G,·avenhage. 
Directeur. 

Rijksmuseum Huis Lambert van M eerten 
te Delft. 

Directeur. 
f 4000 ten hoogste. 

Flnanclen. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Plaatsvervangend Rijksadvocaat. 

f 4000 yast. 

Onderwljs, Kun ten en 1Vetenschappen. 
Rijksmuseuni G. M . Kam te Nijmegen. 

Directeur. 
Flnanclen. 

P ensioenraad. 
Geneeskundig adviseur. 

Arbeld, Hanclel en Nljverheld. 
Pharmaco-Therapeutisch l nstituut. 

Assistent voor che)llisch pharmacologi che on
derzoekingen. 
Assistant voor klinisch therapeutische onder

zoekingen. 

f 4200 ten hoogste. 
Blnnenlandsche Zaken en Lantlbouw. 

Armwezen. 
Secretaris van den Armenraad te H eerlen. 

f 4800 ten hoogste. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 

Armwezen. 
Secretaris van den Armenraad te: Arnhem, 

Haarlem, Leiden. 

f 4800 vast. 
Arbelcl, Handel ea Nijverheid. 

Rijkskweekscliolen voor vroedvrouwen. 
Geneesheer-Directeur te Amsterdam (mag par
ticuliere praktij k uitoefenen). 

f 5000 ten hoogste. 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw. 

Ar,nwezen. 
Secretaris van den Armenraad te Utrecht. 

On1lerwljs, l{un sten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en T echnische H oogeschcol . 
Prosector. 

f 5000 vast. 
Onderwlj , Kunsten en W et enschappen. 

Koninklijk Kabinet van Schilderijen. 
Directeur. 

f 5200 vast. 
Flnanclen. 

R egistratie en D oiieinen. 
Directeur der Staatsloterij. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en 

T elefonie. 
Electrotechnisch adviseur bij het H oofdbestuur. 

f 5400 ten hoogste. 
Onderwljs, Kun sten en 1Vetenschappen. 

Woordenboek der Nederlandsche taal. 
Redacteur. 

f 5600 ten hoogste. 
Blnnenlanclsche Zalrnn en Landbouw. 

Landbouwhoogeschool. 
Secretaris van het College van Curatoren. 

r 2000 mlnste ns, f 6000 hoogstens. 
Flnanclen. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
· Rijksadvocaat. 

f 6000 ten hoogste. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 

Armwezen. 
Secretaris van den Armenraad te 's-Graven• 

hage. 
Rijksinspecteur voor de ondersteuning van be

hoeftige ederlanders in het buitenland. 
Onclenvljs, Kunsten en Wetenscbappen. 

Rijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool. 
Lector bij de Technische Hoogeschool (11iet 

met afzonderlij k onderwijsvak). 

f 6000 vast. 
W aterstaat. 

Raad voor de Scheepvaart. 
V oorzi tter. 

Arbeld, Handel en Jjverheld. 
lnspectie Volksgezondheid. 

Technisch adviseur bij het Bureau van den 
Hoofdinspecteur voor de Volkshuisvesting. 

Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 
Geneesheer-Directeur te Rotterdam. 

f 6500 ten hoogste. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 

Armwezen. 
Secretaris van den Arm~nraad te Rotterdam. 

f 6500 vast. 
Hooge Colleges van Staat. 

Kabinet der Koningin. 
Secretaris. 

Waterstaat.. 
Staatsbedrijf der P osterijen, T elegrafie en 

T elefonie. 
Buitengewoon Hoofdambtenaar bij den tech

nischen dienst der telefonie. 

f 7000 ten hoogste. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 

Ar,nwezen. 
Secretaris van den Armenraad te Amsterdam. 

Landbouwhoogeschool. 
Buitengewoon hoogleeraar. 
Lector. 

Onclerwijs, li:unsten en Wetenschappen. 
R ijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool. 
Buitengewoon hoogleeraar. 
Lector (met afzonderlij k onderwijsvak). 

f 7000 vast. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 

Oentral e Oommissie voor de keuring van films. 
V oorzitter. 

Flnanclen. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Ontvanger aan een kantoor 2e klasse. 
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R egis t,·atie en Domeinen. 
Ontvanger aan een kantoor der 2e klasse. 
Ontvanger, tevens bewaarder van de hypothe

ken, het kadaster en de scheepsbewijzen aan 
een kantoor 2e klasse. 

Bewaarder van de hypotheken, het kadaster 
en de scheepsbewij zen aan een kantoor der 
2e kl asse . 

R ij ksgebouwendienst . 
Directeur van onderhouds- en uitbreidings

werken. 
f 7200 vast. 

Blnnenlandscbe Zaken en Laudbonw. 
R ijksbureau voor de ontwatering. 

Direoteur. 
Flnancliiu. 

R egis tratie en Domeinen. 
Ontvanger van een kantoor der l e klasse. 
Bewaarder der hypotheken, het kadaster en 

de scheepsbewijzen van een kantoor der l e 
klasse. 

f 7500 vast. 
Hooge Colleges van Staat. 

R aad van State. 
Secretaris. 

Flnancliin. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzcn. 
Ontvanger van een kantoor der l e klasse. 

R egistratie en Domeinen. 
Ontvanger van het gecentral iseerde kantoor te 
Amsterdam. 

Waterstaat. 
S taatsbedrij f der P osterijen, T elegrafie en 

T el efonie . 
Directeur van het postkantoor te 's-Graven

hage. 
D irecteur van het telegraafkantoor te 's-Gra

venhage. 

Arbeill, Handel en Nljverbeld. 
Octrooiraad en B ureau voor den l r,,d;u,;J trieel en 

E1.gendom. 
Ondervoorzi tter. 

Kolonliin. 
K ol oniaal Etablissement. 

D irecteur . 
f 7600 rnst. 

Onderwljs, Knnsten en Wetenscbappen. 
Rijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool. 
Directeur-Geneesheer van de heelkundige en 

vrouwenklinieken te Utrecht. 

f 8000 va t. 
Hooge Colleges van Staat. 

Eerste K amer der S taten-Generaal. 
Griffier . 

K abinet der K oningin. 
Directeur. 

Flnancliin. 
Agentschap van het Ministerie van Financiiin 

en Directie van de Grootboeken der 
Nationale Schuld. 

Agent-Directeur. 
Waterstaat. 

S taatsbedrij f der P osterijen, T el egrafie en 
T el efonie. 

Al gemeen Secretaris. 
Directeur van het postkantoor te Amsterdam. 
Directeur van het telegraafkantoor · te Am-

sterdam. 

Directeur van het postkantoor te Rotterdam. 
Directeur van het telegraafkantoor te Rotter

dam. 
Arbeld, Handel en Nljverbeld. 

Rijksverzekeringsbank. 
Lid van het Bestuur. 

f 8500 vast. 
Blnnenlandsche Zaken en Landbonw. 

K rankzinnigenwezen. 
Genee heer-Directeur van het Rijkskrankziu

nigengesticht te Woensel. 
Flnancliin. 
R ijksmunt. 

Muntmeester. 
Arbeld, Hantlel en Nljverbeld. 

Octrooiraad en Bureau voor den l ndustrieelen 
Eigendon,. 

Voorzitter. 
f 0000 vast. 

Departementen van Alg·emeen Bestnnr. 
Secretaris-Generaal . 
Thesaurier-Generaal . 
Directeur-Generaal bij de D irectie van den 

L andbouw. 
Di recteur-Generaal der belastingen. 
D irecteur-Generaal, Chef der afdeel ing Volks

gezondheid bij het Departement van Arbe id, 
H andel en Nijverheid. 

Gecomm itteerde voor Indische Zaken bij het 
Departement van Kolonien. 

Hooge Colleges van Staat. 
T weede Kamer der Staten- Generaal. 

Griffier. 
1Vaterstaat. 

R ijkswaterstaat . 
I nspecteur-Generaal. 

Arbeld, Handel en ,.Jjverheld. 
Rij ksverze kerings bank. 

Lid en Voorzitter van het Bestuu r. 
f 10,000 vast. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbonw. 
Binnenlandsch B estuur. 

Commissaris der Koning in. * 
Arbeld, Handel en Nljverbeld. 

Arbeidsinspectie l!n inspectie H avenarbeid. 
Directeur-Generaal. 

f 12,000 vast. 
Waterstaat. 

Staatsbedrijf der P osterijen, T elegrafie en 
Tel efonie. 

D irecteur-Generaal. 
Zuiderzeewerken. 

D irecteur-Generaal. 
f 16,000 vast. 

Minister, hoofd van een Departement van Al 
gemeen Bestuur. 

Behoort bij Koninkl ij k beslui t 
van 8 Maart 1929 
(Staatsblad n°. 72 ). 

Mij bekend, 
De M inister van Financiiin, 

Voorzitter van den R aad van Ministers, 
DE GEER. 

* Boven deze bezoldiging en het vrij e genot 
van woning wordt wegens representatiekosten 
een bedrag van f 2000 per jaar toegekend. 
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BIJLAGE B. 

Bevattende de schalen van bezoldlglng der 
ambtenaren, wler bezoldlglng Jn maand 

of weekloon ls ultgedrukt. 

I. SALARISSCHALEN 
der ambtenaren, wier bezoldiging in 
maand- of weekloon is uitgedrukt, 

van 23 jaar en ouder. 

Bij aanv. · 
Na ljaar 
" 2 
" 3 
"4 
u 5 ,, 
" 6 ,, 

GROEP 1. 

Jlfaand- en weekloon in gemeenten der: 

1 se I 2• kla.ss • klasse 
k 

• • . • . • 4 
108.49 24.96102.23 23.52 93.89 21.60 
112.67 25.92106.411 24.48, 98.06 22.56 
116.84 26.88110.58 25.44102.23 23.52 
121.01 27.84114.75, 26.40,106.41 24.48 
125.18 28.80118.92 , 27.36 110.58 25.44 
131.44 30.24125.18, 28.80.116.84 26.88 

Departementen van Algemeen Bestuur. 
Vaste knecht. 
Tremmer. 
Assistent bij de afdeeling Hydrografie van bet 

Departement van Defensie. 

Hooge Colleges van Staat. 
Eerste Kamer der Staten-Generaal . 

Assistant-bode of vaste knecht. 
Tweede Kamer der Staten-Generaal . 

Vaste knecht. 
Raad van State. 

Knecht. 
Algemeene Rekenkame1·. 

Assis tent-bode. 
Kabinet der Koningin. 

Knecht. 
JustltJe. 

Burgerlij ke en M ilitaire Gerechten, alsmede 
Centrale Raad van Beroep en Raden van 

Knecht. 
Beroep (0.). 

Gevangeniswezen en Psychopathenzorg. 
Beambte voor huishoudelijke diensten. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Beambte voor huishoudelijke diensten bij de 

Rijksopvoedingsgestichten voor jongens. 
Vrouwelijke beambte voor den huishoudelijken 

dienst bij de Tucht.scholen voor jongens. 
Beambte voor huishoudelijke diensten bij de 

Tuchtscholen voor jongens. 
Centraal Bureau van voorbereiding voor 

Antbtenarenzaken. 
Vaste knecht. 

Blnneulandsche Zaken en Landbouw. 
Centraal Bureau 1J00r de Statistiek. 

Vaste knecht. 

Bediende. 
Huisknecht. 

achtwaker. 

K rankzinnigenwezen. 

Tuinarbeider. 
Waschknecht. 
Trammer. 

Chemisch, n,icrobiologisch en hyi/Jrografisch 
visscherij-onderzoe k. 

Bediende. 

Onderwljs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteitcn en T echnische H oogeschool. 
Apothekersbediende. 
Bediende 2e klasse. 
Huisknecht. 
Hui pportier. 
Badknecht. 
Tremmer. 
Nachtwaker. 
Transportbediende. 
Tuinarbeider. 
Waschknecht. 
Stalarbeider. 
Knecht. 

R ijksarchieven. 
Hulpbinder. 

Koninklijk Kabinet van Schilderijen. 
Nachtwaker. 

Nachtwaker. 
Hui pportier. 

Rijksmuseu11t. 

Flnanclen. 
Agentschap van het Ministerie van Financiiin. 
Vaste knecht. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Vaste knecht. 

Rijksgebouwendienst . 
Vaste knecht. 

P ensioenraad. 
Vaste knecht. 

Defensle. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Kantoorlooper (met ui tzondering van dien te 

H ellevoetsl u is). 
Scheapsdiepgangmater, tevens kantoorlooper. 

Bureau Generate Staf. 
Vasta knecht. 

Bureau van den Di1-ecteur der Militaire 
verkenningen. 

Vaste knecht. 
Bureau l nspecteur van den geneeskundigen 

dienst. 
Vaste knecht. 

Topografische lnrichting. 
Vaste knecht. 

Staatsbedrijf der A rtillerie-Inrichtingen. 
Trammer. 

Waterstaat. 
Rijkswate1'Staat. 

Sluiswachter te Molenwijksluis (Dr.). 
Scheepvaart-inspectie. 

Vaste knecht. 

Vaste knecht. 
Nachtwaker. 

R ijkspostspaarbank. 

Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie. 

Werkman. 
Vaste knecht bij het Hoofdbestuur. 
Vaste knecht bij den Postcheque- en Giro

dienst. 
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Arbeld, Handel en lj verheld. 
R ij ksverze keringsbank. 

Kantoorknecht. 
Nachtwaker. 

Verzekeringsraad. 
Vaste knecht. 
Octroo fraad en Bureau voor den I ndustrieelen 

Eigendom. 
Vaste knecht. 

Rijks Serologisch l nstituut. 
Stalarbeider. 

Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 
Huisknecht. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
K necht. 

Bij aanv. 
Na 1 jaar 

2 

" 3 " 4 

" 5 " 
" 6 " 

GROEP 2. 

Maand- en weekloon in gemeenten der: 

1 • klasse I 2• klasse j 3• klasse 

maandl week 
1
maand j week 1maand1 week 

loon loon loon loon loon loon 
gld. I gld. I gld. gld. g]d. I gld. 

110.58 25.44104.32 24.- 95.97 22.08 
114.76, 26.40,108.49 24.96100. 151 23.04 
118.92, 27.36,112.67 25.92104.321 24.-
123.10 28.32116.84 26.88108.49 24.96 

1

127.271 29.281121.01 27.84112.67, 26.92 
131.44 30.24125.18 28.80 116.84 26.88 
137.70 31.68,131.44 30.24 123.10 28.32 

Departementen van Algemeen Bestnur. 
Lichtdrukker bij het Departement van Defen

sie. 
Hulpstoffeerder bij het Departement van Ar-

beid, H andel en Nijverheid. 
Verwarm i ngsstoker. 
Magazijnbediende. 
Bibliotheekbediende. 

Hooge Colleges van Staat. 
Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

Verwarmingsstoker. 
• Tw eede Kamer der Staten-Generaal . 

Verwarmingsstoker. 

Justltle. 
Burgerlijke en Militaire Gerechten, alsmede 

Centrale Raad van B eroep en Raden van 
B eroep (0.). 

Verwarmingsstoker. 

Bijkok. 
HulpstQker. 

Gevangeniswezen. 

Bluneulandsche Zakeu eu Landbouw. 
Centrale Commissie voor de keuring van film s. 
Hulpoperateur. 

K rankzinnigenwezen. 
Magazijnbediende. 
Arbeider in de keuken. 
Bijkok. 
Hulpportier. 
Nachtportier. 

Onderwljs, Kuusten en Wetenschappen. 
R ijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool. 
Magazijnbediende. 
Museumbediende. 
Nachtportier. 

Operatiebediende 2e klasse. 
Polikliniekbediende 2e klasse . 
Verwarm111!!5stoker. 
Bijkok. 
Stalknecht. 
Hulpportier bij een ziekenhuis. 
Hulpstoker. 
Transportbediende bij het Academisch Zieken

huis te Leiden. 
Koninklijke Bibliotheek. 

Verwarmingsstoker. 
Koninklijk Kabinet van Schilderijen. 

Museumbediende. 
Rijksmuseum H. W. M esdag te 's-Gravenhage. 
Museumbediende. 

Rijksmuseum Huis Lambert van Meerten 
te Delft. 

Museumbediende. 
Rijksmuseum. 

Museumbediende. 
Rijksmuseum van Oudheden. 

Bediende. 
Museumbediende. 

Rijks Ethnografisch Museum . 
Museumbediende. 

Flnancliin. 
R egistratie en Domeinen. 

Meetarbeider. 
Rijksgebouwendienst. 

Opperman. 

Defensle. 
T opografische lnrichting. 

Magazijnbediende. 
Drukker 3e klasse. 
Steenslijper. 
Verwarmingsstoker. 
Drukker 4e klasse. 

Staatsb edrijf der A rtillerie-l n1"ichtingen. 
Hulpstoker. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Brugknecht (behalve te Spijkenisse). 
Brugwachter, voor zoover niet afzonderlijk ge-

noemd. 
Dekknecht. 
Pontknecht. 
Sluisknecht: Crevecoeur, H aastrecht, Helsluis, 

Jutphaas (Doorslag), Maarssen, Markka
naal Nieuwezijlen, Nigtevecht, Ottersluis, 
Roz~nburg, St. Andries, Staphorstersluis, 
Spieringsluis, Werkendam. 

Sluiswachter, voor zoover niet afzonderl ijk ge
noemd. 

Rijksstudiedienst voor de ·luchtvaart. 
Werkman. 

Geologische dienst. 
Bediende. 

Rijkspost.~paarbank. 
Verwarmingsstoker. 

Staatsbedrijf der P osterijen, T elegrafie en 
Tel efonie . 

Verwarmingsstoker. 
Werkman l e klasse. 

Zuiderzeewerken. 
Dekknecht. 
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Arbeld, Handel en ' ijverheld. 
Rijksinstituut voor zuivering van ajvalwater. 
Bediende. 

Rijksverzekeringsbank. 
Verwarmingsstoker. 

l nspectie Vol ksgezondheid. 
Beambte quarantainedienst. 

Rijks Serologisch lnstituut. 
Bedrijfsassistent. 

Bij aanv. 
Na. l ja.ar 

2 
,, 3 ,, 

4 
,, 5 ,, 

" 6 " 

GROEP 2a. 

Ma.a.nd- en weekloon in gemeenten der : 

l e kla.sse 2• kla.sse I 3• klasse 
maand\ week maandl week maand week 
loon loon loon loon loon loon 

1fl~75 ~i~4ol1~i~41 fl~s ti~o6 ti~/36 
ll8.92 27 .36 ll0.58 25.44 102.23 23.52 
123.10 28.32 ll4. 751 26.40 106.41 24.48 
127 .27 29.28 ll8.92 27 .36 ll0.58 25.44 
131.44 30.24123.10 28.32 ll4.75 26.40 
135.62 31.20 127.271 29.28118.92 27.36 
141.88 32.64133.53 30. 72 125.18 28.80 

Departementen van Algemeen Bestuur. 
Bode. 
Portier. 

Hooge Colleges van Staat. 
Eerste Ka1ner der Staten-Generaal. 

Bode. 
T weede Kamer der Staten-Generaal. 

Bode. 
Portier. 

Bode. 

Bode. 

Bode. 
Portier. 

Raad van State. 

Algemeene R ekenkamer. 

Kabinet der Koningin. 

Justltle. 
Burgerlijke en Mil itaire Ger,echten, alsmede 

Centrale Raad van B eroep en Raden van 
B eroep ( 0.). 

Bode. 
Portier. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Centraal Bureau voor de Statistiek . 

Portier. 
Bode. 

Portier. 
Algemeene Landsdrukkerij. 

Landbouwhoogeschool . 
Kantoorbode. 

Veeartsenijkundige dienst . 
Portier bij de Rijksseruminrichting. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool. 
Portier. 
Bode. 
Magazijnbediende bij het Academisch Zieken

huis te Leiden. 
Apothekersbediende, tevens magazijnbediende 

bij het Academisch Ziekenhuis te Leiden. 

Bode. 
Portier. 

Portier. 

Rij ksarchieven. 

Koninklijke B ibliotheek. 

Rijksniuseum 0. M. Kan• te Nijmegen. 
Portier. 

Rijksmuseu,n. 
Portier. 

Koninklijke Akademie van W etenschappen. 
Bediende. 

Rijks Ethnogra/isch Museum. 
Portier. 

Flnanclen. 
Agentschap van het Ministe.-ie van Financien. 
Bode. 
Portier. 

Rijksmunt. 
Portier. 
Dii-ecte belastingen, invoen·echten en accijnzen. 
Bode. 
Portier. 

Portier. 

Bode. 
Portier. 

Bode. 
Portier. 

Bode. 
Portier. 

R egistratie en Domeinen. 

Rij ksinkoopbureau. 

Rij ksgebouwendienst. 

P ensioenraad. 

Defensle. 
Rijkswerven en Mai·ine-Etablissement. 

Bode. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

ve,·lichting. 
Kantoorlooper-telefonist. 
Matroos. 
Roeier 2e klasse. 
2e Matroos aan boord van een stoombet-0n

nings- en verlichtingsvaartuig. 
2e Matroos aan board van een motorbeton

nings- en verlichtingsvaartuig. 
Lichtwachter bij 's Rijks kustverlichting der 

2e categorie. " 
B ureau Generale Sta/. 

Bode. 
Bureau van den Directeu1· der Militaire 

Verkenningen. 
Bode. 

Bureau l nspecteur van den geneeskundigen 
dienst. 

Bode. 

Bode. 
Portier. 

Topogra/ ische Inrichting. 

Staatsbedrij/ der A rtillerie-Inrichtingen. 
Portier. 

Waterstaat. 
Rijksstudiedienst voor de luchtvaart. 

Portier. 
Toezicht op de Spoor- en Tramwegen. 

Bode. 

Bode. 
Portier. 

Bode. 

Scheepvaartinspectie. 

Raad voor de Scheepvaart. 

* In dit ambt is het loon in een derde klasse 
gemeente gelijk aan dat in een tweede klasse 
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Bediende. 
Bode. 

Rijkspostspaarbank. 

Staatsbedrijf der P osterijen, T el egrafie en 
T el efonie . 

Portier. 
Bode bij het Hoofdbestuur. 
Portier bij het H oofdbestuur. 
Bode bij den Postcheque- en Girodienst. 
Portier bij den Postcheque- en Girodienst. 

Arbeld, Handel en Nljverheld. 
Arbeidsinspec tie en inspectie Havenarbeid. 

Bode. 

Bode. 
Portier. 

Bode. 

R ij ksverze keringsbank. 

Verzeke,·ingsraad. 

Octrooiraad en Bureau voor den lndustrieelen 
Eigendom. 

Bode. 
Portier . 

Gezondheidsraad. 
Bode. 

J{olonlen. 
K oloniaal Etablissement. 

Bode. 
GROEP 3. 

Maand- en weekloon in gemeenten der : 

l • klasse I 2• klasse I 3• klasse 
maandl week maandl week· maand week 
loon loo n loon loon loon loon 

Bij aanv. 
gld. gld. I gld. I gld. §id. gld. 

ll6.84 26.88108.491 24.961 0.15 23.04 
Na l jaar 121.0l 27 .84112.67 25.92104.32 24.-

" 
2 

" 
125.18 28.80,ll6.84 26.88108.49 24.96 

" 
3 

" 
129.36 29.761121.0ll 27.84112.67 25.92 

" 
4 

" 
133.53 30.72125.18 28.80 ll6.841 26.88 

" 
5 

" 
137.70 31.68,129.36 29.761121.011 27.84 

" 6 
" 

143.96 33.121135.62 31.20 127.27 29.28 

Departementen van Algemeen Bestuur. 
Verwarmingsstoker-vakman. 
Binder. 
Archiefbediende. 
Magazijnbediende bij het bureau VerificatiE> 

der afdeeling Verificatie en materieel van 
het Departement van Financien. 

M agazijnbediende-binder 2e klasse bij het bu
reau Mater ieel der afdeeling Verificatie en 
materieel van het Departement van F inan 
cien. 

Justltle. 
P sychopathenzo,·g. 

Portier bij de Rijksasyls voor mannen en voor 
vrouwen te Leiden. 

Tuinma n-stoker bij idem. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Centraal Bureau voo,· de Statistiek. 

A rch iefbediende. 
Verwarmi ngsstoker-vakman. 

K ran kzinnigenwezen. 
M atrassenmaker. 
P arkwachter. 
Portier. 
Stoomstoker. 
Tuinknecht. 
Verver. 

Landbouwhoogeschool. 
Bibliotheekbediende. 
Archiefbediende. 
Laboratoriumbediende. 

V oorlichtingsdienst ten behoeve van den 
landbouw. 

L aboratoriumbediende. 
R ijkslandbouwproefstations en Rijksbosch

bouwproefstation. 
Laboratoriumbediende. 

Plantenziektenkundige dienst. 
Laboratoriumbediende. 

Veeartsenijkundi ge dienst . 
Laboratoriumbediende bij de Rijksserumin

richting. 
R ijkszuivelstation te L eiden. 

L aboratoriumbediende. 
Visscherij-inspectie. 

Matroos. 
Stoker. 
Chemisch, microbiologisch en hydrografisch 

visscherij-onderzoek. 
L aboratoriumbediende. 

Onderwljs, Kunsten en 1Vetenschappen. 
R ijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool . 
Binder-vakman. 
Bediende l e klasse. 
Bibliotheekbediende. 
Kasknecht. 
L aboratoriumbediende. 
Operatiebediende l e klasse. 

Polikliniekbediende le klasse. 
Portier bij een ziekenhuis. 
Stoomstoker. 
Verwai"mingsstoker-vakman. 
Tuinknecht. 
Archiefbediende. 

Rijksa,-chieven. 
Verwarmi ngsstoker-vakman. 
Bibliotheekbediende. 

Koninklijke B ibliotheek. 
Bibl iotheekbediende. 

Rijksmuseum. 
Verwarmingsstoker-valnnan. 
Tuinknecht. 

R ijksakademie van beeldende kunsten. 
Bediende. 

Flnanclen. 
Registratie en Domeinen. 

Stoker bij de visscherijpol itie op de Zeeuwsche 
stroomen. 

Knech t bij de visscherijpolitie op de Zeeuw
sche stroomen. 

Rijksgebouwendienst. 
H alf vakman. 
Verwarmi ngsstoker-vakman. 

Defensle. 
Rijkswerven en Marine-Etablissement . 

Havenwachter. 
Sluiswachter. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

2e Stoker. 
Bureau Generale Staf . 

Archiefbediende bij het Krijgsgeschiedkundig 
a rch ief. 
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Topog1·a/ische ln,·ichting. 
Archiefbediende. 
Kaartenplakker. 

Staatsbedrij/ der Artillerie-lnrichtingen. 
Stoomstoker. 

Waterstaat. 
Rij kswaterstaat. 

Brugknecht te Spijkenisse. 
Brugknecht-dekknecht. · 
Brugknecht-helmduiker. 
Brugknecht-telegrafist aan de Zuid-Willems

vaart. 
Brugwachter: Boschkampsbrug (Drentsche 

Hoofdvaart), Dinteloord, Galgenkampsbrug, 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, H aag
sche Schouw, Kiesterzijl, Markkanaal, Nieu
wediep, Norgerbrug, Pijlebrug (Drentsche 
Hoofdvaart), Zwolle (veeladingsbrug), 
Schotdeuren (Zijtak). Veenhoopsbrug, Wil
helminakanaal, Witterbrug. 

Havenknecht. 
Stoomstoker bij de gemalen en electrische be

drijven. 
Pontwachter, voor wover niet afzonderlijk ge-

noemd. 
Sluis- en pontknecht te Veere. 
Sluil- en stuwknecht. 
Sluisknecht te Gouwesluis (tevens brugknecht). 
Sluisknecht, voor zoover niet afzonderlijk ge-

noemd. 
Sluisknecht-stoker te Schellingwoude. 
SI uiswachter: Asperen, Helsluis, Maarssen 

(Vechtsluis), Ottersluis, Rozenburg, sluis 5 
van het Wilhelminakanaal, sluis 20 van de 
Zuid-Willemsvaart, Spieringsluis, Vechter
weerd, Zoutkamp (Friesche slu is). 

Stoker bij de gemalen en electrische bedrijven. 
Stoker (vaartuigen ). 
Stoker-dekknecht. 
Stuurman-dekknecht of le dekknecht. 
Kantonnier bij de kanalen. 
Kantonnier bij de wegen. 
Kantonnier bij de zee- en havenwerken te 

Emmeloord ( Schokland). 
Rij kspostspaarbank. 

Binder. 
Staatsb edrij/ der Posterijen, T el egra/ie en 

T el e/onie. 
Verwarmingsstoker-vakman. 
Magazijnbediende aan het Magazijn van post

zegels. 
Archiefbediende bij het Hoofdbestuur. 
Magazijnbediende bij den Postcheque- en Gi

rodienst. 
Staatsvisschershavenbedrijf te l hnuiden. 

Halknecht. 
Havenknecht. 

Zuide1·zeewerken. 
Sluisknecht aan de Kooi. 
Stoker. 
Stoker-dekknecht. 

Arbeld, Handel en Nijverheld. 
Rijksverzekeringsbank. 

Verwarm ingsstoker-vakman. 

Rijksbureau tot onderzoek van handelswaren. 
Laboratoriumbediende. 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van de leder

industrie. 
Laboratoriumbediende. 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den rub
berhandel en de rubb ernijverheid. 

Laboratoriumbediende. 
lJkwezen. 

Bediende. 
Centraal L-9,boratoriu1n voor de Volksgezond

heid. 
Laboratoriumbediende. 
Verwarmingsstoker-vakman. 

Rijks Serologisch l nstituut. 
Laboratoriumbediende. 

Rijkskweekscholen voo,· vroedm·ouwen. 
Stoomstoker. 
Portier. 

Bij aanv. 
Na 1 jaar 

" 2 
" 3 " 4 

5 

" 6 " 

GROEP 3a. 

l\faand- en weekloon in gemeenten der : 

1 • klasse I 2• klasse I 3• klasse 
maandl week lmaandl week maandl week 
loon loon loon loon loon loon 
gld. 

1 

gld. gld. gld- 1 gld. gld. 
121.01 27.84 112.67 25.92104.32 24.-
125.181 28.80 llG.84 26.88108.49 24.96 
129.36 29. 76 121.01 27 .84 112.67 25.92 
133.53 30.72 125.18 28.801116.84 26.88 
137.70 31.68 129.36 29.76 121.01 27.84 
141.88 32.64 133.53 30.72125.18 28.80 
148.13 34.08139.79 32.16131.44 30.24 

F lnanclen. 
Registratie en Domeinen. 

Knecht op een domeinvaartuig. 
Dekknecht-motordrijver op een domeinvaartuig. 

Defensle. 
L oodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting . 
l e Matroos aan boord van een motorbeton-

nings- en verlichtingsvaartuig. 
Motordrijver bij 's Rijks kustverl ichting. * 
Stoker bij 's Rijks kustverlichting. * 
2e Lichtwachter aan boord van een lichtschip. 
Lichtwachter-kok aan boord van een l ichtschip. 
Lichtwachter-motordrijver aan boord van een 

lichtschip. 
Waterstaat. 

Korps geleid,e1·s van ontplofbare stof fen. 
Geleider. 

Staatsbedrijf der Poste1-ijen, Telegrafie en 
T elefonie. 

Magazijnbediende bij het Hoofdbestur. 

Bij aanv. 
Na 1 jaar 

2 
,, 3 " 
"4 ,, 
" 5 " 
" 6 " 

GROEP 3b, 

Maand- en weekloon in gemeeoten der: 

1 • klasse I 2• klasse I 3 • klasse 
maandj week maandl week I maandl week 
loon loon loon loon loon loon 
~Id. gld. I gld. I gld. I gld. 
123.10 28.32114.75 26.40106.41 24.48 
127.27 29.28118.92 27.36,110.581 26.44 
131.44 30.24123.101 28.32114.75 26.40 
135.62 31.20127.27 29.28118.92 27.36 
139.79 32.16131.44 30.24123.101 28.32 
143.96 33.12135.62 31.20127.27 29.28 
150.22 34.56141.88 32.64 133.53, 30. 72 

* In deze ambten is het loon in een derde 
klasse gemeente gelijk aan dat in een tweede 
klasse. 



1929 8 M A A R T (S. 72) 236 

,vaterstaat. 
Staatsb edrijf de,· Posterijcn, T elegrafie en 

T el efonie . 
Bes teller. 

Bij aanv. 
Na f jaar 

" 3 
4 

" 5 
" 6 

GROEP 4. 

'Ma.and- en weekloon in gemeenten der: 

l • klasse 1

1 

2• klasse I 3• klasse 
maand week maandl week maandl week 

loon loon loon loon loon loon 
gld. gld. I gld. gtd. 1 gld. I gld. 

125. 18 28.80,116.84 26.88108.49 24.96 
129.36 29.7G 121.01 27.841112.67 25.92 
113337' .07·30 3301.7628112259.3186 2298.87061112161.8041 2276.8884 . . . . I . . 141.88 32.64133.53 30.72 125.18 28.80 
146.05 33.60 137. 70 31.68 129.36 29. 76 
152.31 35.04143.96 33.12 135.62 31.20 

Departementen van Algemeen Bestnnr. 
Magazijnmeester bij het bureau Materieel der 

afdeel ing Verificatie en materieel van het 
Departement van F inancien. 

Magazijnbediende-binder l e klasse bij idem. 
Stoffeerder bij het Departement van Arbeid, 

Handel en N ijverheid. 

Hooge Colleges van Staat. 
Algemeen e Rekenkam er. 

Binder. 
Jnstltle. 

Ge vangeniswezen. 
Kok. 

Rijkstucht- en opvo edingswezen . 
Kok bij de R ij ksopvoedingsgestichten voor 

jongens. 

Blnnenlandsche Zaken en Landbonw. 
Ii. rankzinnigenwezen. 

Kleermaker. 
Magazijnchef. 
Kok. 
Schoenmaker. 
T immerman. 
Tuinman. 
Wasscherijbediende. 
Stoomstoker-vakman. 

Landbouwhoogcschool. 
Timmerman. 
Tuinman. 

V oo,·lichtingsdienst ten behoeve van den 
landbouw . 

Tuinman bij het R ijksinstituut voor pluimvee
teelt te Beekbergen. 

Visscherij-inspectie. 
Matroos-stuurman. 

Onderwij s, Knn sten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en T echnische Hoogeschool 
Stoomstoker-valnnan. 
Monteur. 
Glasblazer. 
Verwarmingsstoker-vakman le klasse. 
Bankwerker. 
Smid, 
Meubelmaker. 
Badmeester in het Academisch Ziekenhuis te 

Leiden. 
Kok. 

~'latrassenmaker. 
Stoffeerder in het Academisch Z iekenhuis te 

Leiden. 
Schilder. 
Photograaf. 
Timmerman. 
Wasscherijbediende. 
Tuinman. 
le Portier bij het Academisch Ziekenhuis t, , 

Leiden. 
Rijksarchieven. 

Binder. 
Koninklijk Kabinet van Schilderijen. 

Chef-museumbediende. 
Rijksmuseum H. W. Mesdag te 's-Grav enhage. 
Chef-museumbediende. 

Tuinman. 
Timmerman. 

Rij ksniuseum. 

R ijksmuseum van Oudheden. 
Schilder. 

Flnanclen. 
Directe belastin gen, invoerrechten en accijnzen. 
Assistent van den Waarborg en de belasting 

der gouden en zilveren werken. 
R egistratie en Domeinen. • 

Onderopziener der domeinen. 
Stempelaar van het buitengewoon zegel. 
Waardsman der domeinen. 

Rijksgebouwendienst. 
Vakman. 

Defensle. 
Rijkswerven en Marine-Etablissem ent. 

Beambte van politie. 
Loodswezen , betonning, bebakening en 

verlichting. 
M atroos- motordrijver. 
Roeier le klasse. 
Stoker aan board van een stoombetonnings- en 

verl ichtingsvaartuig. 
Matroos-motordrijver aan board van een mo

torbetonn ings- en verlichtingsvaartuig. 
le Matroos a an board van een stoombeton

nings- en verlichtingsvaartuig. 
Lichtwachter bij 's Rijks kustverlichting der 

le categorie. * 
Bediende bij het proefstation der kustver-

1 ichting. 
Rijksn,agazij n van geneesmiddelen . 

Opzich ter van de instrumentenkamer. 
S taatsbedrijf der Artillerie-l nrichtingen. 

Stoomstoker-vakman. 

W aterstaat. 
Rijkswaterstaat . 

Electricien, voor zoover niet afzonderlijk ge
noemd. 

Stoomstoker-vakman bij het stoomgemaal te 
Schellingwoude. 

Stoomstoker-vakman te Schellingwoude. 
Brugwachter : Buiksloot; Burgervlotbrug ; Die

merbrug; Alkmaar { draaibrug) ; Duiven
drechtsche brug ; Gorinchem (Vischbrug en 
Korenbrugsluis), tevens sluisknecht; aan het 

* In <lit ambt is het loon in een derde klasse 
gelijk aan dat in een tweede klasse. De licht
wachter bij de Semaphore te IJmuiden en 
Hoek van Holl and ontvangt f 4 per maand 
extra periodiek. 
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Kanaal door Voorne, voor zoover niet af
zonderlijk genoemd; Kogerpolder; aan het 
Men vedekanaal in Zuid-H olland; Mui den; 
Oud'3 Uchouw {Fr. ); Schagervlotbrug; Sint
Maartensvlotbrug; Sou burg; Alkmaar { vlot
brug); Vlotbrug te Koedijk {N.-H.); Vlot
brug te 't Zand {N.-H.) ; Weespercarspel 
{Keulschevaart) ; aan de Zuid-Willems
vaart; Zwolle {Keersluis en veeladings
brug); bij de schipbrug te Vreeswijk ; bij 
de schipbrug te Hedel. 

Kanaalwachter te H embrug. 
K antonnier bij de rivieren, voor zoover niet 

afzondedijk genoemd. 
Kantonnier bij de zee- en havenwerken, voor 

zoover niet afzonderl ijk genoemd. 
Sluiswachter: Crevecoeur; Dieren; Drentsche 

Hoofdvaart; Jutphaas {Doorslag); Nieuwe
diep (Nieuwe Werk); Nigtevecht; Noorder
vaart; Staphorstersluis; Werkendam. 

Stuurman. 
Sluisknecht-dekknecht, voor zoover niet afzon-

derlij k genoemd. 
Sluisknecht-schipper te H answeert. 
Sluisknecht-schipper te Utrecht. 
Sluisknecht-telegraf ist te Engelen. 
Sluisknecht-telegrafist aan de Zuid-Willems-

vaart. 
Pontwachter aan de Bergsche Maas te Herpt 

en Bern. 
2e Pontwachter te Bui tenhuizen. 
2e Pontwachter te Hembrug. 
Rijkswachthouder-kanaalwachter te Vreeswijk. 
Kantonn ier-brugwach ter. 
Kantonnier-helmduiker bij de kanal en. 
K antonnier-kanaalwachter te Philippine. 
Kantonnier-schipper bij de kanalen. 
Kantonnier-sluisknecht. 
Kantonn ier-sluiswachter. 
Kantonnier-stuwwachter bij de Overijsselsche 

Vecht. 
Kantonnier-stuwwachter bij de Stuw te Linne. 
Kantonnier-t immerman bij de kanalen. 
Motordrijver-dekknecht. 
Motorschipper. 
Pontwachter aan de Bergsche Maas te Capella. 
Pontwachter aan de Bergsche Maas te Dron-

gelen. 
Pontwachter te Moerdijk. 
Pontwachter te K e izersveer. 
Pontwachter te Velsen. 

Rijksstudiedienst voor de luchtvaart. 
Monteur 2e kl asse. 

Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en 
T el efoni e. 

Vakwerkman. 
Staatsvisschershavenbedrijf te I J-muiden. 

Dokknecht. 
2e Electricien-monteur. 

Zuiderzeewerken. 
Kantonnier bij de zee- en havenwerken. 
Kantonnier-sluiswachter. 
Sluiswachter bij de schutsluis aan de Kooi. 

Arbeld, Handel en Nljverheld. 
R ij ksverze keringsbank. 

Timmerman. 
Octrooiraad en B ureau voor den l ndustrieel en 

Binder. 
Eigendo-m. 

R ijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 
Linneniuffrouw. 

G-ROEP 4a. 

l\faand- en weekloon in gemeenten der : 

l • klasse 2• klasse I 3• klasse 

~~~~dj foeoenk 
maand week maandl week 

loon I loon loon loon 

Bij aanv. 
gld. I td. gld. I gld. I ¥id. gld. 

131.441 0.24 123.101 28.321 2.67 25.92 
Na 1 jaar 135.62 31.20 127.27 29.28 ll6.84 26.88 

" 
2 

" 
139.79 32.16 131.44 30.24121.0ll 27.84 

" 3 " 143.961 33.12 135.62 31.20125.18 28.80 

" 
4 

" 1148.13 34.08 139.791 32.16 129.361 29.76 
" 5 " 1152.31 35.04 143.96 33.12133.53 30.72 
" 6 " 

158.57 36.48 150.22 34.56139.79, 32. 16 

Justltie. 
Gevangeniswezen en Psychopathenzorg. 

Opzichter { es) bij den arbeid. 

Blnnenlandscbe Zaken en Landbouw. 
K rankzinnigenwezen. 

Eerste schoenmaker. 

Defensle. 
L oodswezen, betonning, bebakening en 

Matroos-k,ok. 
verlichting. 

Waterstaat. 
Rij kswaterstaat . 

Brugwachter: Diemen {Merwedekanaal ); 
Gouda; Geertruidenberg (rolbrug) ; aan het 
Kanaal door Zuid-Beveland; aan het Mer
wedekanaal (Utrecht); Middelburg; Neder
H emert; Schoorldam; Neuzen; Vl iss ingen 
{Keersluisbrug); Vlissingen {Schipbrug); 
Weespercarspel {Merwedekanaal); Welle
brug (kanaal door Voorne); Zijkanaal C. 

Brugwachter-telegrafist te Weerterbrug (Zuid-
Will emsvaart). · 

Electricien of 2e monteur. 
Gezagvoerend pontwachter, gezagvoerder of 

schipper van ,.Adrienne en Desiree". 
Gezagvoerend pontwachter, gezagvoerder Bern

scheveer. 
Gezagvoerend pontwachter, gezagvoerder Ca

pelscheveer. 
Gezagvoerend pontwachter, gezagvoerder Dron

gel enscheveer. 
Gezagvoerend pontwachter, gezagvoerder of 

schipper van ,.Overijssel". 
Gezagvoerend pontwachter, gezagvoerder of 

schipper van ,,Zeeland" . 
Havenwachter. 
Kantonnier-helmduiker bij de zee- en haven

werken. 
Kantonnier-timmerman bij de zee- en haven-

werken. 
K antonnier-lichtwachter te Keteldiep. 
Kantonnier-lichtwachter te Schoonhoven. 
Kantonnier-motorschipper bij de zee- en ha-

:venwerken. 
Kantonnier bij de rivieren bij de Waal. 
K antonnier bij de rivieren te Charlois. 
K antonnier bij de rivieren bij de hoofden te 

Hoek van Holl and. 
Kantonnier bij de zee- en havenwerken te 

Call antsoog. 
Kantonnier bij de zee- en havenwerken te 

Delfzijl. 
K antonnier bij de zee- en havenwerken te 

Ems (Schokland). 
Kantonnier bij de zee- en havenwerken te 

H elder. 
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Kantonnier bij de zee- en havenwerken te 
Petten. 
Kantonnier bij de zee- en havenwerken te 

Vl ieland. 
Lichtwachter, voor zoover niet afzonderlijk 
genoemd. , 
2e Machinist, machinist-stoker of hulpmachi-

n ist van ,,Adrienne en Desiree" . 
2e Machinist, machinist-stoker of hulpmachi
, n ist van het Capelscheveer. 
2e Machinist, mach inist-stoker of hulpmachi

nist van het Drnngelenscheveer. 
2e Machinist, machinist-stoker of hulpmachi-

nist bij het veer te Keizersveer. 
Machinist bij de gemalen te Assen. 
Machinist bij de gemalen te Vries (Dr.). 
Machinist-stoker bij de gemalen. 
Machinist-stoker 2e klasse bij de gemalen en 

electrische bedrijven. 
Hulpmonteur-motorschipper te IJmuiden. 
Pontwachter te Buitenhuizen. 
Pontwachter te Hembrug. 
Pontwachter te Zijkanaal F . 
Scheepstimmerman-monteur te Vreeswijk. 
Sluis- en pontwachter te Veere. 
Sluisknecht-electricien bij het Maas-Waalka-

naal. 
Sluisknecht-helmduiker te Neuzen. 
Sluis- en stuwknechthelmduiker. 
Sluiswachter te Arkelschedam. 
Sluiswachter te Gorinchem (Algem. Begraaf-

plaats). 
Sluis- en brugwachter te Gouwesluis, 
Sluiswachter te Haastrecht. 
Sluiswachter aan het kanaal door Walcheren. 
Sluiswachter te M arkkanaal. 
Sluiswachter te Panheel. 
Sluiswachter te Sint-Andries. 
Sluiswachter aan de sluizen van de Zuid-Wil

lemsvaart, voor zoover niet afzonderlijk ge
noemd. 

Sluiswachter te Neuzen. 
Slu iswachter te Willemsluizen. 
Sluiswachter te Zwartslws (Grnote sluis). 
Sluiswachter te Zwolle (Keersluis). 
Waker bij de Rijksbaggerwerken. 

Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
T el efoni e. 

Kantoorknecht. 
Zaal wach ter. 

Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden. 
l e H alknecht. 
Havenbeambte-timmerman. 
le Havenlmecht. 

Zuiderzeewerken. 
Gezagvoerder 2e kl asse. 
Machinist 2e kl asse. 
Machinist-stoker. 

GROEP 5, 

Maand- en weekloon in gemeenten der: 

1 • klasse I 2• klasse I 3 • klasse 
maandl week maandl week maand week 

loon / loon loon loon loon loon 
~Id. fld. gld. gld. I gld. gld. 

Bij aanv. 1 7.70 1.68129.36 29.761!8.92 27.36 
Na 1 jaar 141.88 32.64133.53 30.72123.10 28.32 

" 
2 

" 
146.05 33.60137.70 31.681127.27 29.28 

" 
3 

" 
150.22 34.56141.88 32.64131.44 30.24 

" 
4 

" 
154.391 35.52 146.05 33.60135.62 31.20 

" 
5 

" 
158.57 36.481150.22 34.56139.79 32.16 

" 
6 

" 
164.83, 37.92156.48 36. 146.05 33.60 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw, 
Gentrale Gommissie voor de keuring van films. 
Operateur. 

K rankzinnigenwezen. 
Machine-bankwerker. 
Monteur-electricien. 
Eerste timmerman. 
Gasfitter. 

V isscherij-inspectie. 
Machinist-motordrijver. 

Ondenvijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en Technische H oogeschool. 
Stoomstoker-vakman le klasse. 
Instrumentmaker. 
Machine-bankwerker. 
Autogeenlasscher. 
Modelmaker. 
Scheepstimmerman-modelmaker. 
Chauffeur-monteu r. 
Desinfecteur. 

Rijksmuuum 
Mouleur. 

Flnanclen. 
Registratie en Domeinen. 

Machinist bij de Visscherij-politie op de 
Zeeuwsche stroomen. 

Defensie. 
Rijks,verven en Marine-Etablissement. 

Stoomstoker-vakman le klasse. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Bestuurder van een Rijksmotorrijtuig. 
R ij ksstudiedienst voor de luchtvaart. 

Instrumentmaker 2e klasse. 
Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch 

l nstituut. 
Instrumentmaker 2e klasse. 

Staatsbedrijf der P osterijen, Telegrafie en 
T el efo nie. 

Vakwerkman le kl asse. 

Bij aanv. 
Na 1 jaar 
" 2 
11 3 " 

4 
" 5 
11 6 ,, 

GROEP 5a. 

Maand- en weekloon in gemeenten der : 

I• klasse 2• klasse 
maand' week 1maand week maandl week
loon I loon ' loon loon loon loon 
gld. I gl . g . g . I g . I g . 

141.88 32.64 133.53 30.72123.10 28.32 
146.05 33.60137.70 31.681127.27 29.28 
150.22 34.56141.88 32.64i131.44 30.24 
154.391 35.52 146.05 33.60i135.62 31.20 
158.57 36.48150.22 34.561139.79 32.16 
162.741 37.44154.391 35.52,143.96 33.12 
169.- 38.88160.65 36.96,150.22 34.56 

Flnanclen. 
Registratie en Domeinen. 

Schipper op een domeinvaartuig. 
Defensle. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

l e Stoker. 
Waterstaat. 

Rijkswaterstaat . 
Brugwachter te Sluiskil. 
Brugwachter-telegrafist aan de Veemarktbrug 

te 's-Hertogenbosch. 
Duinwachter. · 
Gezagvoerder van de ,,Inspecteur Rose". 
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2e Gezagvoerend pontwachter bij het veer te 
Velsen. 

Hulpmachinist, hulpmachinist-electricien of 
2e machinist bij de gemalen en electrische 
bedrijven, voor zoover niet afzonderlijk ge
noemd. 

Kanaalwachter te Maastricht. 
Kanaalwachter te Zwolle. 
2e Machinist, machinist-stoker of hulpmachinist 

van ,,Inspecteur Rose". 
~e Machinist, machinist-stoker of hulpmachinist 

van ,,1vlerwede". 
2e Machinist, machinist-stoker of hulpmachinist 

vau ,,Waa.l I , II en III". 
2e Machinist, machinist-stoker of hulpmachinist 

bij het veer te Moerdijk. 
2e Machinist, machinist-stoker of hulpmachinist 

bij het veer te V elsen. 
Monteur te Neuzen. 
Sluiswachter: Gorinchem (Oudeslu is en Groote. 

sluis), Katerveer Nieuwezijlen, sluizen 1 
t/m 4 van het Wilhelminakanaal, sluis 15 
van de Zuid-Willemsvaart. 

Sluiswachter-telegrafist bij sluizen 4, 7 en 11 
der Zuid-Willemsvaart. 

2e Gezagvoerend pontwachter bij het veer te 
Keizersveer. 

2e Gezagvoerend pontwachte1· bij het veer te 
Moerdijk. 

Scheepvaartinspectie. 
Schipper op een motorboot. 

Staatsbedrijf der Posterijen, T el egrafie en 
Telefonie . 

Instrumentmaker. * 
Monteur. * 
Instrumentmaker bij den Postcheque- en Giro

dienst. 
Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden. 

le Electricien-monteur. 
Zuiderzeewer ken. 

Machinist l e klasse. 
Motorist aan boord van de ,,Flevo". 

Arbeld, Handel en Nljverbeid. 
Arbeidsinspectie en inspectie Havenarbeid. 

Schipper-motordrijver. 

GROEP 6. 

Ma.and- en weekloon in gemeenten der : 

1 • klasse I 2• klasse I 3• klasse 
maa ndl week maand week maandl week 

loon loon loon loon loon loon 

fct· gld. td· f1d· gld. glct. 
Bij aanv. 1 8.13 34.08 1 7.70 1.68 127.27 29.28 
Na 1 jaar 152.31 35.04 141.88 32.64 131.44 30.24 

" 
2 

" 156.48 36.- 146.05 33.60 135.62 31.20 

" 
3 

" 
160.65 36.96 150.22 34.56 139.79 32.16 

" 
4 

" 
164.83 37.92 154.39 35.52 143.96 33.12 

" 5 " 
'169.- 38.88 158.57 36.48 148.13 34.08 

" 6 " 
175.26 40.32 164.83, 37.92 154.39 35.52 

Departementen van Algemeen Bestuur. 
Chef-stoker. 

Hooge Colleges van Staat. 
T weede Kamer der Staten -Generaal . 

Chef-stoker. 
Blnnenlandscbe Zaken en Landbouw. 

Landbouwhoogeschool . 
Tuinman le klasse. 

* Weekloon in gemeenten der 3e klasse 
wordt geregeld als in de 2e klasse. 

V isscherij-inspectie . 
Gezagvoerder. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool. 
Chef-stoker. 
Instrumentmaker l e klasse. 
Monteur l e klasse. 
Hoefsmid. 
Machine-bankwerker l e klasse. 
Stal baas. 
Tuinman l e klasse. 

Rijksarchieven. 
Chef-stoker. 

Koninklijke B ibliotheek. 
Chef-stoker. 

Rijksmuseum. 
Chef-stoker. 

Flnanclen. 
Registratie en Domeinen. 

Schipper bij de Visscherijpolitie op de Zeeuw
sche stroomen. 

Rij ksgebouwendienst. 
Meesterlmecht. 

Defensle. 
Verificatie van 's Rijks zee-instrumenten. 

Instrumentmaker. 
Hydro grafie. 

Chef-machinedrijver aan boord van het op
nemingsvaartuig ,,Hydrograaf". 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting . 

Instrumentmaker bij 's Rijks kustverlichting. 
Monteur bij 's Rijks kustverlichting. 

Genie. 
Opzichter. 
Centrale Magazijnen van militaire kleeding 

en uitrusting. 
Opzichter. 

Rij ksmagazijn van geneesmiddelen. 
Chef-stoker. 

Topografische lnrichting. 
Chef-stoker. 

W aterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Electricien-monteur of l e monteur. 
Gezagvoerder van de ,,Christiaan Brunings". 
Gezagvoerder van de ,,Jan Blanken". 
Gezagvoerder van de ,,Noord-Holland". 
Gezagvoerder-kanaalwachter te IJmuiden. 
Eerste gezagvoerend pontwachter bij het veer 

te Keizersveer. 
Lichtwachter te Maassluis. 
Machinist op de ,,Christiaan Brunings". 
Machinist op de ,,Jan Blanken". 
Machinist op de ,,C. A. Jolles". 
Machinist bij het veer te Keizersveer. 
Machinist bij de gemalen en electrische be-

drijven te Ameide. 
Machinist bij de gemalen en electrische be

drijven te Arkel. 
Machinist bij de gemalen en electrische be

drijven te Herpt en Bern. 
Machinist bij de gemalen en electrische be

drijven te Nieuwendijk. 
Machinist bij de gemalen en electrische be-
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drijven aan het Noordergemaal te Keizers• 
veer. 

Machinist bij de gemalen en electrische be
drijven te Waalwijk. 

~ fachinist bij de gemalen en electrische be
drijven aan het Zuidergemaal te Keizers• 
veer. 

Machinist;..stoker le klasse bij de gemalen en 
electrische bedrijven. 

Monteur-motorschipper te I J muiden. 
Sluiswachter te Heumen. 
Sluiswachter te Engelen. 
Sluiswachter-electricien te Nijmegen. 
Gezagvoerder van de ,,Noord". 
Gezagvoerder van de ,,:!:Jssel". 
Machinist op de ,,IJssel". 
2e Machinist, machinist;..stoker of hulpmachinist 

van ,,Hoofdingenieur Dirks". 
2e Machinist, machinist-stoker of hulpmachinist 

van ,,Noord". 
R ijks,studiedienst voor de luchtvaart. 

Instrumentm aker le klas e. 
Monteur le klasse. 
Timmerman-modelmaker le klasse. 

Rijkspostspaa,·bank. 
Chef-stoker. 

Staatsbedrijf der Poste,-ijen, Telegrafie en 
Tele/onie. 

Chef-stoker. 
Chef-vakwerkman. 
Chef-stoker bij den Postcheque• en Girodienst. 

Staatsvisschershavenbedrij/ te IJmuiden. 
Politiebeambte. 

Zuiderzeewerken . 
Gezagvoerder le klasse. 

Arbeid, Handel en Nijverheld. 
Rij ksv erze keringsbank. 

Opzichter-concierge. 
Rijkskweekschol en voor vrnedvrouwen. 

Chef-stoker. 

Bij aanv. 
Na 1 jaar 
" 2 
" 3 
" 4 " 
,, 5 11 

" 6 

GROEP 6a. 

Jlfaand• en weekloon in gemeenten der : 

I l • klasse I 2• klasse I 3• klasse 
maandl week maandl week maandl week 
loon loon loon loon loon loon 
gld. I gld. I gld. I gld. I gld. I gld. 

158.57 36.48 148.13, 34.08135.62 31.20 
164.83 37 .921154.39 35.521141.88 32.64 
171.08 39.36160.65, 36.961148.13 34.08 
177.34 40.80 166.91 38.40 154.39 35.52 
183.60 42.241173.17 39.841160.651 36.96 
189.86 43.681179.43, 41.28166.91 38.40 
196.12 45.12185.69, 42.72[173.17 39.84 

Waterstaat. 
Koninklijk Nede,·landsch Meteorologisch 

I nstituut. 
Instrumentmaker l e klasse. 

Staatsbedrij/ der Poste,-ijen, T el egrafie en 
T el e/onie. 

Instrumentmaker l e klasse. * 
Monteur le klasse. * 
Instrumentmaker le kla se bij den Post;.. 

cheque. en Girodienst. 

* Weekloon in gemeenten der 3e klasse wordt 
geregeld als in de 2e klasse. 

Bij aanv. 
Na 1 jaar 

" 2 
" 3 
" 4 
11 5 11 

,, 6 11 

GROEP 6b. 

Maand• en weekloon in gemeenten der : 

1 • klasse j 2• klasse I 3• klasse 
maand week maandl week maandl week 

loon I loon loon loon loon loon 
g]d. gld. I gld. gld. gld. I g]d. 

135.62 31.201125.18 28.80114.75 26.40 
143.96 33.12 133.53 30.72 123.10 28.32 
152.31 35.04 141.88 32.64 131.44 30.24 
160.65 36.961150.22 34.56139.79' 32.16 
169.- 38.88158.57 36.481148.131 34.08 
177.34 40.80166.91 38.401156.48 36.-
183.60 42.24,173.17 39.84,162.74 37.44 

Defensle. 
Topografische lnrichting. 

Drukker 2e klasse. 

Bij aanv. 
Na 1 jaar 

2 
" 3 11 

" 4 
" 5 " 
" 6 

GROEP 6c. 
1Maand- en weekloon in gemeenten der : 

/ l • klasse I 2• klasse 3• klasse 
maand week maandj week maandj week 
I loon loon loon loon loon loon 

e1a. 
l 4.83 

f1a. 
7.92 

gld. I fld. td. 
154.39 5.52 1 1.88 

f!a. 
2.64 

169.- 38.88 158.57 36.48 146.05 33.60 
173.17 39.84 162.74 37.44 150.22 34.56 
177.34 40.80 166.91 38.40 154.39 35.52 
181.52 41.76 171.08 39.36 158.57 36.48 
185.691 42. 72 175.26 40.32 162.74 37.44 
191.95 44.16 181.52 41.76 169.- 38.88 

Flnancliin. 
Rijksgebouwendienst. 

Hui popzichter . 
Defensle. 

Militaire l nrichting voor drinkwatervoor
ziening in de Stelling Amsterdam. 

Machinist. ,v aterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Machinist bij het veer te Moerdijk. 
Machinist b ij het veer te Velsen. 
Machinist;..electricien. 
l e Gezagvoerend pontwachter bij het veer te 

Moerdijk. 
l e Gezagvoerend pontwachter bij het veer te 

Velsen. 
Reserve-machinist bij de gemalen en veren te 

Keizersveer . 
Staatsvisschershavenbedrij/ te IJmuiden. 

Machinist;..electricien. 

Bij aanv. 
Na 1 jaar 
" 2 ,, 
" 3 

4 

" 5 
" 6 

GROEP 6d. 

Maand- en weekloon in gemeenten der : 

1 • klasse I 2• klasse I 3• klasse 
maandl week maandl week maandl week 

loon loon loon loon loon loon 
g!a. gld. g!d. J gld. , gld. I gld. 

175.26 40.32162.74 37.44150.22 34.56 
183.601 42.24171.081 39.36158.571 36.48 
191.95 44.lG 179.431 41.28166.911 38.40 
196.12 45.12 183.60 42.24,171.08 39.36 
200.29 46.08187.78 43.201175.26 40.32 

04.47 47.04,191.95 44.16179.43 41.28 
08.641 48.7 196.12 45.12,183.60 42.24 

Defensle. 

I 
Topogra/ische Inrichting . 

Drukker le klasse. 
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II. SALARISSCHALEN 
der ambtenaren, wier bezoldiging in 
maand- of weekloon is uitgedrukt, 
beneden den leeftijd van 23 jaar. 

Leeft. 14 j. 

" 
16,, 

" 
16,, 

" 
17 ,, 

" 
18,, 

" 
19 ,, 

" 20 n 

" 
21 ,, 

" 
22,, 

Leeft. 14 j. 

" 
16,, 

" 
16,, 

" 
17,, 

" 
18,, 

" 
19,, 

,, 20,, 

" 
21,, 

" 
22,, 

Leeft. 14 j . 
15,, 
16,, 
17,, 
18,, 
19,, 
20,, 
21 ,, 
22,, 

GROEP A. 

Maand- en weekloon in gemeenten der: 

1e klasst, 2e klasse 3e klasse 

maandl week m:iand week maandl week 
loon loon loon loon loon loon 
gld. gld. gld. gld. gicCgic!-:-
14.60 3.36 12.52 2.88 10.43 2.40 
20.86 4.80 18.78 4.32 16.69 3.84 
31.30 7.20 27.12 6.24 25.04 5.76 
41.73 9.60 37.56 8.64 33.38 7.68 
52.16 12.- "·"1 "·" 41.73 9.60 
62.59 14.40 58.42 13.44 52.16 12.-
73.02 16.80 68.85 15.84 62.59 14.40 
83.46 19.20 78.28 18.24 73.021 16.80 

I 93.89, 21.60 89.72 20.64 83.46 19.20 

GROEP B. 

Me.and- en weekloon in gemeenten dcr : 

l• klasse 2• klasse 3• klasse 

maandl week 
loon loon 

maand! week 
loon loon 

maan dl week 
loon 100n 

gld. gid. rid. I glcf"" 11cCg1r 
14.60 3.36 2.52 2.88 0.43 2.40 
25.04 5.76 20.86 4.80 18.78 4.32 
36.47 8.16 31.30 7.20 27.12 6.24 
47.99 11.04 43.81 10.08 37.56 8.64 
60.51 13.92 64.25 12.48 47.991 11.04 
73.02 16.80 66.76 15.36 60.51 13.92 
83.46 19.20 77.20 17.76 70.941 16.32 
93.891 21.60 87.63 20.16 81.37 18.72 

104.32 24.- 98.06 22.56 91.80 21.12 

GROEP C. 

Maand- en weekloon in gemeenten der : 

l • klasse I 2• klasse 3• klasse 
maandl week maancij week maandj week 
loon loon loon loon l~,n ~on 
gld. 1 gld. gld. gld. gld. glct. 
14.601 3.36 12.52 2.88 10.43 2.40 
25.04 6.76 20.86 4.80 18.78 4.32 
35.47 8.16 31.30 7.20 29.21 6.72 
47.99, ll.04 43.81 10.08 39.64 9.12 
60.51 13.92 56.33 12.96 50.07 11.52 
75.11 17.28 68.85 15.84 62.59 14.40 
89.72 20.64 83.46 19.20 77.20 17.76 

104.321 24.- 98.06 22.56 91.80 21.12 
114.75 26.40108.49, 24.96102.23 23.52 

Behoort bij Koninklijk besluit 
van 8 Maart 1929 
(Staatsblad n° . 72). 

Mij bekend, 
De Minister van Financien, 

Voorzitt er van den Raad van Ministers, 
De Geer. 

BIJLAGE C. 

Bevattende de regelen omtrent de bezoldi
ging van onderwijzend personeel, voor zoo
veel niet geregeld in bijlage A. 

Hoofdstuk I. Algemeene Bepalingen. 

1!)29 

II. Rijks hoogere burgerscho
len. 

Hoofdstuk III. Rijkskweekscholen voor 
onderwijzers en onderwij
zeressen. 

IV. Rijksnormaallessen en daar
aan verbonden voorberei
dende klassen. 

V. Inrichtingen voor lager 
onderwijs. 

VI. Rijksinrichtingen voor Mid
delbaar land_ en tuin
bouwonderwijs. 

VII. Rijksstraf-, tucht- en op
voedingsinrichtingen en 
Rijksasyls voor psychopa
then. 

VIII. Inrichtingen voor militair 
onderwi.i.5. 

HOOFDSTUK I. 
ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. I. 1. Waar in deze bijlage gesproken 
wordt van Jessen en lesuren, worden, tenzij an
ders is of wordt bepaald, daaronder verstaan 
lessen van zestig minuten. 

2. Lessen, welke in duur meer dan 5 mi
nuten verschillen met den voor de desbetref
fende categorie van scholen voor eene normale 
Jes vastgestelden duur, worden tot normale 
lessen omgerekend. 

Art. II. De verhooging vai1 de jaarwedde 
van een leeraar of onderwijzer wegens het ver
krijgen van eene bevoegdheid gaat in met den 
eersten dag van de maand, waarin hij die be
voegdheid verkrijgt. Hetzelfde geldt voor de 
verhooging van de jaarwedde van een leeraar, 
die een academischen graad verkrijgt. 

Art. III. 1. Aan den leeraar, die het _doc
toraal examen aan eene Nederlandsche umver
siteit of hoogeschool heeft afgelegd of het di
ploma van ingenieur aan eene Nederlandsche 
hoogeschool heeft verkregen, worden deswege 
voor de berekening van zijn voor periodieke 
verhoogingen geldigen diensttijd twee dienst
jaren toegekend. Een leeraar, die zoowel het 
doctoraal als het ingenieursexamen heeft afge
legd, krijgt deswege niet meer dan twee dienst
jaren vergolden. 

2. Aan den leeraar, die aan eene Neder
landsche universiteit of hoogeschool is gepro
moveerd, worden deswege bovendien vier 
dienstjaren toegekend. 

Art. IV. Voor zoover de tijd, doorgebracht 
in vorige betrekkingen, geheel of gedeeltelijk 
medetelt bij de vaststelling van den diensttijd, 
waarnaar de wedde in de nieuwe betrekking 
wordt berekend, kan deze tijd slechts enkel
voudig worden medegerekend. 

Art. V. Diensttiid, welke reeds met pen
sioen is vergolden, alsmede diensttijd in be
trekkingen, waarvoor verlofs- of non-activi
teits-traktement wordt genoten, blijft voor de 
berekening van den voor periodieke verhoogin
gen geldigen diensttijd buiten aanmerking. 

HOOFDSTUK II. 
RUks hoogere burgerscholen en daarmedt< 

overeenkomen<le inrlchtlngen van 
onderwijs. 

§ 1. R ijks hoogere burgerscholen met vijf
jarigen cursus . 

Art. 1. De jaarwedde van de directeuren 
16 
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bedraagt f 5500, na 1, 2, 3, 4 en 5 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 200. 

Art. 2. 1. De jaarwedde van de leeraren, 
uitgezonderd die in de lichamelijke oefening 
en de leeraressen in handwerken, bedraagt: 

voor de eerste 10 lessen per week: 
f 150 per wekelijksche Jes, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12 14, 16 18 en 20 dienstjaren telkens te 
ve~·hoogen ~et f 15 per wekelijksche Jes; 

voor de volgende 10 les·sen per week: 
f 100 per wekelijksche Jes, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12 14 16 18 en 20 dienstjaren telkens te ver
ho~ge~ m~t f 10 per wekelijksche Jes; 

voor de overige lessen per week: 
f 50 per wekelijksche Jes, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12 14 16 18 en 20 dienstjaren telkens te ver
ho~ge{i m~t f 5 per wekelijksche Jes. 

2. Aan doctor~, gepromoveerd aan eene 
Nederlandsche universiteit of hoogeschool, 
wordt na 22 dienstjaren nog een verhooging 
toegekend van f 15 per wekelijksche Jes voor 
de eerste 10 lessen per week; van f 10 per we
kelijksche Jes voor de volgende 10 lessen per 
week; van f 5 per wekelijksche Jes voor de 
overige lessen per week. 

Art. 3. De jaarwedde van de leeraren in 
de lichamelijke oefening bedraagt voor de 
eerste 10 lessen per week: 

f 130 per wekelijksche Jes, na 2, 4, 6
1 

8, 10, 
12 14 16 18 en 20 dienstjaren te!Kens te 
ve~hoogen ~et f 11 per wekelij ksche Jes; 

voor de volgende 10 lessen per week: 
f 90 per wekelijksche Jes, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12 14 16 18 en 20 dienstjaren telkens te 
ve~hoogen ~et f 7 per wekelijksche Jes; 
. voor de overige lessen per week: 

f 50 per wekelijksche Jes, na 2, 4, 6
1 

8, 10, 
12 14 16 18 en 20 dienstjaren te!Kens te 
ve~hoogen 'met f 5 per wekelijksche Jes. . 

Art. 4. De jaarwedde van de leeraressen ID 

handwer ken bedraagt: 
voor de eerste 20 lessen per week: 
f 112.50 per wekelijksche Jes, na 2, 4, 6, 8 

en 10 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 5 na 12 14 16 en 18 dienstjaren telkens te 
ve;hoogen' m;t f 7.50 per wekelijksche Jes_; 

voor de overige lessen per week: 
f 50 per wekelijksche Jes, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12 14 16 en 18 dienstjaren telkens te ver
ho~ger{ met f 5 per wekelijksche Jes. 

Art. 5. 1. Een leeraar, die !anger dan eene 
maand achtereen wordt belast met de waarne
ming van het directoraat van de school, ont
vangt deswege, boven zijne wed~~' bereke~d 
naar het getal lessen, hetwelk h1J laatstehJk 
gaf eene vergoeding, berekend naar f 1200 
's j~ars, indien hij a l zijne lessen behoud~, en 
eene vergoeding, berekend naar ten m1Dste 
f 600 's jaars, indien zijn getal less~n moet 
worden verminderd mits dat aantal met daalt 
beneden dat, door 'den directeur gegeven. 

2. In geval van vermindering van het aan
tal Jessen wordt het juiste bedrag van de ver
goeding vastgesteld met inachtneming van het 
aantal lessen dat de betrokkene als leeraar 
behoudt. ' 

3. Indien deze leeraren reeds in het genot 
zijn van eene jaarlijksche ½>elage als ~edo~ld 
in artikel 16 dan komt die toelage ID mm
dering op het' bedrag, waarnaa~ de vergoe_ding 
voor de waarneming van het d1rectoraat mge
volge het bepaalde in dit artikel wordt bere
kend. 

§ 2. Rijks hoogere burgerscholen met drie
jarigen cursus. 

Art. 6. De jaarwedde van de directeuren 
bedraagt f 4500, na 1, 2, 3, 4 en 5 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 200. 

Art. 7. De jaarwedde van de leeraren, uit
gezonderd de leeraressen in handwerken, be-. 
draagt: 

voor de eerste 10 lessen per week: 
£ 130 per wekelijksche Jes, na 2\ 4, 6, 8, 10, 

12 14, 16 en 20 dienstjaren te!Kens te VN• 

ho~gen met f 11 per wekelijksche Jes; 
voor de volgende lessen per week: 
f 90 per wekelijksche Jes, na 2, 4, 6 8, 10, 

12 14 16 18 en 20 dienstjaren telkens te 
ve~hoogen ~et f 7 per wekelijksche Jes; 

voor de overige lessen per week: 
f 50 per wekelijksche Jes, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
ve~hoogen met £ 5 per wekelijksche Jes . 

Art. 8. De jaanvedde van de leeraressen in 
handwerken wordt op gelijken voet berekend 
als dat van die leeraressen aan de hoogere 
burgerscholen met vijfjarigen cursus. 

Art. 9. 1. Een leeraar, die ]anger dan een 
maand achtereen wordt belast met de waar-. 
neming van het directoraat van de school, 
ontvangt deswege, boven zijne wedde,. ber6' 
kend naar het getal lessen, hetwelk h1J laat-. 
stelijk gaf eene vergoeding, berekend naar 
f 900 's ja~rs, indien hij al zijn lessen be
houdt en eene vergoeding, berekend naar ten 
minste f 450 's jaars, indien zijn getal lessen 
moet worden verminderd, mits dat aantal niet 
daalt beneden dat, door den directeur gegeven . 

2. In geval van vermindering van het aan
tal lessen wordt het juiste bedrag der vergoe
ding vastgesteld met inachtneming van het 
aantal lessen, dat de betrokkene als leeraar 
liehoudt. 

3. Indien deze leeraren reeds in het genot. 
zijn van een jaarlijksche toelage, als bedoeld 
in art. 16, dan komt die toelage in mindering 
op het bedrag, waarnaar de vergoeding voor 
de waarneming van het directoraat, ingevolge 
het bepaalde in dit artikel wordt berekend. 

§ 3. Bepalingen, geldende zo.owel voor he& 
onderwijzend personeel van lwogere burger

scholen met vijf-, als 11oar dat van 
hoogere burgerscholen mel drie

jarig_en cursus. 

Art. 10. Onder lessen en lesuren worden 
verstaan lessen van een duur van 50 minuten. 

Art. 11. Voor iederen leeraar, die cfefinitief 
aan een school wordt benoemd, wordt bij de 
benoeming een getal lessen vastgesteld, het
welk voor de berekening van zijne jaarwedde 
aan die school. als minimum zal gelden, be
houdens latere vermindering van dat getal 
lessen op zijn eigen verzoek. 

Art. 12. 1. Voor de directeuren tel t di enst
tijd doorgebracht als directeur van eene hoo
ger~ burgerschool of van eene d~armede ge
lijk te stellen inrichting va~. ~1ddelbaar of 
voorbereidend hooger onderw1Js ID Nederland 
en N ederlandsch-Indie, ten voile mede. 

2. Indien de school 10 of meer klassen telt. 
wordt de jaarwedde van een directeur met 
f 300 verhoogd. _ 

3. Indien een directeur gedurende v10r 
achtereenvolgende jaren een weddeverhooging 
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wegens de vorming van 10 of meer klassen 
aan dezelfde school heeft genoten, mag hem 
die verhooging aan deze school zonder zijne 
toestemming niet warden ontnomen. 

Art. 13. l. Voor leeraren telt als dienst
tijd ten voile mede de tijd als leeraar in Ne
derland en Nederlandsch-Indie doorgebracht 
aan hoogere burgerscholen, middelbare scholen 
voor nieisjes, gymnasia, lycea, middelbare of 
hoogere hanclelsscholen, zeevaartscholen, mid
delbare nijverheids- en landbouwscholen (onder 
laatstgenoemde scholen warden tevens begre
pen: de Rijkszuivelschool en de Rijkslandbouw
winterscholen, zoomede de Rijkstuinbouwwinter
scholen en de daarmede in karakter overeenko
mende Rijkstuinbouwscholen en voorts de 
overeenkomstige door het Rijk gesubsidieerde 
land- ,:in tuinbouwscholen), kweekscholen voor 
onderwijzers en onderwijzeressen, de Konink
lijke Militaire Academie, het Koninklijk In
stituut voor de Marine, de voormalige Marine
r.:achin istenschool, de voormalige Aspiranten
school der Marine te Dordrecht, de voormalige. 
Cadettenschool , den voormaligen Hoofdcur
sus te Kampen en de voormalige dagcursussen 
bij het wapen der infanterie (wat deze dag
cursussen betreft echter alleen voor zoover door 
den betrokkene onderwijs is gegeven in vak
k<>n genoemd in de Middelbaar-onderwijswet), 
z"°thede als onderwijzer op jaarwedde aan 
Rijksnormaallessen. 

2. Voor leeraren in de lichamelijke oefe
ning telt bovendien als diensttijd ten voile 
mede de tijd, als leeraar doorgebracht aan 
de Militaire Gymnastiek- en Sportschool te 
Utrecht en de Marine Gymnastiek. en Sport
school te den Helder. 

Art. 14. l. Diensttiid, aan lagere scholen 
en aan dagscholen voor lager nijverheids-, han
dels- en landbouwonderwijs in Nederland en 
Nederlandsch-Indie doorgebracht, telt voor de 
helft van ten hoogste 12 jaren mede. 

2. Diensttijd, bewezen aan avondscholen, 
komt in geen geval in aanmerking. 

Art. 15. l. H et getal lessen, hetwelk voor 
de berekening van de wedde van een vast aan
gesteld leeraar in aanmerking komt, daalt -
tenzij het hem opgedragen getal lessen op zijn 
eigen verzoek verminderd is - zonder zijne 
toestemming niet beneden het hoogste mini
mum getal lessen, door hem gegeven in eenige, 
vier achtereenvolgende cursusjaren na 1 Sep
tember 1921 omvattende, periode van zijn 
diensttijd aan de school, waarvoor de wedde 
wordt berekend, met dien verstande, dat krach
tens deze bepaling niet meer dan het in ar
tikel 18 genoemde getal en niet meer dan 
anderhalf maal het werkelijk gegeven getal 
lessen - zoo noodig tot het naastliggend ge
heel getal naar boven afgerond - wordt ver
goed. De vermindering tot anderhalf maal het 
getal werkelijk gegeven lessen heeft niet eer
der plaats dan nadat krachtens den vorigen 
volzin gedurende vier achtereenvolgende cur
susjaren meer dan anderhalf maal het getal 
werkelijk gegeven lessen moest warden in bere
kening gebracht. 

2. De toepassing van het bepaalde in het 
eerste lid zal - tenzij het opgedragen getal 
lessen op eigen verzoek verminderd is - het 
getal in berekening gebrachte lessen nimmer 
doen dalen beneden het getal lessen, hetwelk 

den leeraar reeds op 31 October 1928 onder de 
werking van het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1925 rechtens was ge
garandeerd of zoude zijn gegarandeerd, in
dien de maanden September en October 1928 
te dezen denzelfden invloed hadden als een 
vol cursusjaar en genoemde datum de aan
vangsdatum van een nieuw cursusjaar was 
geweest. 

3. Deze, in de vorige leden gegeven ga
rantie on theft den leeraar niet van de' ver
pl ichting om het hem uit <lien hoofde vergoede 
getal lessen te geven, indien hij hiermede 
nader wordt belast. 

4. Indien zoodanige leeraar een of meer 
nevenbetrekkingen bekleedt en het getal les
sen in de nevenbetrekking(en), vermeerderd 
met het getal krachtens het eerste lid gega
randeerde lessen, het in artikel 18 genoemde 
getal overschrijdt, wordt het gegarandeerd ge
tal lessen verminderd, in dier voege, dat het 
getal dezer lessen en dat van de nevenbetrek
king ( en) te zamen het in artikel 18 genoemde 
getal bedraagt. Indien aan een leeraar in meer 
dan eene betrekking lessen warden gegaran
deerd op den voet als in het eerste lid bedoeld 
en het totaal van de gegarandeerde lessen 
het in artikel 18 genoemde getal overschrijdt, 
wordt de garantie tot het in artikel 18 ge
noemde getal lessen teruggebracht, in dier 
voege, dat het getal gegarandeerde lessen in 
iedere betrekking wordt verminderd in even
redigheid met het werkelijk gegeven getal les
sen. 

5. Indien de vaste aanstelling van een 
leeraar, als in het eerste lid bedoeld, aansluit . 
aan eene tijdelijke aanstelling aan dezelfde 
school, kunnen de vier jaren, in dat lid be
doeld, geacht warden te zijn ingegaan op een 
tijdstip _ vallende v66r den datum van ingang 
van zijne vaste aanstelling, indi en en voor 
zooveel naar de meening van Onzen •Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
daartoe aanleiding bestaat. 

6. Indien een op grand van dit artikel 
vastgesteld getal lessen moet warden verhoogd, 
geschiedt dit met ingang van den jaarcursus 
volgende op den datum, waarop aanspraak 
op die verhooging ontstond. 

Art. 16. Indien een leeraar wordt aange
wezen om den directeur bij zijne taak ter zijde 
te staan, kan hem deswege eene toelage van 
ten hoogste f 200 per jaar worden verleend, 
indien daartoe naar de meening van Onzen 
Minister van Onderwiis. Kunsten en Weten
schappen aanleiding bestaat. 

Art. 17. Op het salaris van hen, die in 
geen der door hen onderwezen vakken volle
dige wettelijke bevoegdheid bezitten voor de 
school, waaraan zij werkzaam zijn, wordt vijf
tien ten honderd gekort, met dien verstande, 
dat de wedde van een leeraar aan eene hoo
gere burgerschool met vijfjarigen cursus niet 
daalt beneden die van een leeraar aan eene 
hoogere burgerschool met driejarigen cursus 
met gelijke bevoegdheid. 

Art. 18. Aan leeraren in de lichamelijke 
oefening warden zonder hunne toestemming 
niet meer dan 36, aan leeraren in een ander 
vak niet meer dan 30 wekelijksche lessen op
gedragen. 

Art. 19. Aan leeraren, di'"' op den voet 



1929 8 M A A R T (S. 72) 

dezer regeling een wedde genieten van minder 
dan f 2500, kan Onze Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen een persoonlijke 
toelage toekennen. 

Art. 20. 1. Indien leeraren zijn verbonden 
aan twee of meer in verschillende gemeenten 
gelegen scholen, aan welke hunne wedde naar 
dezelfde normen wordt berekend, mag hunne 
totale wedde niet stijgen boven het bedrag, 
dat zij zouden genieten, indien zij alle lessen 
gaven aan de school, gelegen in de gemeente, 
die voor de toepassing van standplaatsaftrek 
in de hoogste klasse is gerangschikt, vermeer
derd met 10 ten honderd. 

2. Iridien leeraren zijn verbonden aan twee 
of meer in verschillende gemeenten gelegen 
scholen, aan welke hunne wedde naar verschil
lende van Rijkswege vastgestelde salarisnor
men wordt berekend, m ag hunne totale wedde 
niet stijgen boven het bedrag dat zij zouden 
genieten, indien zij a lle lessen gaven aan de 
school aan welke hunne wedde naar de hoog
ste vaii Rijkswege vastgestelde normen wordt 
berekend, vermeerderd met 10 ten honderd. 

3. Indien leeraren zijn verbonden aan twee 
of meer in dezelfde gemeente gelegen schol en, 
a::m welke hunne wedde naar dezelfde normen 
wordt berekend, mag hunne totale wedde niet 
stijgen boven het bedrag dat zij zouden ge
nieten, indien zij alle lessen aan dezelfde 
school gaven, ve1meerderd met 2 ten honderd. 

4. Indien leeraren zijn verbonden aan twee 
of meer in dezelfde gemeente gelegen scho
len, aan welke hunne wedde naar verschill~n
de van Rijkswege vastgestelde salarisnormen 
wordt berekend, mag hunne totale wedde niet 
-stijgen boven het bedrag dat zij zouden ge
nieten, indien zij alle lessen gaven aan de 
school, aan welke hunne wedde naar de hoog
ste van Rijkswege vastgest.?lde normen wordt 
berekend, vermeerderd met 2 ten honderd. 

5. Indien ten gevolge van het in de vier 
vorige leden van dit a r tikel bepaalde op de 
tota le wedde, dat is de som van de wedden, 
aan elk der scholen afzonderlijk berekend, 
korting moet warden toegepast, dan geschiedt 
deze korting naar evenredigheid van het aan 
iedere school gegeven getal lessen. 

6. De berekening van de korting, ingevolge 
d it a rtikel toe te passen op de wedden der 
leeraren, die tevens verbonden zijn aan een of 
meer scholen, voor welke de van Rijkswege vast
gestelde salarisnormen niet gelden , geschiedt 
steeds zoodanig, also£ voor alle scholen de 
wedderegeling wegens de van Rijkswege vast
gestelde normen geldt. 

7. Onder scholen, in dit artikel bedoeld, zijn 
te verstaan gymnasia, hoogere burgerscholen 
(lycea ), middelbare nijverheidsdagscholen , han
delsdagscholen en J..·weekscholen voor onder
wijzers en onderwijzeressen, met ui tzondering 
van niet door het Rijk gesubsidieerde bijzon
dere scholen. 

HOOFDSTUI{ III. 

Rijl,slnveekscholen voor onderwijzers en 
onderwljzeressen. 

Art. 1. 1. De jaarwedde van de directeu
ren, die in het bezit zijn van voldoende be
voegdhe id, als in het derde lid aangewezen, 
bedraagt f 5200, na 1, 2, 3, 4 en 5 jaar tel 
kens te verhoogen met f 200. 

2. De jaarwedde van de directeuren, die 
niet in het bezit zijn van zoodanige bevoegd
heid, bedraagt f 500 minder. 

3. Als voldoende bevoegdheid wordt aange
merkt eene bevoegdheid of bevoegdheden, 
waarvan het bezit den directeur, indien hij 
leeraar was, ~Is in artikel 4 bedoel d, het ge
not der voile Jaarwedde zou verzekeren. 

4. De vermindering met f 500 wordt niet 
toegepast ten aanz ien van den directeur , die 
ten minste zes lessen per week onderwijs geeft 
in opvoedkunde. Voor de bepaling van dit 
aantal telt het onderwijs aan een of meer 
parallelklassen niet mede. 

Art. 2 . Zoo) ang aan de kweekschool eene 
afdeel ing B ve rbonden is, wordt de jaarwedde 
van den directeur met f 200 vermeerderd. 

Art. 3. Voor de berekening van de jaar
wedde va n de directeuren telt mede de t ijd, 
doorgebracht a ls directeur eener Rijks-, ge
meentelij ke of bijzondere kweekschool, a ls di
recteur van Rijksdagnormaallessen, en a ls di
recteur va n eene hoogere burgerschool of eener 
daarmede gelijk te stell en inrichting van mid
delbaar of voorbere idend hooger onderwijs in 
Nederland en N ederlandsch-Indie. 

Art. 4. 1. De jaarwedde van de Jeeraren, 
met uitzondering van hen, die in de drie vol
gende art ikelen zijn vermeld, bedraagt: 

voor de eerste 10 lessen per week: 
f 150 per wekelijksche les, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 15 per wekelijksche Jes; 

voor de volgende 10 lessen per week: 
f 100 per wekelij ksche Jes, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 10 per wekelijksche Jes ; 

voor de overige lessen per week: 
f 50 per wekelij ksche Jes, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 5 per wekelijksche les. 

2. Aan doctoren, gepromoveerd aan eene 
N ederlandsche universiteit of hoogeschool, 
wordt na 22 dienstja ren nog eene verhooging 
toegekend van f 15 per wekelij ksche les voor 
de eerste 10 lessen per week; van f 10 per 
wekelijksche Jes voor de volgende 10 lessen 
per week; van f 5 per wekelijksche Jes voor 
de overige lessen per week. 

3. De jaarwedde van de bovenbedoelde 
leeraren, die in geen der door hen onderwezen 
vakken volled ige bevoegdheid bezitten om 
daarin aan eene hoogere burgerschool met vijf. 
jarigen cursus onderwijs te kunnen geven, 
wordt met 15 ten honderd verminderd. Deze 
vermindering wordt niet toegepast op hen, 
die in het bezit zijn van de akte A voor ten 
minste twee vreemde talen, of in het bezit 
van de akte A voor eene vreemde taal en de 
akte K I voor wiskunde, de akte K II voor 
mechanica of de akte K III voo'r natuurkunde, 
of in het bezit van een dezer akten en de a kte 
als hoofdonderwijzer. Evenmin op hen, die ten 
m inste zes lessen per week onderwijs geven in 
opvoedkunde. Voor de bepaling van dit aan
tal tel t het onderwijs aan een of meer paral
lelkl assen niet mede. 

4. Voor leeraren, die in aanmerking komen 
voor de vermindering van jaarwedde volgens 
het vorige lid , wordt die vermindering niet 
ongedaan gemaakt wegens het geven van on
derwijs in vakken , a ls in de artikelen 5 tot en 
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met 7 bedoeld, waarvoor z1J m den zin van 
die artikelen volledig bevoegd zijn. 

Art. 5. 1. De jaarwedde van de leeraren in 
lichamelijke oefening bedraagt: 

voor de eerste 10 lessen per week: 
f 130 per wekelijksche Jes, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 11 per wekelijksche Jes; 

voor de volgende 10 lessen per week: 
f 90 per wekelijksche Jes, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 7 per wekelijksche Jes; 

voor de overige lessen per week: 
f 50 per wekelijksche Jes, na 2, 4, 6, 8, . 10, 

12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 5 per wekel ijksche Jes. 

2. De jaarwedde van de leeraren in licha
melijke oefening, die niet de bevoegdheid be
zi tten om daarin aan eene hoogere burger
school met vijfjarigen cursus onderwijs te kun
nen geven, wordt met 15 ten honderd vcrmin
derd. 

Art. 6. De jaarwedde van de leeraren in 
zingen, muziek en spreekonderwijs bedraagt: 

voor de eerste 20 lessen per week: 
f 115 per wekelijksche Jes, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12 , 14, 16, 18 en 20 dienstjaren· telkens te 
verhoogen met f 12.50 per wekelijksche Jes; 

voor de overige lessen per week: 
f 50 per wekelijksche Jes, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 5 per wekelijksche les. 

Art. 7. 1. De jaarwedde van de leeraren in 
schrijven handcnarbeid en handwerken voor 
meisjes bedraagt: 

voor de eerste 20 lessen per week: 
f 112.50 per wekelijksche Jes, na 2, 4, 6, 8 

en 10 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 5, na 12, 14, 16 en 18 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 7.50 per wekelijksche Jes; 

voor de overige lessen per week: 
f 50 per wekelijksche Jes, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16 en 18 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 5 per wekelijksche Jes. 

2. De jaarwedde van de leeraren· in schrij
ven, die niet de akte voor middelbaar onder
wijs in schoonschrijven bezitten, wordt met 15 
ten honderd verminderd. 

Art. 8. 1. De jaarwedde van den leeraar, 
die niet meer dan 20 lessen per week onder
wijs geeft in vakken, vermeld of bedoeld in 
twee of meer der artikelen 4 tot en met 7, 
wordt berekend door de bedragen voor elk dier 
vakken samen te tellen. 

2. Beloopt het aantal lessen per week meer 
clan 20 voor den leeraar, bedoeld in artikel 4, 
die ook onderwijs geeft in een vak of in vak
ken, genoemd in de artikelen 5 tot en met 7, 
tot een aantal, dat de helft van het geheele 
aantal: 

a. niet overschrijdt, dan wordt zijne jaar
wedde berekend volgens de regeling van ar
tikel 4, en we! naar alle uren; 

b. overschrijdt, dan wordt zijne jaarweclde 
berekend volgens de regeling voor elk der 
vakken afzonderlijk, tenzij de wedde volgens 
het totaal aantal lessen, berekend naar het 
hoogstbezoldigde vak, eene lagere uitkomst 
oplevert, in welk geval de jaarweclde daarop 
wordt vastgesteld. 

3. B eloopt het aantal lessen per week meer 
dan 20 voor den leeraar, die onderwijs geeft in 

vakken, genoemd in de artikelen 5 tot en met 
7, clan wordt zijne jaarwedde berekend op de 
wijze a ls is aangegeven in het tweede lid 
onder b. 

Art. 9. 1. Voor leeraren telt als diensttijd 
ten voil e mede de tijd, a ls leeraar in Neder
land en Nederlandsch-Indie doorgebracht aan 
hoogere burgerscholen, middelbare scholen 
voor meisjes, gymnas ia, lycea, middelbare of 
hoogere handelsscholen, zeevaartscholen, mid
del bare nijverheids- en landbouwscholen (on
der laatstgenoemde scholen worden tevens be
grepen: de Rijkszuivelschool en de Rijksland
bouwwinterscholen, zoomede de Rijkstuinbouw
winterscholen en de daarmede in karakter 
overeenkomende Rijkstuinbouwscholen en 
voorts de overeenkomstige door het Rijk ge
subsidieerde land- en tuinbouwscholen), kweek
scholen voor onderwijzers en onderwijzeressen, 
de Koninklijke M ilitaire Academie, het Ko
ninkl ijk Instituut voor de Marine, de voorma
lige Marine-machinistenschool, de voormalige 
Aspirantenschool der Marine te Dordrecht, de 
voormalige Cadettenschool , den voormal igen 
Hoofdcursus te Kampen en de voormalige dag
cursussen bij het wapen der infanterie (wat 
deze dagcursussen betreft echter a lleen voor 
zoover door den betrokkene onderwijs is gege
ven in vakken, genoemd in de Middelbaar
onderwijswet), zoomede als onderwijzer op 
jaarwedde aan Rijksnormaallessen. 

2. Diensttijd aan lagere scholen en aan 
dagscholen voor lager nijverheids-, handels- en 
landbouwonderwijs in Nederland en Neder
landsch-Indie doorgebracht, telt voor de helft 
van ten hoogste 12 jaren mede. 

Art. 10. 1. Indien leeraren zijn verbonden 
a.an twee of meer in versch illende gemeenten 
gelegen schoi en, aan welke hunne wedde naar 
dezelfde normen wordt berekend, mag hunne 
totale wedde niet stijgen boven het bedrag, dat 
zij zouden genieten, indien zij alle lessen ga
ven aan de school, gelegen in de gemeente, 
die voor de toepassing van standplaatsaftrek 
in de hoogste klasse is gerangschikt, vermeer
derd met 10 ten honderd. 

2. Indien leeraren zijn verbonden aan twee 
of mee1· in versch illende gemeenten gelegen 
scholen, aan welke hunne wedde naar ver
schillende van Rijkswege vastgestelde salaris
normen wordt berekend, mag hunne totale 
wedde n iet stijgen boven het bedrag dat zij 
zouden genieten, indien zij alle lessen gaven 
aan de school , aan welke hunne wedde naar 
de hoogste van Rijkswege vastgestelde normen 
wordt berekend, vermeerderd met 10 ten hon
derd. 

3. Indien leeraren zijn verbonden aan twee 
of meer in dezelfde gemeente gelegen scholen, 
aan we] ke hunne wed de naar dezelfde normen 
wordt berekend, mag hunne totale wedde niet 
stijgen boven het bedrag dat zij zouden ge
nieten, indien zij a lle lessen aan dezelfde 
school gaven, vermeerderd met 2 ten honderd. 

4. Indien leeraren zij n verbonden aan twee 
of meer in dezelfde gemeente gelegen scholen, 
aan welke hunne wedde naar verschillende van 
Rijkswege vastgestelde salarisnormen wordt 
berekend, mag hunne totale wedde niet stijgen 
boven het bedrag dat zij zouden genieten, in
dien zij alle lessen gaven aan de school, aan 
welke hunne wedde naar de hoogste van Rijks-
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wege vastgestelde normen wordt berekend, 
vermeerderd met 2 ten honderd. 

5. Indien ten gevolge van het in de vie1 
vorige leden van dit artikel bepaalde op de 
totale wedde, dat is de som van de wedden, 
aan elk der scholen afzonderlijk berekend, 
korting moet worden toegepast, dan geschiedt 
deze korting naar evenredigheid van het aan 
iedere school gegeven getal lessen. 

6. De berekening van de korting, ingevolge 
dit artikel toe te passen op de wedden van de 
leeraren die tevens verbonden zijn aan een of 
meer scholen, voor welke de van Rijkswege 
vastgestelde salarisnormen niet gelden, ge
schiedt steeds zoodanig, also£ voor alle scho
len de wedderegeling wegens de van Rijks
wege vastgestelde normen geldt. 

7. Onder scholen, in dit artikel bedoeld, 
zijn te verstaan gymnasia, hoogere burger
scholen {lycea), middelbare nijverheidsdag
scholen, handelsdagscholen en kweekscholen 
voor onderwijzers en onderwijzeressen, met uit
zondering van niet door het Rijk gesubsid ieer
de bijzondere scholen. 

Art. 11. Indien een leeraar wordt aange
wezen om den directeur bij zijne taak ter zijde 
te staan, kan hem deswege eene toelage van 
ten hoogste f 200 per jaar worden verleend, 
indien daartoe naar de meening van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen aanleid ing bestaat. 

Art. 12. 1. Een leeraar, die !anger dan 
eene maand achtereen wordt belast met de 
waarneming van het directoraat der school, 
ontvangt deswege, boven zijne wedde, berekend 
naar het getal lessen, hetwelk hij laatst.elijk 
gaf, eene vergoeding, berekend naar f 1200 
's jaars, indien hij al zijne lessen behoudt, en 
eene vergoeding, berekend naar ten minste 
f 600 's jaars, indien zijn getal lessen moet 
worden verminderd, mits dat aantal niet daalt 
beneden dat, door den directeur gegeven. 

2. In geval van vermindering van het aan
tal lessen wordt het juist.e bedrag van de ver
goeding vastgesteld met inachtneming van het 
aantal lessen, dat de betrokkene als leeraar 
behoudt. 

3. Indien deze leeraren reeds in het genot 
zijn van eene jaarlijksche toelage als bedoeld 
in artikel 11, dan komt die toelage in min
dering op het bedrag, waarnaar de vergoeding 
voor de waarneming van het directoraat inge
volge het bepaalde in dit artikel wordt be
rekend. 

Art. 13. 1. Het getal lessen, hetwelk voor 
de berekening van de wedde van een vast aan
gestel den leeraar in aanmerking komt, daalt 
- tenzij het hem opgedragen getal lessen op 
zijn e igen verzoek verminderd is - zonder 
zijne toestemming niet beneden het hoogste 
minimum getal lessen, door hem gegeven in 
eenige, vier achtereenvolgende cursusjaren na 
1 September 1924 omvattende, periode van 
zijn diensttijd aan de school, waarvoor de 
wedde wordt berekend, met dien verstande, 
dat krachtens deze bepaling niet meer dan 30 
wekelijksche lessen en niet meer dan ander
half maal het werkelijk gegeven getal lessen 
- zoo noodig tot het naastliggend geheel ge
tal naar boven afgerond - worden vergoed. 
De vermindering tot anderhalf maal het getal 
werkelijk gegeven lessen heeft niet eerder 

plaats dan nadat krachtens den vorigen vol
zin gedurende vier achtereenvolgende cursus
jaren meer dan anderhalf maal het getal wer
kelijk gegeven lessen moest worden in bereke
ning gebracht. 

2. De toepassing van het bepaalde in het 
eerste lid zal - tenzij het opgedragen getal 
lessen op eigen verzoek verminderd is - bet 
getal in berekening gebrachte lessen nimmer 
doen dalen beneden het getal lessen, hetwel k 
den leeraar reeds op 31 October 1928 onder de 
werk ing van bet Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1925 rechtens was ge
garandeerd of zoude zijn gegarandeerd, indien 
de maanden September en October 1928 te 
dezen denzelfden invloed hadden als een vol 
cui·susjaar en genoemde datum de aanvangs
datum van een nieuw cursusjaar was geweest. 

3. Deze in de vorige leden gegeven, ga
rantie ontheft den leeraar niet van de ver
pl ichting om het hem uit dien hoofde ver
goede getal lessen te geven, indien hij hier
mede nader wordt belast. 

4. Indien zoodanig leeraar een of meer 
nevenbetrekkingen bekleedt en bet getal lessen 
in de nevenbetrekking(en), vermeerderd met 
het getal krachtens het eerste lid gegaran
deerde lessen, 30 overschrijdt, wordt het ge
garandeerd getal lessen verminderd, in dier 
voege, dat het getal van deze lessen en dat 
van de nevenbetrekking(en) te zamen 30 be
draagt. Indien aan een leeraar in meer dan 
eene betrekking lessen worden gegarandeerd 
op den voet als in het eerste I id bedoeld en het 
totaal der gegarandeerde lessen 30 overschrijdt, 
wordt de garantie tot 30 lessen t.eruggebracht, 
in dier voege, dat bet getal gegarandeerde 
lessen in iedere betrekking wordt verminderd 
in evenredigheid met het werkelijk gegeven 
getal lessen. 

5. Indien de vaste aanstelling van een 
leeraar, als in het eerste lid bedoeld aansluit 
aan een tijdelijke aanstell ing aan' dezelfde 
school, kunnen de vier jaren, in dat lid be
doeld, geacht worden te zijn ingegaan op een 
tijdstip, vallende v66r den datum van ingang 
van zijne vaste aanstelling, indien en voor 
zooveel naar de meening van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
daartoe aanleiding bestaat. 

6. Indien een op grond van dit artikel 
vastgesteld getal lessen moet worden verhoogd, 
geschiedt dit met ingang van den jaarcursus 
volgende op den datum, waarop aanspraak 
op die verhooging ontstond. 

7. Voor leeraren in lichamelijke oefening 
wordt voor het in de eerste vier leden ge
noemde getal 30, gelezen: 36. 

HO OFDSTUK IV. 
Rijksnormaallesscn en daaraan verbonden 

voorbereldende klassen. 

Art. 1. Aan de onderwijzers aan Rijksnor
maallessen, die met het directoraat zijn belast, 
wordt daarvoor, indien zij op jaarwedde zij n 
aangesteld, eene verhooging toegekend van 
f 650 per jaar en, indien zij op toelage zijn 
aangesteld, eene verhooging van f 400 per 
jaar. 

Art. 2. Het alaris van de op jaarwedde 
aangestelde onderwijzers aan Rijksnormaal-



8 MA ART (S,72) 1929 

lessen is gel ijk aan dat van de gewone leeraren 
aan de Rijkskweekscholen voor onderwijzers 
en onderwijzeressen. , 

Art. 3. Het salaris van de op jaarwedde 
aangestelde onderwijzers aan voorbereidende 
klassen van Rijksnormaallessen is gelijk aan 
dat van de onderwijzers aan scholen voor ge
woon lager onderwijs, vermeerderd met f 250 
per jaar. 

Art .. 4. Het salaris van de op toelage aan
gestelde onderwijzers aan Rijksnormaallessen 
- met uitzondering van de in het volgend 
artikel genoemden - bedraagt f 100 per we
kelijksche Jes, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 5 per 
wekelijksche Jes. 

Art. 5. Het salaris van de op toelage aan
gestel de onderwijzers aan Rij ksnormaallessen, 
voor zoover zij zijn belast met het onderwijs in 
schrijven, zang, handteekenen, gymnastiek, 
nuttige handwerken voor meisjes en handen
arbeid, en het salaris van de op toelage aan
gestelde onderwijzers aan voorbereidende klas
sen van Rijksnormaallessen bedraagt f 90 
per weke_lijksche Jes, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 
en 16 dienstiaren telkens te verhoogen met 
f 5 per wekelijksche Jes. 

Art. 6. 1. Voor de berekening van het sa
laris van alle onderwijzers aan Rijksnormaal
lessen en de daaraan verbonden voorbereiden
de klassen telt ten volle mede de tijd, in Ne
derland en Nederlandsch-Indie doorgebracht 
als onderwijzer of leeraar aan Rijks-, gemeen
telijke of bijzondere kweekscholen voor onder
wijzers en onderwijzeressen, als onderwijzer op 
jaarwedde aan Rijksnormaallessen en a ls 
leeraar aan gymnasia, lycea, hoogere burger
scholen, middelbare scholen voor meisjes, mid. 
delbare of hoogere handelsscholen, zeevaart
scholen, middelbare nijverheidsscholen, middel
bare landbouwscholen {onder laatstgenoemde 
scholen worden tevens begrepen: de Rijkszui
velschool en de Rijkslandbouwwinterscholen, 
zoomede de Rijkstuinbouwwinterscholen en de 
daarmede in karakter overeenkomende Rijks
tuinbouwscholen en voorts de overeenkomstige 
door het Rijk gesubsidieerde land- en tuin
bouwscholen), de Koninklijke Militaire Aca
demie het Koninklijk Instituut voor de Ma
rine, de voormalige Marine-machinistenschool, 
de voormalige Aspirantenschool der Marine te 
Dordrecht, de voormalige Cadettenschool, den 
voormaligen Hoofdcursus te Kampen en de 
voormalige dagcursussen bij het wapen der in
fanterie (wat deze dagcursussen betreft echter 
alleen voor zoover door dim betrokkene onder
wijs is gegeven in vakken, genoemd in de 
Mi ddel baar-onderwijswet). 

2. Bovendien telt mede: 
a. voor onderwijzers op jaarwedde aan 

Rijksnormaallessen: 
voor de helft van ten hoogste 12 jaren de 

diensttijd aan lagere scholen, aan dagscholen 
voor lager nijverheids-, handels- en landbouw
onderwijs, en a ls onderwijzer op jaarwedde aan 
voorbereidende klassen van Rijksnormaalles
sen · 

b.' voor onderwijzers op jaarwedde aan voor. 
bereidende kl assen : 

ten volle de diensttijd als onderwijzer op 
jaarwedde aan Rijksnormaallessen en voor de 
helft van ten hoogste 12 jaren de diensttijd 

aan dagscholen voor lager nijverheids-, han
dels- en landbouwonderwijs, als onderwijzer op 
toelage aan Rijksnormaallessen en voorberei
dende klassen van Rijksnormaallessen; 

c. voor onderwijzers op toelage aan Rijks
normaallessen: 

ten volle de diensttijd als onderwijzer op 
jaarwedde aan Rijksnormaallessen en aan voor
bereidende klassen van Rijksnormaallessen, en 
voor de helft Yan ten hoogste 12 jaren de 
diensttijd aan lagere scholen, aan dagscholen 
voor lager nijverheids-, handels- en landbouw
onderwijs, en als onderwijzer op toelage aan 
voorbereidende kl assen; 

d. voor onderwijzers op toelage aan voor
bereidende klassen: 

ten volle de diensttijd als onderwijzer aan 
Rijksnormaallessen en die a ls onderwijzer op 
jaarwedde aan voorbereidende klassen van 
Rijksnormaallessen, en voor de helft van ten 
hoogste 12 jaren de diensttijd aan lagere scho
len en aan dagscholen voor lager nijverheids-, 
handels- en landbouwonderwijs in Nederland 
en Nederlandsch-Indie. 

HOOFDSTUK Y. 

Inrichtlngen voor lager onderwijs. 

§ 1. Gewoon lager en uitgebreid lager 
onderwijb, 

Art. 1. De jaarwedde van den onderwijzer, 
die niet de akte als hoofdonderwijzer bezit, 
bedraagt f 1350, na 1, 2, 3 en 4 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 100, na 5 dienst
jaren te verhoogen met f 50 na 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20 en 22 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 100. 

Art. 2. De jaarwedde van den onderwijzer, 
die de akte als hoofdonderwijzer bezit, be
draagt f 1550, na 1 en 2 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 100, na 3 dienstjaren te 
-yerhoogen met f 50, na 4, 6, 8 en 10 dienst
Jaren telkens te verhoogen met f 200, na 12, 
14, 16, 18, 20 en 22 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 100. 

Art. 3. Als diensttijd komt in aanmerking 
de tijd, v66r en na de inwerkingtreding van 
de Lager-onderwijswet 1920 doorgebracht in 
dienst zoowel aan openbare a ls aan bijzondere 
lagere scholen, als hoofd en als onderwijzer, 
zoomede diensttijd vdlgens artikel 41 van die 
wet, artikel 33 der wet van 17 Augustus 1878, 
(Staatsblad n°. 127) en het laatste lid van 
artikel 22 van de wet van 13 Augustus 1857 
(Staatsblad n°. 103), alsmede de diensttijd 
aan andere inrichtingen van onderwijs, welken 
Wij den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
a lg~meen vormend lager onderwijs en het be
waarschoolonderwijs) gehoord, hebben aange
wezen 

2. Mede wordt als diensttijd aangemerkt de 
tijd, door den onderwijzet na 1 Augustus 1914 
en v66r 1 Januari 1925 in verplichten krijgs- . 
dienst doorgebracht, voor zoover die tijd met 
bijtelling van verplichten diensttijd v66r 1 
Augustus 1914 acht en een halve maand te 
boven gaat, en voor zoover hij in. het bezit 
was van eene akte van bekwaamhe1d als on
derwijzet , 

Art. 4. 1. De jaarwedde van het hoofd of 
den onderwijzer eener school voor gewoon la-
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ger onderwijs wordt verhoogd, indien hij de 
bevoegdheid bezit tot het geven van lager 
onderwijs in Fransche taal, Duitsche taal, En
gelsche taal of wiskunde en we! voor elk dezer 
bevoegdheden met f 50. 

2. Bezit hij voor eenig vak uit meerderen 
hoofde bevoegdheid, dan wordt slechts eene 
van die bevoegdheden in aanmerking geno
men. 

Art. 5. 1. De jaarwedde van het hoofd of 
den onderwijzer eener school voor uitgebreid 
lager onderwijs wordt verhoogd, indien hij de 
bevoegdheid bezit tot het geven van lager 
onderwijs in Fransche taal, Duitsche taal, En
gelsche taal, wiskunde of handelskennis, voor 
elk vak, waarvoor hij de bevoegdheid bezit, 
met f 100, en voor elk dier vakken, waarvoor 
hij eene hoogere bevoegdheid bezit, met· f 200, 
mits in het vak, waarvoor de bevoegdheid 
strekt, aan de school onderwijs wordt gegeven. 

2. Bezit hij voor eenig vak uit meerderen 
hoofde bevoegdheid, dan wordt alleen in aan
merking genomen de bevoegdheid, op grand 
waarvan de hoogste verhooging kan warden 
genoten. 

Art. 6. De onderwijzer die hoofd is van 
eene school voor gewoon iager onderwijs, ge
niet a ls ·zoodanig eene verhooging zijner jaar
wedde van f 400, indien het aantal volgens 
artikel 28 der Lager-onderwijswet 1920 ver
plichte onderwijzers van bijstand aan zijne 
school twee of minder bedraagt ; van f 500, 
indien het aantal wettelijk verplichte onder
wijzers van bijstand aan zijne school ten min
ste drie, doch niet meer dan zes bedraagt; van 
f 700, indien het aantal wettelijk verplichte 
onderwijzers van bijstand aan zijne school meer 
dan zes bedraagt. Zoolang het hoofd a ls zoo
danig in dienst van dezelfde gemeente of 
hetzelfde schoolbestuur blijft, heeft verminde
ring van het aantal wettelijk verplichte on
derwijzers van bijstand in zooverre geen ver
mi ndering van jaarwedde ten gevolge, dat de 
hier bedoelde verhoogingen gehandhaafd blij
ven, zoolang niet uit anderen hoofde eene ver
hooging tot ten minste hetzelfde bedrag wordt 
verkregen. 

Art. 7. 1. De onderwijzer, die hoofd is 
eener school voor uitgebreid lager onderwijs, 
met uitzondering van die, bedoeld in het twee
de lid van artikel 27 van de Lager-onderwijs
wet 1920. gon~et als- :aoodanig, indien hij, 
hetzij de bevoegdheid bezit tot het geven van 
lager onderwijs in ten minste twee der vakken 
Fransche taal, Duitsche taal, Engelsche ta'al, 
wiskunde of handelskennis, hetzij eene hoogere 
bevoegdheid voor ten minste een dier va kken, 
eene verhooging zijner jaarwedde van f 700, 
indien het aantal volgens artikel 28 van die 
wet verplichte onderwijzers van bijstand aan 
zijne school minder dan drie bedraagt; van 
f 900, indien het aantal wettelijk verplichte 
onderwijzers van bijstand aan zijne school ten 
minste drie, <loch niet meer dan vijf bedraagt; 
van f 1100, indien het aantal wettelijk ver
plichte onderwijzers van bijstand aan zijne 
school zes of meer bedraagt. Zoolang het 
hoofd van eene school voor uitgebreid lager 
onderwijs als zoodanig in dienst van dezelfde 
gemeente of hetzelfde schoolbestuur blijft, 
heeft vermindering van het aantal wettelijk 
verplichte onderwijzers van bijstand in zoo-

Yerre geen vermindering van jaarwedde ten 
gevolge, dat de hier bedoelde verhoogingen 
gehandhaafd blijven, zoolang niet uit anderen 
hoofde eene verhooging tot ten minste het
zelfde bedrag wordt verkregen. 

2. De onderwijzer, die overeenkomstig het 
tweede lid van artikel 27 van de Lager-onder

wijswet 1920 hoofd is van eene school voor uitge. 
breid lager onderwijs en van eene school voor 
gewoon lager onderwijs, geniet als zopdanig 
onder de in het vorige lid gestelde voorwaarden 
eene verhooging zijner jaarwedde, welke f 100 
grooter· is dan daar genoemd, met dien ver
stande, dat de verhooging voor het hoofdschap 
niet daalt beneden het bedrag, waarop aan
spraak zou bestaan als hoofd eener school voor 
gewoon lager onderwijs met een aantal wette
lijk verplichte onderwijzers van bijstand , ten 
minste gelijk aan het gezamenlijk aantal van 
die onderwijzers van de onder hetzelfde hoofd 
staande scholen voor gewoon en voor uitge
breid lager onderwijs. 

3. H et hoofd der school, dat de bevoegdheid 
niet bezit tot het geven van lager onderwijs in 
ten minste twee der bovengenoemde vakken, 
of niet voor ten minste een dier vakken eene 
hoogere bevoegdheid bezit, geniet eene ver
hooging zijner jaarwedde, welke f 400 kleiner 
is dan in het eerste en het tweede lid van <lit 
artikel genoemd. 

Art. 8. De onderwijzer eener school voor 
uitgebreid lager onderwijs geniet als zoodanig 
eene verhooging zijner jaarwedde van f 400, 
indien hij de akte als hoofdonderwijzer bezit, 
en hij tevens de bevoegdheid bezit, hetzij tot 
het geven van lager onderwijs in ten minste 
twee der vakken Fransche taal, Duitsche taal, 
Engelsche taal, wiskunde of handelskennis, 
hetzij eene hoogere bevoegdheid voor ten min
ste een dier vakken, of we!, zonder de akte als 
hoofdonderwijzer te bezitten, de bevoegdheid 
bezit, hetzij tot het geven van lager onderwijs 
in ten minste drie dier vakken, hetzij zooda
nige bevoegdheid in ten minste een dier vak
ken benevens eene hoogere bevoegdheid voor 
ten minste een antler dier vakken, hetzij eene 
hoogere bevoegdheid voor ten minste twee dier 
vakken. 

Art. 9. 1. De jaarwedde van het hoofd en 
de onderwijzers van eene school, welke als 
eenige leerschool verbonden is aan eene van 
Rijkswege gesubsidieerde gemeentelijke of bij
zondere lnveekschool voor onderwijzers en on
derwijzeressen, is gelijk aan die van het hoofd 
en de onderwijzers van eene school voor ge
woon lager onderwijs, vermeerderd met f 450 
voor het hoofd en met f 250 voor de onder
wijzers, mits eerstbedoeld hoofd en eerstbe
doelde onderwijzers op 31 October 1928 als 
zoodanig aan bedoelde leerschool verbonden 
waren, en voor zoolang zij als hoofd of onder
wijzer aan die school verbonden blijven. 

2. Onder ,,eenige leerschool" is te verstaan 
de leerschool, welke overeenkomstig artikel 
21 , eerste l id, van Ons besluit van 11 Septem
ber 1923 (Staatsblad n°. 440) door het ge
ms.entebestuur of het bestuur der bijzondere 
kweekschool is aangewezen, mits deze aanwij
zing door den hoofdinspecteur is goedgekeurd, 
en zoolang hij deze goedkeuring niet heeft 
ingetrokken 

3. Met ingang van den eersten <lag der 
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maand, volgende op die, waarin de goedkeu
ring, in het tweede lid bedoeld, is ingetrokken, 
vervalt de aanspraak op de verhooging in het 
eerste lid bedoeld. Bij nadere goedkeuring 
van de aanwijzing van dezelfde school als 
eenige leerschool, herleeft de verhooging, be
doeld in het eerste lid, niet. 

Art. 10. De verhooging, waarop het hoofd 
van eene school op grond van hilt aantal vol
gens artikel 28 der Lager-onderwijswet 1920 
verpl ichte onderwijzers van bijstand van zijne 
school aanspraak kan maken, gaat in met den 
eersten J anuari van het jaar, waarin het voor 
de verhooging vereischte aantal is vastgesteld 
volgens de bepalingen van dat wetsartikel. 

Art. 11. Hij , die aan eene openbare school 
eene betrekking van hoofd of van onderwijzer 
t ijdelijk waarneemt, zoomede hij, die aan eene 
bijzondere school voor een bepaalden tijd tot 
hoofd of tot onderwijzer is benoemd, geniet, 
indien hij niet als vast onderwijzer aan eene 
lagere school is verbonden, eene wedde, die 
overeenkomt met hetgeen hij met uitzondering 
van de periodieke verhoogingen op den voet 
van de vorenstaande bepalingen zou gen ieten, 
indien hij vast was aangesteld. I s hij als vast 
onderwijzer aan eene school verbonden dan 
blijft hij in het genot der voor hem geldende 
jaarwedde 

Art. 12. Voor de toepassing der bepalingen 
van deze pai-agraaf wordt: 

a. onder ,,onderwijzer" ook onderwijzeres 
verstaan, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is 
bepaald; 

b. onder ,,akte a ls hoofdonderwijzer" ver
staan de akte van bekwaamheid, bedoeld in 
artikel 210bis der Lager-onderwijswet 1920 en 
artikel 77, onder b, der wet van 17 Augustus 
1878 (Staatsblad n°. 127); 

c. in vergelijking met de akte van be
kwaamheid tot het geven van onderwijs in 
handelskennis of de daarmede gelijkgestelde 
diploma's, de akte van bekwaamheid tot het 
geven van middelbaar onderwijs in boekhou
den als de hoogere bevoegdheid aangemerkt. 

§ 2. Leerscholen, verbonden aan de R ijks
kw eekscholen. 

Art. 13. 1. De jaarwedde yan hen, die op 
31 October 1928 als hoofd of als onderwijzer 
aan eene Rijksleerschool verbonden waren, is, 
voor zoolang zij als hoofd of onderwijzer aan 
die school verbonden blijven, gelijk aan die 
van het hoofd en de onderwijzers eener school 
voor gewoon lager onderwijs, vermeerderd met 
f 460 voor het hoofd en met f 260 voor de on
derwijzers. 

2. De jaarwedde van hen, die op 31 Oc
tober 1928 als hoofd of als onderwijzer ver
bonden waren aan eene gemeentelijke of bij
zondere lagere school , welke bij ee·ne door 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen te nemen beschikking erkend 
wordt a ls leerschool van eene Rijkskweekschool 
voor onderwijzers en onderwijzeressen, is van 
1 November 1928 af, voor zoolang Onze Mi
nister die erkenning niet heeft ingetrokken en 
zij als hoofd of onderwijzer aan die school 
verbonden blijven, gelijk aan de jaarwedde, 
vastgesteld in het eerste lid. 

3. Met ingang van den eersten dag der 
maand, volgende op die, waarin de erkenning, 

in het tweede lid bedoeld, is ingetrokken, 
vervalt de aanspraak op de verhooging, in het 
eerste lid bedoeld. Bij nadere erkenning van 
de aanwijzing van dezelfde school als eenige 
leerschool, herleeft de verhooging, bedoeld in 
het eerste I id, niet. 

Art. 14. 1. De jaarwedde der onderwijzers 
aan de Rijksleerscholen, voor zoover zij zijn 
belast met het onderwijs in teekenen, l ichame
lij ke oej ening, nuttige handwerken voor meis
jes en handenarb eid, bedraagt f 70 voor el ke 
wekelijksche Jes, na 2, 4, 6, 8, 12 en 16 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 6 voor elke 
wekelijksche Jes. 

2. De diensttijd dezer vakonderwijzers wordt 
bepaald als voor de andere onderwijzers is 
vastgestel d . 

§ 3. Rijks lage,·e scholen in de kolonien van 
de Maatschappij van Weldadigheid. 

Art. 15. De jaarwedde van de hoofden van 
de Rijks lagere scholen en van de onderwijzers 
aan die scholen - met uitzondering der in 
het volgend artikel genoemden - is gelijk aan 
die van de hoofden van en van de onderwijzers 
aan scholen voor gewoon lager onderwijs. 

Art. 16. 1. De jaarwedde der vakonderwij
zeressen in de nuttige handwerken voor meis
jes bedraagt f 70 voor elke wekelijksche les. 

2. De belooning voor het geven van ver
volgonderwijs bedraagt f 78 per jaar voor elke 
wekelijksche Jes. 

HOOFDS'fUJi: VI. 

Rijks-inrlchtlngen voor l\Uddelbaar land• 
en tulnbouwonderwljs. 

§ 1. Middelbare landbouwscholen en Rijks
zuivelschool. 

Art. 1. De jaarwedde van de leeraren met 
middelbare bevoegdheid voor de landbouw
kundige vakken of met bevoegdheid voor de 
hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus 
voor ten minste een vak, waarin zij Jes geven, 
die eene voile betrekking bekleeden, bedraagt 
f 2600 tot f 5600 (10 tweejaarl ijksche verhoo
gingen van f 300), welke jaarwedde geldt voor 
ten hoogste 24 lessen per week, berekend voor 
een volledigen jaarcursus. Lessen boven 24, 
op dezelfde wijze berekend, worden naar ge
lang van het getal dienstjaren extra betaald 
met f 60 tot f 100 per wekelijksche Jes (10 
tweejaarlijksche verhoogingen van f 6 per we
kelij ksche Jes). 

Art. 2. Leeraren van de in het vorige arti
kel bedoelde categorie, die den graad van doc
tor bezitten ontvangen, indien zij zijn gepro
moveerd aa'n eene Nederlandsche universiteit 
of hoogeschool, na 22 dienstjaren nog eene 
verhooging van f 300. 

Art. 3. Aan leeraren van de in artikel 1 
bedoelde categorie, die minder dan 24 lessen 
per week geven, worden tevens andere werk
zaamheden opgedragen op het gebied van on
derwijs of (en) voorlichting en verdere zaken, 
welke de Directie van den Landbouw heeft 
te behartigen, waarbij met het aantal aan de 
school te geven Jessen rekening wordt gehou
den. 

Art. 4. Wanneer ten gevolge van het op
dragen van andere werkzaamheden, als in 
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artikel 3 bedoeld, de taak van een leeraar van 
zoodanigen omvang wordt, dat de norm van 
24 wekelijksche lessen geacht moet warden te 
zijn overschreden, kan die overschrijding in 
lessen warden geschat, waarvoor dan extra
betaling plaats heeft op de wijze als in artikel 
1 aangegeven . · 

Art. 5. De jaarwedde van de leeraren in 
lichamelijke oefening bedraagt: 

voor de eerste 10 lessen per week: 
f 130 tot f 240 per wekelijksche Jes (10 twee

jaarlijksche verhoogingen van f 11 per weke
lijksche Jes); 

voor de volgende 10 lessen per week: 
f 90 tot f 160 per wekelijksche Jes (10 twee

jaarlijksche verhoogingen van f 7 per weke
lijksche Jes); 

voor de overige lessen per week: 
f 50 tot f 100 per wekelijksche Jes (10 twee

jaarlijksche verhoogingen van f 5 per wekelijk
sche Jes). 

Art. 6. De jaarwedde van de leeraren met 
bevoegdheid voor de hoogere burgerscholen 
met vijfjarigen cursus voor ten minste een 
vak, waarin zij Jes geven - en niet behooren
de tot eene der categorieen van leeraren, be
doeld in de artikelen 1 en 6 -, bedraagt: 

voor de eerste 10 lessen per week: 
f 160 tot f 300 per wekelijksche Jes (10 twee

jaarlijksche verhoogingen van f 15 per weke
lijksche Jes) ; 

voor de volgende 10 lessen per week: 
f 100 tot f 200 per wekelijksche Jes (10 twee

jaarlijksche verhoogingen van f 10 per weke
lijksche Jes); 

voor de overige lessen per week: 
f 50 tot f 100 per wekelijksche Jes (10 twee

jaarlijksche verhoogingen van f 5 per weke-
1 ijksche Jes). 

Art. 7. Voor leeraren van de in artikel 6 
bedoelde categorie, die den graad van doctor 
bezitten, worden, indien zij zijn gepromoveerd 
aan eene Nederlandsche universiteit of hooge
school, de in het vorig artikel aangegeven 
maximum-bedragen na 22 dienstjaren nog ver
hoogd tot respectievelijk f 315 f 210 en f 105 
per wekelijksche Jes. ' 

Art. 8. De jaarwedde van de leeraren, die 
in geen der door hen onderwezen vakken vol
ledige bevoegdheid bezitten voor het geven 
van onderwijs aan hoogere burgerscholen met 
5-jarigen cursus, bedraagt 15 ten honderd 
minder dan ·in artikel 6 aangegeven, met dien 
verstande, dat de jaarwedde niet daalt beneden 
die van een leeraar aan eene school , als be
doeld onder § 2 van dit hoofdstuk, met gelijke 
bevoegdheid. 

Art. 9. 1. Een leeraar, die !anger dan eene 
maand achtereen wordt belast met de waar
neming van het directoraat van de school , ont
vangt deswege, boven zijne wedde, berekend 
naar het getal lessen, hetwelk hij laatstelijk 
gaf, eene vergoedi ng, berekend naar f 1200 
's jaars, indien hij al zijne lessen behoudt, en 
eene vergoeding, berekend naar ten minste 
f 600 's jaars. indien zijn getal lessen moet 
warden verminderd, mits dat aantal niet daalt 
beneden dat, door den directeur gegeven. 

2. In geval van vermindering van het aan
tal lessen wordt het juiste bedrag van de ver
goeding vastgesteld met inachtneming van het 

aantal lessen, dat de betrokkene als leeraar 
behoudt. 

Art. 10. Indien deze leeraar reeds in het 
genot is van eene jaarlijksche toelage, als be
doeld in artikel 30, komt die toelage in min
dering op het bedrag, waarnaar de vergoeding 
voor de waarneming van het directoraat, in
gevolge het bepaalde in artikel 9, wordt bei·e
kend. 

§ 2. Rijkslandbouwwinte,·scholen, Rijkstuin
bouwwinterscholen en daarmede in karak

te,· overeenkomende Rijkstuinbouw
scholen. 

Art. 11. De jaarwedde van de leeraren met 
middelbare bevoegdheid voor de landbouw
kundige vakken of met bevoegdheid voor de 
hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus 
voor ten minste een vak, waarin zij Jes geven, 
die eene voile betrekking bekleeden (volledig 
bevoegden), bedraagt f 2600 tot f 5600 (10 
tweejaarlijksche verhoogingen van f 300), wel
ke jaarwedde geldt voor ten hoogste 24 lessen 
per week, berekend voor een volledigen jaar
cursus. Lessen boven 24, op dezelfde wijze be
rekend, warden naar gelang van het getal 
dienstj aren extra betaald met f 50 tot f 100 
per wekelijksche Jes (10 tweejaarlijksche ver
hoogingen van f 5 per wekelijksche Jes). 

Art. 12. Leeraren van de in artikel 11 be
doelde categorie, d ie den graad' van doctor 
bezitten, ontvangen indien zij zijn gepromo
veerd aan eene Nederlandsche universiteit of 
hoogeschool , na 22 dienstjaren nog eene ver
hooging van f 300. 

Art. 13. Aan leeraren van de in artikel 
11 bedoelde categorie, die minder dan 24 les
sen per week geven, warden tevens andere 
werkzaamheden opgedragen op bet gebied van 
onderwijs of (en) voorlichting en verdere 
zaken, welke de Directie van den Landbouw 
heeft te behartigen, waarbij met het aantal 
aan de school te geven lessen rekening wordt 
gehouden. 

Art. 14. Wanneer ten gevolge van bet op
dragen van andere werkzaamheden, a ls in 
art. 13 bedoeld, de taak van een leeraar van 
zoodanigen omvang wordt, dat de norm van 
24 wekelijksche lessen geacht moet worden te 
zijn overschreden, kan die overschrijding in 
lessen warden geschat, waarvoor dan extra-be
taling plaats heeft op de wijze als in artikel 
11 aangegeven. 

Art. 16. Met volledig bevoegden, als in 
artikel 11 bedoeld, warden gelijkgesteld: 

a. leeraren met voile betrekking, die in 
het bezit zijn van twee akten, welke bevoegd
heid verleenen tot het geven van onderwijs 
aan hoogere burgerscholen met driejarigen 
cursus, zoomede van de a kte(n) land- of (en) 
tuinbouwkunde lager onderwijs of van ten 
minste twee akten van bekwaamheid tot bet 
geven van lager onderwijs in de vakken 
Fransch, Duitsch, Engelsch, wiskunde of han• 
delskennis; 

b. leeraren met voile betrekking, die in 
bet bezit zijn van eene akte welke bevoegd
heid verleent tot bet geven v

0

an onderwijs aan 
hoogere burgerscholen met driejarigen cursus, 
zoomede van de hoofdakte en van- lagere akten 
als onder a aangegeven. 

Bedoelde gelijkstelling geldt intusschen al-
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leen, indien het bezit van de genoemde akten 
naar het oordeel van Onzen Minister voor het 
onderwijs aan de desbetreffende school van be-
1 ang wordt geacht. 

Art. 16. 1. De jaarwedde van de leeraren 
met hoofdakte en akte(n) land- of {en) tuin
bouwkunde lager ondenvijs of met hoofdakte 
en ten minste twee akten van bekwaamheid tot 
het geven van lager onderwijs in de vakken 
Fransch, Duitsch, Engelsch, wiskunde of han
delskennis, die eene voile betrekking beklee
den en die tevens werkzaam zijn bij den Rijks
voorlichtingsdienst ten behoeve van den land
bouw en het Rijkstoezicht op het lager land
bouwonderwijs, bedraagt 15 ten honderd min
der dan die van de in artikel 11 bedoelde 
categorie van leeraren. 

2. Op deze leeraren zijn mede van toepas
sing de bepalingen van de artikelen 13 en 14. 

Art. 17. 1. De jaarwedde van leeraren, als 
in art. 16 bedoeld, die niet tevens werkzaam 
zijn bij den Rijksvoorlichtingsdienst ten be
hoeve van den landbouw en het Rijkstoezicht 
op het lager landbouwonderwijs, bedraagt 
f 2500 tot f 4500 ( 4 jaarlijksche verhoogingen 
van f 200 en 6 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200). 

2. Leeraren van deze categorie, die naast 
de hoofdakte meer dan drie der in artikel 16 
genoemde andere lagere akten bezitten, ont
vangen voor die meerdere akten eene ver
hooging van jaarwedde ten bedrage van f 100 
per akte, tot een maximum van f 200. 

Art. 18. 1. Voor het bezit van akten, welke 
bevoegdheid verleenen tot het geven van on
derwijs aan hoogere burgerscholen met drie
jarigen cursus, en welker bezit naar het oor
deel van Onzen Minister voor het onderwijs 
aan de desbetreffende school van belang wordt 
geacht, wordt de jaarwedde der leeraren, be
doeld in artikel 17, voor elke akte met f 200 
verhoogd, met <lien verstande evenwel, dat 
deswege nimmer meer dan f 600 extra kan 
worden genoten. Bij het bezit van akten, welke 
bevoegdheid verleenen tot het geven van on
Herwijs aan hoogere burgerscholen met vijf
jarigen cursus en welker bezit naar het oordeel 
van Onzen Minister voor het onderwijs aan de 
desbetreffende school van belang wordt ge
acht, bedraagt de verhooging voor eene akte 
f 350 en voor twee akten f 700, terwijl bij het 
bezit van drie dergelijke akten de regeling 
voor de in artikel 11 bedoelde categorie van 
leeraren van toepassing is. De akte boekhou
den middelbaar onderwijs wordt ten deze ge
lijkgesteld met eene akte, welke bevoegdheid 
verleent tot het geven van onderwijs aan hoo
gere burgerscholen met driejarigen cursus. 

2 .. Bij het bezit van meer akten voor een 
vak wordt eene verhooging a ls bovenbedoeld 
slechts toegekend voor de akte, waaraan de 
hoogste onderwijsbevoegdheid is verbonden. 

Art. 19. 1. De jaarwedde van de leeraren 
met bevoegdheid voor hoogere burgerscholen 
met vijf- of driejarigen cursus voor ten minste 
een vak, waarin zij Jes geven - en niet be
hoorende tot eene der categorieen van leeraren, 
bedoeld in de artikelen 11 en 15 - , bedraagt: 

voor de eerste 10 lessen per week: 
f 130 tot f 240 per wekelijksche Jes (10 twee

jaarlijksche verhoogingen van f 11 per weke
lijksche Jes) ; 

voor de volgende 10 lessen per week: 
f 90 tot f 160 per wekelijksche Jes (10 twee

jaarlijksche verhoogingen van f 7 per weke
Jijksche Jes) ; 

voor de overige lessen per week: 
f 50 tot f 100 per wekelijksche les (10 twee

jaarlijksche verhoogingen van f 5 per wekelijk
sche les) . 

2. De hiervermelde bedragen gelden voor 
een schooljaar van 40 weken. 

Art. 20. De jaarwedde van de leeraren, 
die in geen der door hen onderwezen vakken 
bevoegdheid bezitten voor het geven van on
derwijs aan hoogere burgerscholen met drie
jarigen cursus, bedraagt 15 ten honderd min
der dan die van de in artikel 19 bedoelde 
categorie van leeraren. 

Art. 21. 1. Een leeraar, die lan'ger dan 
eene maand achtereen wordt belast met de 
waarneming van het directoraat van de school 
ontvangt deswege, boven zijne wedde, berekend 
naar het getal lessen, hetwelk hij laatstelijk 
gaf, eene vergoeding, berekend naar f 900 
's jaars, indien hij al zijne lessen behoudt, en 
eene vergoeding, berekend naar ten minste 
f 450 's jaars, indien zijn getal lessen moet 
worden verminderd, mits dat aantal niet daalt 
beneden dat, door den directeur gegeven. 

2. In geval van vermindering van het aan
tal Jessen wordt het juiste bedrag van de ver• 
goeding vastgesteld met inachtneming van het 
aantal Jessen, dat de betrokkene als leeraar 
behoudt. 

Art. 22. Indien deze leeraar reeds in het 
genot is van eene jaarlijksche toelage, als be
doeld in artikel 30, dan komt die toelage in 
mindering op het bedrag, waarnaar de vergoe
ding voor de waarneming van het directoraat, 
ingevolge het bepaalde in artikel 21, wordt 
berekend. 

§ 3. Bepalingen geldende zoowel voor dt 
leerkrachten adn de in § 1 als voor die 

aan de in § 2 bedoelde scholen. 

Art. 23. Onder lessen worden verstaan les
sen van een duur van 55 minuten. 

Art. 24. Voor iederen leeraar, die definitief 
aan eene school wordt benoemd, wordt bij de 
benoeming. voor zooveel daa1·toe naar de mee
ning van Onzen Minister aanleiding bestaat, 
een getal Jessen vastgesteld, hetwelk voor de 
berekening van zijne jaarwedde aan die school 
als minimum zal gelden, behoudens latere 
vermindering van dat getal lessen op zijn eigen 
verzoek. 

Art. 25. Voor directeuren tellen als di enst
t ijd ten voile mede de jaren van werkzaamheid 
als Rijksconsulent voor den landbouw, zoo
mede de tijd a ls directeur doorgebracht aan 
eene of meer der in artikel 26 vermelde on
derwijsinrichtingen. 

Art. 26. 1. Voor Jeeraren telt als diensttijd 
ten voile mede de tijd, a ls leeraar in N eder
land en Nederlandsch-Indie doorgebracht aan 
hoogere burgerscholen, middelbare scholen 
voor meisjes, gymnasia, lycea, middelbare of 
hoogere handelsscholen, zeevaartscholen, mid
delbare nijverheids- en landbouwscholen (on
der laatstgenoemde scholen worden tevens be
grepen: . de Rijkszuivelschool en de Rijksland
bouwwinterscholen, zoomede de Rijkstuinbouw
winterscholen en de daarmede in karakter 
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overeenkomende Rijkstuinbouwscholen en voorts 
de overeenkomstige door net Rijk gesubsi
dieerde land- en tuinbouwscholen), kweekscho
len voor onderwijzers en onderwijzeressen, de 
Koninklijke Militaire Academie, het Konink
lijk Instituut voor de Marine, de voormalige 
Marine-machinistenschool, de voormalige As
pirantenschool der Marine te Dordrecht, de 
voormalige Cadettenschool, den voormaligen 
Hoofdcursus te Kampen en de voormalige 
dagcursussen bij het wapen der infanterie (wat 
deze dagcursussen betreft echter a lleen voor 
zoover door den betrokkene onderwijs is ge
geven in vakken, genoemd in de Middelbaar
onderwijswet), zoomede als onderwijzer op 
jaarwedde aan Rijksnormaallessen. 

2. Voor leeraren in de lichamelijke oefe
ning telt bovendien als diensttijd ten voile 
mede de tijd, als leeraar doorgebracht aan de 
Militaire Gymnastiek- en Sportschool te 
Utrecht en de Marine Gymnastiek- en Sport
school te den Helder. 

3. Bij overgang van een leeraar aan eene 
der in § 2 van dit hoofdstuk bedoelde scholen 
van de categorie, bedoeld in artikel 17, naar 
die bedoeld in artikel 11, wordt diens jaar
wedde volgens de voor laatstbedoelde catego
rie geldende salarisregeling, in afwijking van 
het bepaalde in het eerste lid van dit artikel , 
vastgesteld overeenkomstig het bepaalde bij 
artikel 17, tweede lid, van dit besluit. 

Art. 27. 1. Voor leeraren tel t diensttijd 
aan lagere scholen en aan dagscholen voor 
lager nijverheids-, handels- en landbouwonder
wijs voor de helft van ten hoogste 12 jaren 
mede. 

2. Diensttijd, bewezen aan avondscholen, 
komt daarvoor niet in aanmerking. 

Art. 28. De verhooging_ bedoeld in artikel 
III, eerste lid , van de algemeene bepalingen 
van deze bijlage, wordt ook toegekend aan 
leeraren, die in het bezit zijn van een Neder
landsch diploma van veearts of die, ingevolge 
het bepaalde in het tweede of derde lid van 
artikel 64 van de wet van 15 December 1917 
tot regeling van het hooger landbouw- en 
hooger veeartsenijkundig onderwijs (Staats
blad n°. 700), gerechtigd zijn tot het voeren 
van den titel van landbouwkundig ingenieur. 

Art. 29. Voor leeraren, die Jes geven in 
vakken, welke aan de hoogere burgerscholen 
niet worden onderwezen, kunnen de in hun be
zit zijnde diploma's of akten voor de toepas
sing van de hiervoor vermelde 'wedderegelin
gen met bevoegdheden voor de hoogere bur
gerschol en met drie- of vijfjarigen cursus wor
den gelijkgesteld, indien daartoe naar het oor
deel van Onzen Minister aanleiding bestaat. 

Art. 30. Indien een leeraar wordt aange
wezen om den directeur bij zijne taak ter zijde 
te staan, kan hem deswege eene toelage van 
ten hoogste f 200 worden verleend, indien daar
toe naar de meening van Onzen i\1inister aan
le iding bestaat. 

Art. 31. 1. Indien leeraren zijn verbonden 
aan twee of meer in verschillende gemeenten 
gelegen scholen , aan welke hunne wedde naar 
dezel fde norm en wordt berekend, mag hunne 
totale wedde niet stijgen boven het bedrag, dat 
zij zouden genieten, indien zij alle lessen ga
ven aan de school, gelegen in de gemeente, die 
voor de toepassing van standplaatsaftrek in de 

hoogste klasse is gerangschikt, vermeerderd 
met 10 ten honderd. 

2. Indien leeraren zijn verbonden aan twee 
of meer in verschillende gemeenten gelegen 
scholen, aan welke hunne wedde naar verschil
lende van Rijkswege vastgtlstelde salarisnor
men wordt berekend, mag hunne totale wedde 
niet stijgen boven het bedrag · dat zij zouden 
genieten, indi en zij alle lessen gaven aan de 
school , aan welke hun wedde naar de hoogste 
van Rijkswege vastgestelde normen wordt be
rekend, vermeerderd met 10 ten honderd. 

3. Indien leeraren zijn verbonden aan twee 
of meer in dezelfde gemeente gelegen scholen, 
aan welke hunne wedde naar dezelfde normen 
wordt berekend, mag hunne totale wedde niet 
stijgen boven het bedrag dat zij zouden ge
nieten, indien zij alle lessen aan dezelfde 
school gaven, vermeerderd met 2 ten honderd. 

4. Indian leeraren zijn verbouden aan twee 
of meer in dezelfde gemeente gelegen scholen, 
aan welke hunne wedde naar verschillende van 
Rijkswege vastgestelde salarisnormen wordt 
berekend mag hunne totale wedde niet stijgen 
boven het bedrag dat zij zouden genieten, in
dien zij a ll e lessen gaven aau de school, aan 
welke hunne wedde naar de hoogste van Rijks
wege vastgestelde normen wordt berekend, 
vermeerderd met 2 ten honderd. 

5. Indien ten gevolg11 van het in de vier 
vorige leden van dit artikel bepaalde op de 
totale wedde, dat is de som van de wedden, 
aan elk der scholen afzonderlijk berekend, kor
ting moet worden toegepast, dan geschiedt deze 
korting naar evenredigheid van het aan iedere 
school gegeven getal lessen. 

6. De berekening der korting, ingevol ge <lit 
artikel toe te passen op de wedden der leera
ren, die tevens verbonden zijn aan een of meer 
scholen, voor welke de van Rijkswege vastge
stelde salarisnormen niet gelden, geschiedt 
steeds zoodanig also£ voor alle scholen de 
wedderegeling wegens de van Rijkswege vast
gestelde normen geldt. 

7. Onder de scholen, in dit artikel bedoeld1 
zijn te verstaan de scholen, waarop dit hoofd
stuk betrekking heeft, zoomede overeenkom
stige onderwijsinrichtingen, welke door het 
Rijk worden gesubsidiee1·d; onder de leeraren, 
in dit artikel bedoeld, zijn te verstaan de 
leeraren behoorende tot de categorieen, be
doeld ir{ de artikelen 6, 8, 19 en 20. 

§ 4. Leeraar bij den dienst der land- en 
tuinbouw( winter )scholen. 

Art. 32. Voor den hierbedoelden leeraar 
gelden, zoowel ten aanzien van de jaarwedde
berekening als met betrekking tot de opdracht 
van andere werkzaamheden, dezelfde bepalin
gen als voor de leeraren aan de onder § 2 van 
dit hoofdstuk bedoelde scholen. 

§ 5. Overgangsbepalingen. 

Art. 33. Voor de reeds op 1 Juli 1924 aan 
de middelbare landbouwscholen werkzame 
leeraren die eene voile betrekking bekleeden 
en die, hoewel niet bevoegd zijnde tot het ge
ven van onderwijs aan hoogere burgerscholen 
met vijfjarigen cursus, tot dusverre niettemin 
in jaarwedde werden gelijkgesteld met leeraren 
aan eerstbedoelde scholen, die zoodanige be-
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voegdheid we! bezitten, blijft die gelijkstelling 
ook verder gehandhaafd. 

Art. 34. De reeds op 1 Juli 1924 in dienst 
zij nde leeraren met middelbare bevoegdheid 
voor de landbouwkundige vakken aan de Mid
delbare Landbouwschool te Groningen en· aan 
de Rijksland- en -tuinbouwwinterscholen, die 
v66r 1 J anuari 1925 werden bezoldigd over
eenkomstig de bepalingen, geldende voor de 
Rijksconsulenten voor den landbouw, ontvan
gen - voor zoover zij in het bezit zijn van een 
Nederlandsch diploma van landbouwkundig 
ingenieur of van veearts, of ingevolge het be
paalde in het tweede of derde lid van artikel 
64 van de wet van 15 December 1917 tot rege
ling van het hooger landbouw- en hooger vee
artsenijkundig onderwijs {Staatsblad n°. 700) 
gerechtigd zij n tot het voeren van den titel 
van landbouwkundig ingenieur - na 22, 24, 
26 en 28 dienstjaren telkens nog eene verhoo
ging van f 200 en na 30 dienstjaren nog eene 
verhooging va n f 100 , met dien verstande 
evenwel, dat daardoor hunne jaarwedde niet 
boven f 6500 stijgt . 

Art. 35. Voor den 1·eeds op 1 Juli 1924 in 
dienst zijnden leeraar in lichamelijke oefening 
aan de Middelbare Koloniale Landbouwschool 
te Deventer, die v66r 1 Januari 1925 op ge
lijken voet werd bezoldigd a ls de andere leera
r en aan die school en voor wien op dien 
grond van laatstgemelden datum a f van toe
passing werd verk]aard de salarisregeling voor 
de in artikel 6 bedoelde categorie van leeraren 
aan de Middelbare Landbouwscholen en de 
Rijkszuivelschool, blijft die salarisregeling ook 
verder gelden. 

Art. 36. De op 1 Juli 1924 in dienst zijnde 
leeraren aan de onder § 2 van dit hoofdstuk 
bedoelde scholen, die eene voile betrekking 
bekleeden en die v66r 1 Januari 1925 wegens 
het bezit van twee a kten, welke elk afzonder
lijk bevoegd maken tot het geven van onder
wijs aan hoogere burgerscholen met driejarigen 
cur~us, uitgezonderd de akte voor schoonschrij
ven. werden bezoldigd als leeraren aan hooge
re burgerscholen met vijfjarigen cursus, die 
voor deze scholen voor het door hen onderwe
zen vak volledig bevoegd zijn en voor wie · op 
<lien grond van laatstgemelden datum af van 
toepassing werd verklaard de wedderegeling 
voor de ih artikel 11 vermelde categorie van 
leeraren aan eerstbedoelde onderwijsinrichtin
gen, worden geacht ook verder tot die catego
rie van leeraren te behooren. 

Art. 37. De jaarwedden van de leeraren, 
die op 31 Augustus 1923 in functie waren en 
wier wedden werden berekend naar een getal 
wekelijksche lessen, dat geacht werd hun de
finitief te zijn opgedragen, blijven naar dat 
getal berekend, totdat hunne jaarwedden even
tueel naar een grooter getal lessen mogen 
worden vastgesteld. 

§ 6. Slotbepaling. 

Art. 38. \Vaar in de voorgaande artikelen 
van dit hoofdstuk wordt gesproken van Onzen 
Minister, wordt bedoeld Onze Minister , Hoofd 
van het Depa rtement van Algemeen Bestuur, 
waaronder de in § 1 en § 2 van dit hoofdstuk 
vermelde land- en tuinbouwschol en ressortee-
1·e,i. 

HOOFDSTU:J{ VII. 

Rijksstraf-, tucllt - en opvoedlng·sgesticllten. 

§ 1. Gevangenissen , Rijkswerkinrichtingen en 
Rijksasyls voor psychopathen. 

Art. 1. De jaarwedde van het onderwijzend 
personeel bij de gevangenissen en de Rijks
werkinrichtingen te Hoorn en te Gorinchem, 
alsmede van dat personeel bij de Rijksasyls 
voor psychopathen, wordt berekend op den
zelfden voet als die van den onderwijzer bij 
het gewoon lager onderwijs, met dien ver
stande, dat het aldus berekende bedrag voor • 
den hoofdonderwijzer wordt vermeerderd met 
f 500, en voor de onderwijzers met f 300. 

Art. 2. De jaarwedde van het hoofd en de 
onderwijzers aan de Rijks lagere school in de 
Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen wordt be
rekend op denzelfden voet a ls die van de 
hoofden en de onderwijzers bij het gewoon 
lager onderwijs. 

Art. 3. 1. Wegens het bezit van akten en 
diploma's wordt de jaarwedde op denzelfden 
voet verhoogd a ls die van het hoofd van eene 
school of den onderwijzer .bij het gewoon lager 
onderwijs. 

2. Bovendien kan wegens het bezit van 
eenig antler door een bevoegde examencom
missie afgegeven certificaat van bekwaam
heid, waarop in het belang van het onderwijs 
prijs wordt gesteld, de jaarwedde met een door 
Onzen Minister van Justitie te bepalen be
drag worden verhoogd. 

Art. 4. D e vakonderwij zeressen in de nut
tige handwerken genieten een jaarwedde, be
rekend naar f 70 per jaar per wekelijksche 
Jes, na 2, 4, 6, 8, 12 en 16 die'?~tjaren telkens 
te verhoogen met f 5 per wekehJksche Jes. 

§ 2. Rij ksopvoedingsgestichten en Tucht
scholen. 

Art. 5. De jaarwedde van den onderwijzer 
en de onderwijzeres aan de tuchtscholen 
en aan het Rijksopvoedingsgesticht voor meis
jes wordt op denzelfden voet berekend als die 
van den onderwijzer bij het gewoon lager 
onderwijs, met dien verstande, dat het aldus 
berekende bedrag wordt vermeerderd met een 
bedrag van f 300 per jaar. 

Art. 6. 1. De in de bijlage A geregelde 
wedde van den opvoedend-ambtenaar, den 
leeraar en het hoofd van onderwijs, wordt we
gens het bezit van onverplichte akten en di
ploma's a ls vol gt verhoogd: 

hoofdakte, akten, genoemd in art. 1, onder 
II, b, van het Koninklijk besluit van 11 Juli 
1921 {Staatsblad n°. 918), akten teekenen 
M. 0., gymnastiek M. 0., boekhouden M . 0., 
Fransch M . 0., Duitsch M. 0., Engelsch M. 0 . 
met f 300; 
. landbouw, tuinbouw, gymnastiek L. 0. , nut

t1ge handwerken m et f 100 ; 
Fransch L . 0., Duitsch L . 0., Engelsch L. 0 ., 

wiskunde L . 0. , sloyd A en B, handteekenen 
L. 0. , diploma zangonderwijs van de Maat
schappij tot bevordering van de Toonkunst 
met f 50; 

met dien verstande, dat bij het bezit van 
bevoegdheden van verschillenden graad in het
zel fde vak alleen de hoogste bevoegdheid be
zoldigd wordt en de verhooging voor het hoofd 
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van onderwijs beperkt blijft tot f 300 en voor , 
den leeraar en den opvoedend-ambtenaar tot 

§ 2. Opleidingen va.n de Zeema.cht. 
Art. 3. De jaarwedde van de burgeronder

wijzers wordt berekend op denzelfden voet als 
van de onderwijzers bij het gewoon lager en 
uitgebreid lager onderwijs, met dien verstande, 
dat het a ldus berekende bedrag wordt vermeer
derd met f 200 per jaar. 

f 600. 
2. Bovendien kan wegens het bezit van 

eenig ander door eene bevoegde examencom
miss ie afgegeven certificaat van bekwaamheid, 
waarop in het belang van het onderwijs prij s 
wordt gesteld, de wedde van deze ambtenaren 
met een door Onzen Minister van J ustitie te 
bepalen bedrag worden verhoogd. 

HOOFDSTUK VIII. 
lnrlchtingen voor mJlltalr onderwlj s. 

§ 1. Koninklijk l nstituut voor de M a.rine. 
Art. 1. De jaarwedde van de burgerleeraren 

bedraagt: 
a. . bij 13 tot en met 22 lessen per week: 
f 4000, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienst

jaren telkens te verhoogen met f 250. Lessen 
boven 22, opgedragen voor een jaarcursus, 
worden bovendien vergoed met f 140 per we
kelijksche Jes; 

b. bij 8 tot en met 12 lessen per week: 
f 1000, benevens f 140 per wekelijksche Jes, 

na 2, 4, 6 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren 
telkens te v'erhoogen met f 10 per wekelijksche 
Jes. 

De vaste wedde van f 1000 wordt alleen dan 
verleend, indien de leeraar geen andere be
trekking waarneemt. Indien dit we! het geval 
is, kan de onder b van dit artikel bedoelde 
wedde met eene toelage van ten hoogste f 1000 
worden verhoogd ; 

c. bij minder dan 8 lessen per week: 
f 400 hen evens f 140 per wekelij ksche les, 

na 2, 4 6 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren 
te l kens te v'erhoogen met f 10 per wekelijksche 
Jes. 

Art. 2. 1. Als diensttijd telt ten voile mede 
de tiid, als leeraar in Nederland en eder
landsch-Indie doorgebracht aan hoogere bur
gerschol en, middelbare scholen vcior meisjes, 
gymnasia, lycea, middelbare of hoogere han
delsscholen, zeevaartscholen, middelbare nij
verheids- en landbouwscholen (onder laatstge
noemde scholen worden tevens begrepen: de 
Rijkszuivelschool en de Rijkslandbouwwinter
schol en zoomede de Rijkstuinbouwwinterscho
len en' de daarmede in karakter overeenko
mende Rij kstuinbouwscholen en voorts de 
overeenkomstige door het Rijk gesubsidieerde 
land- en tuinbouwscholen), kweekscholen voor 
onderwijzers en onderwijzeressen, de Konink
lijke Militaire Academie, het Koninklijk In
stituut voor de Marine, de voormalige Marine
machin istenschool de voormalige Aspiranten
school der Marine' te Dordrecht, de voormalige 
Cadettenschool, den voormaligen Hoofdcursus 
te Kampen en de voormalige dagcursussen bij 
het wapen der infanterie (wat deze dagcur
sussen betreft echter alleen voor zoover door 
den betrokkene onderwijs is gegeven in vak
ken, genoemd in de Middelbaar-onderwijswet), 
zoomede als onderwijzer op jaarwedde aan 
Rijknormaallessen en als officierleeraar aau 
eenige inrichting tot opleiding van officieren. 

2. Diensttijd, aan lagere scholen en aan 
dagscholen voor lager nijverheids-, handels- en 
landbouwonderwijs in Nederland en Neder
landsch-Indie doorgebracht, telt voor de helft 
van ten hoogste 12 jaren mede. 

§ 3. Koninkl ijke M ilita.ire A ca.demie. 

Art. 4. De jaarwedde van de burgerleeraren 
bedraagt: 

a.. bij 13 tot en 'met 22 lessen per week: 
f 4000, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 

dienstjaren telkens te verhoogen met f 250. 
Lessen boven 22, opgedragen voor een jaar

cursus, worden bovendien vergoed met f 140 
per wekelijksche Jes; 

b. bij 8 tot en met 12 lessen per week: 
f 1000 benevens f 140 per wekelijksche les, 

na 2, 4'. 6, 8 10 12, 14 en 16 dienstjaren 
telkens te verhoog~n met f 10 per wekelijksche 
Jes. 

De vaste wedde van f 1000 wordt alleen dan 
verleend, indien de leeraar geen andere be
t.rekking waarneemt. Indien dit we! het geval 
is, kan de onder b van dit artikel bedoelde 
wedde met eene toelage van ten hoogste f 1000 
worden verhoogd; 

c. bij minder dan 8 lessen per week: 
f 140 per wekelij ksche Jes, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14 en 16 dienstjaren tel kens te verhoogen 
met f 10 per wekelijksche Jes. 

Art. 6. 1. Het getal lessen , hetwelk voor 
de berekening van de wedde van een vast 
aangesteld leeraar in aanmerking komt, daalt 
- tenzij het hem opgedragen getal lessen op 
zijn eigen verwek verminderd is - zonder 
zijne toestemming niet beneden het hoogste 
m inimum getal lessen, door hem gegeven in 
eenige vier achtereenvolgende cursusjaren na · 
1 September 1924 omvattende, periode van zijn 
diensttijd aan de school, waarvoor de wedde 
wordt berekend, met dien verstande, dat krach-

1 tens deze bepaling niet meer dan 30 wekelijk
sche lessen en niet meer dan anderhalf maal 
het werkelijk gegeven getal lessen - zoo noo
dig tot het naastliggend geheel getal naar 
boven afgerond - worden vergoed. De ver
mindering tot anderhalf maal het getal wer
kelijk gegeven lessen heeft niet eerder plaats 
dan nadat krachtens den vorigen volzin 
gedurende vier achtereenvolgende cursusjaren 
meer dan anderhalf maal het getal werkelijk 
gegeven lessen moest worden in berekening ge
bracht. 

2. De toepassing van het bepaalde in het 
eerste lid zal - tenzij het opgedragen getal 
lessen op eigen verzoek verminderd is - het 
getal in berekening gebrachte lessen nimmer 
doen dalen beneden het getal lessen, hetwelk 
den leeraar reeds op 31 October 1928 onder de 
werking van het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1925 rechtens was ge
garandeerd of zoude zijn gegarandeerd, indien 
de maanden September en October 1928 te 
dezen denzelfden invloed hadden als een vol 
cursusjaar en genoemde datum de aanvangs
datum van een nieuw cursusjaar was geweest. 

3. Deze, in de vorige leden gegeven, ga
rantie ontheft den leeraar niet van de ver
plichting om het hem uit dien hoofde vergoede 
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getal lessen te geven, indien hij hiermede na
der word t be! ast. 

4. Indien zoodanig leeraar een of meer ne
venbetrekkingen bekleedt en het getal lessen 
in de nevenbetrekking(en). vermeerderd met 
het getal krachtens het eerste lid gegarandeer
de lessen, 30 overschrijdt, wordt het gegaran
deerd getal lessen verminderd, in dier voege, 
dat het getal van deze lessen en dat van de 
nevenbetrekking(en) te zamen 30 bedraagt. 
Indien aan een leeraar in meer clan eene be
trekking lessen worden gegarandeerd op den 
voet als in het eerste lid bedoeld en het totaal 
van de gegarandeerde lessen 30 overschrijdt, 
wordt de garantie tot 30 lessen teruggebracht, 
in dier voege, dat het getal gegarandeerde 
lessen in iedere betrekking wordt verminderd 
in evenredigheid met het werkelijk gegeven 
getal lessen. 

6. Indien de vaste aanstelling van een 
leeraar, als in het eerste lid bedoeld, aan
sluit aan eene tijdelijke aanstelling aan deze 
Academie, kunnen de vier jaren, in dat lid 
bedoeld, geacht worden te zijn ingegaan op 
een tijdstip, vallende v66r den datum van in
gang van zijne vaste aanstelling, indien en 
voor zooveel naar de meening van Onzen Mi
nister van Defensie daartoe aanleiding be
staat. 

6. Indien een op grond van <lit artikel 
,.-astgesteld getal lessen moet worden ver
hoogd, geschiedt dit met ingang van den jaar. 
cursus volgende op den datum, waarop aan
spraak op die verhooging ontstond. 

Art. 6. Voor het medetellen van diensttijd 
is het bepaalde in artikel 2 van § 2 van dit 
hoofdstuk van overeenkomstige toepassing. 

§ 4. Verdere inrichtingen van militair 
onderwijs. 

Art. 7. De burgerleeraren aan deze inrich
tingen van onderwijs worden bezoldigd over
eenkomstig de hepalins:ten voor de hoogere 
burgerscholen met vijfjarigen cursus, met dien 
verstande, dat ook diensttijd, doorgebracht als 

officier-leeraar aan eenige inrichting tot op
leiding van officieren, ten voile medetelt. 

Art. 8. De jaarwedde van de burgeronder
wijzers wordt berekend op denzelfden voet als 
van de onderwijzers bij het gewoon lager en 
uitgebreid lager onderwijs, met dien verstande, 
dat het aldus berekende bedrag wordt ver
meerderd met een som van f 200 per jaar. 

Art. 9. De burgeronderwijzers aan de scho
len tot opleiding van het kader bij het regi
ment genietroepen genieten drie-vierde gedeel
te van de in artikel 8 aangegeven wedde, ver
meerderd ter zake van de in den eventueelen 
zomercursus te geven lessen met een bedrag, 
hetwelk op den grondslag van 1/26 van de
evenbedoelde · wed de . per wekelijksche les per
jaar berekend wordt naar het aantal waken, 
hetwelk die cursus duurt, en met het aantai 
door heu daarin te geven wekelijksche lessen, 
zulks met <lien verstande, dat in totaal niet 
meer dan de in artikel 8 bedoelde wedde per
jaar kan worden genoten. 

§ 5. H oogere Krijgsschool. 

Art. 10. De jaarwedde van den leeraar in 
de natuurwetenschappen bedraagt f 4600, na 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 250. 

Lessen boven 22, opgedragen voor een jaar
cursus, worden bovendien vergoed met f 150 
per wekelijksche les. 

Art. 11. De jaarwedde van den leeraar in 
staatswetenschappen en oorlogsvoorbereiding 
bedraagt f 1300, benevens f 180 per wekelijk
sche Jes, ' na 2, 4, 6 8, 10, 13 en 16 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 10 per we
kelijksche Jes, zulks met dien verstande, dat, 
voor zoover in het vak oorlogsvoorbereiding 3 
of minder lessen worden gegeven, dje lessen 
voor de berekening der wedde als 4 lessen 
worden aangemer kt. 

Art. 12. Voor het medetellen van dienst
tijd is het bepaalde in artikel 2 van § 2 van 
<lit hoofdstuk van overeenkomstige toepassing. 
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B ehoort bij Koninklijk besluit 
van 8 M aart 1929 
(Staatsblad n° . 72). 

Mij bekend, 
De M inister van Financiiin, 

Voorzitter van den Raad van Ministers. 

Ti tel van bet alDbt 
en dienstvak, waar
ondet t essorteel'ende. 

DE GEER. 

Wijze• van omrekening 
van :den diensttijd of 
toe te kennen diOnsttUd 
op 1 No\·embe5 ·1928. 

Departementen vun ,Ugellleen Bostuut·. 

fl 100-f2000 v. ermenigvuldigen met •Ju 
l;Jiv;_ff l~ bun a:nr::a ~?r~:~1er:~~ 

Klerk: ·-I J Voor klerk: 

. · .. minder . dan O dienst-
Adj unct-commies Adjunct- f1200- .._ jaren, met I jaa.r; 

commies : 82-j. v.!200 1 overigens met 2 j~ren ; 
fl70()- !2700 voor adjunct-commies : 
3 2-j . v. !200 • vermenigvuldigen met 
4 2-j. v. f tOO 1'/u en daarna venneer• 

deren met 6 jaren. 

Hooge Colleges vnn Sf-••t. 

Eerate Kamer de,· I J Staten-Generaol. 
/ Klerk: Yoor klerk : 

l
f1100-f2000 vermenigvu ldigen met '/14 

4--j. v. f 100 en daa.rna venneerderen : 
0 2-j. v. f _100 bijmi:id!~ du;~ko:,nsJje::· 

Adj unct-commies Adjunct- !1200- jaren, met l jna.r; 

Tio«de Kamer der 
Staten-Gene.-aal. 

Adju nct-commies 

commies: 8 2-j. v. f200 overigens met· 2 jaren ; 
f1700-f2700 voor adjunct-commies: 
S 2-j. v. f 200 vermenigvuldigen met 
4: 2-j. v. r 100 · ;!~~;nm~~Q~~~~eer• 

Klerk: 
fl lOO-f 

4-j. v. 1100 
o 2-j. v. flOO 

Acijunct- fl200-
commies: 82-J.v.rm 

fl700- f2700 
8 2-j, V. f2()0 
42-j- v. f 100 

Voor klerk: 
vermenigvuldigen mot •fi,, 
en daarna vermeerderen: 

bU eene uitkoms~ van 
minder d&n 6 dionst• 
Jar en, met 1 jaar; 

overigens met 2 jaren; 
voor adjunct-commies: 

vermenigvuldigen met 
11/ 14 en. doarna verm.eer• 
deren met 6 jaren. 

Beferendaris f 460)- f~ f 4000-r Vermeerderen met 3Jaren 
Raa.d van Si.ate. t ~ 

5-j. v. r 200 10-j. v. !200 en daMna vermenig
\'Uldigen met 7/ 0• 

.Al~ R.eket1kamer. 

.Adjunct-commies 

Kabi~t der Koningin . . 

Adj unct-commies 

Klerk: 

1

. Voor klork: 
fl 100- ,·ermenigvuldiizen met '/u 

4-j. v. f 100 en daarna ,·ermeerderen: 
52-j. v. f 100 bU eene uitkomst van 

Adju~ct- fl~f~ ;~~~\n;~'\~ }aa:/enat. 
commies: 8-2-J. v. f2001 overigens met, 2 jarcn; 

fl 7~f2700 voor adjunct-c01nmies: 
B 2-~ - v. f 200 vermenigvuldigen met 
4 2·J. v. f 100 1•/u en d~ama vermccr• 

I I 
deren met 6 jaren. 

fl l~~ ver~~~g~~r:i~en met '/14 

4--j . v. 000 I en daarna vermeerderen: 
6 2-j. v. f 100 btl eei:ie uitkomst ,·an 

minder dan 6 dienst• 
Adjunct- fl~- f-28001 jaten, me~ l jaar; 

· commies: 82-J. ,•. f 200

1

• overigens met 2 jaren; 
fl700-f2700 voor adjunct-commies: 
S 2-j. V. f~ vermenigvuldigen met 
4 2-j . v. flOO H/14 en daarna vermeer• 

Klerk: 
fllOO- f 

I 
4-j . v. r LOO 

62-j. v. f 100 

A<ljunc, fl200-f2800 
commies: 82-j. v. (200 

fl 700-(2700 

deren met 6 jaren. 

Voor klerk : 
verq1enigYulJigen met '/14 
en daarna vi::nneerderon: 

bU eene uilkomst van 
minder dan r, dienst
jaren. met J ja.'\r; 

,overigens met. t jat·en; 

1!H::tm 
! i 

voor adjunet-c.>mmies . 
vernienigvuldigen met 

11/ ,. en daama vermeer
dH·tm met 6 jaren. 

BIJLAGE D. 

Bevattende de bijzondere regelen, In acht 
te nemen bij <le berekening van den dlenst
tlj1!, waarnaar de wedden van 01> 81 Octo
ber 1928 ree<ls Jn dlenst zljnde ambteuaren 
op 1 November 1928 I.Jehooren te worden 

vastgesteld. 

' ·7··" 
l ~?!;rv~ h~- l n ct itbesluit l 

Tit.el ,·an bet ambt I Bezoldflngs- geldende 
en dienst\·ak, waar• j ~~u~k::a_~~: schaal \'a n I 
onder ressorteerende. ilfll:e•n7:~~al bozoldiglng I 

!"~i~~;g of loongroep.
1 

I . : i. S. r 

Rijkapo/Uie. 
Rijksveldwaehter

brigadhn-•majoor. 

RijksvelJ wachter• 
brigndier. 

Geoo11ge,1i&1r,ezen. 

Juslltle. 

fl i 00-!2700 f2100-f· 
8 2•j, V. f 20() 8 2-j. V. f.20() 

( j. v. f 100 12-j . ,. f 100 

fl400-f2400 fl800-f2000 
3 2-j. v. f 200 2 2-j. v. f 200 
4 J. v. f!OO B 2-J. v, f 100 

Werkmeester bU den fl::KJO- f2'200 idem. 
arbeid. S 2-j. ,,. f200 

3 2-J. v. f!OO 

WUze van omrekeninQ 
"f"Rn clen diensttUd o 
toe te kennen dienst.tU 
op 1 No,·ember 1628. 

.. 

Verminderen met Sjatj 
en daama vermenig 
digen met 1/,. 

Verminderen met 3 ja 
en daarnal Yermenigv 
digen met .. ,, . 

Verminderen met 4 ja 
en d88rtla vennenig 
digen met 1'/1 • 

HoofdopzichterbU den fl500- f2600 (2000-(2900 Yerminderen met 4 ja1 
arbeid. 4 2-j. "· f200 4 2-j. v. ( 200 zonder Yerdere omre! 

3 2-j. v. flOO 12-j . v. r 100 ning. 

HuisrueesterbU de Ge• flSOO- f2200 U600-f24-00 Venninderen met 2 ja1 
vangenissen en R.- S 2-j. v. f200 4 2-j . v. f 200 lm daarna vennenigv 
Werk-Inr. t.e Hoom 3 2-j. v. f 100 digen met 1/\■• 
en Oorincbem. 

H~!~~~;~~t!~~ bU e~e1\1~;.i~1~l~i21~ v~~~~~~~\!l~~e~,~ 
Rijks-Werk-lnr. te digen met 11/1• 
Room en Gorincbem 

Hoofubewaarder bU de 
Gevanjrenissen en 
RUks-Werk-lnr. te 
Hoorn en Uorinchem 

idem. idem. 

Huismeester in bet flSU0-!2200 flOCM)-f 2400 

~;f,'~~e!~h:?z! g ~J !: ~ 4: 
2

·j. "· 
1200 

Huismeest.er in be t 
oude manncnbuis 
bU de R. W. I. te 
Veonbuizen 

idem idem 

idelll. 

Vtlrminderen met 2 Ja 
en daarna vermenig, 
digen met 1/u. I 

idem. 

Gestichtsveldwacht.er• flSOO-f2200 fl600-f2400 Verminderen met 2 jru 
brigndier-majoor bU 3 !! -j. v. f200 4 2-j . v. f 200 en daama vermenig11 
de R. W. f. Veen• 3 2-j . v. r 100 digcn met 1/ 11 

buizon 

Idem idCm idem 

n~:~'UL~ztn~~~~ v~~~ ~l~?l~ v~r:l~~~:nv~~e:ig~ 
buizen digen met 11/1 

Rijkatuchl· e11 opvoe
dingswezen. 

V,ouwelUk beambte f 1000 (vast) Groep I 
voor den buishou• 
delijken dionet bU 
de tucbtscbolen 
voor -Jongens 

Cetitraal &reau van 
Voorbereiding t100r 
ambtenarenzakoi. 

Adjuncl,commlee 

Klerk: 
fll00-f2000 

4-J . v. f!OO 
62,J. v. flO:: 

Acijunct- fl200- f2800 
commies: 8 2-j . v. f200 

U 700-(2700 . 
3 2-j .. v. f 200 
42-J.v.f!OO 

Den diensttUd vnstetel 
op 0 jaren. 

Voor- klerk : 
vermeoigvulcfigen met 
en dnarna vermeerde1 

bU eene uitkomst 
minder dan D die 
Ja.ren, met l jaar; 

overigemt met 2 jare1 
v&Or adjunctrcommi 

vermonig,•uldigen 
11/ 14 en daarM venn 
dereo met 6 jaren. 
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ir~\!~ "b~t InJitbesluit 

;~te!iev:.1tv::~ ,~.;n~t ~~r:.~ J~~~",?:n 
\VUze wm omre\:.ening.· 
,·an den di.-nattijil of 
toe te kennen diensttU~I 
op l November l!l-2.K. l>nder ressorteenmde. ·,!~n:3~~~1 betoldiging 

\·:r 1i;::;~;1 or loongroep. 

' 1 

lllnneulandsche Zaken en Landbouw. 

C-entraal Bm·oou VO<»· 
dt-Stali,.tUk. 

djunct-eommies 

I ,up,cH< 
Burgc,-wachten. 

Klerk: Voor klerk : 
r 1100-(2000 vermenigvuldigcn met•,' ... 

4-J. v. flOO en daarna vormeerderen·: 
~ 2-j. v. flOO bU eene uitkomst \'an min• 

Adjunct- fl200-f2800 ' ~!t dt1]a.1.~; diPnstj:iron, 
commies: 8 2-J . \". (200 O\'erigens met '1. jnren; 

fl700- f2700 voor adjunct-commies: 
S 2-j. v. f200 vermenig\'uldigen met 
4' 2-j. v. flOO 11/ 14 en daarna vermeer• 

deren met 6 jaren. 

Adminlatratiei nmb- fl i00-f2700 fl200-fml Vermentg,·uhligen me t 
tenaar 82-J. v. f200 82-J. v. f200 11/ 14 en daarna Vermeer-

.Krankzim1igtnwtt<s11. 

(ienet1sheer, waar
nemend-direct.eur 
van bet RUkskrank
zinnigengesticl1t t.e 
Woansel 

Nederl<mdsche 
Staatscourant. 

Adjunct-commies 

Algemu.., 
l,crndadr11.kkcrij. 

.Adjunct-con1mies 

Ambtonaar, afdecling 
orders 

le Ca lculator 

l!l29. 

' 2-j. v. f 100 d~ren met 6 jaren. 

f6000-f661X roooo-nooo Vermeerder<!n met-lJttren 
22-j. v. f '.?00 42-j. v. f600 zonder Yenlere omr~

kening. 

Klerk : I Voor klert 
f1100-f2000 vermenigvul<hgen met '/u 
4J. v. flOO , endaarna,ermeerdoron: 

5 2 j v. f 100 bU eene utt.lcomst vnn 

AdJunct- n~-f2 :~~d:'JC::~/''dienl$tjnren, 

flc;>~}i/0() 8 2-J. v. f200 ov:~~e~:n~:.C!J
1
~~~: 

S 2 j. v. f 200 vermenigvuld'8en met. 
4 2-j. v. r 10 I 1•/u en daama ,•e1 meer~ 

I 
deren met 6 jaren. 

Klerk: Voor klerk: 
f1100-f2000 vermenigvuldigen met '/u 
4-j. v. f 100 en daama. vermeerderen: 

6 2-j. "· f 100 bU eene uitk.omst Vl>n 

A<ijunct.- n200- f2800 
commies: 8 2-J. v. l-200 

fl700-f27(J(J 

minder dan Cl dienstjarcn~ 
met l ja.ar; 

overigens met 2 jaren; 
voor atljunct-commiea: 

vermenigvuldigen mot 
11/a en daarnn. vermeer• 
deren met 6 j aren . 

9 2-J . v. (200 
'2-j.v. flOO 

Voorheen 
niet onder 
het bezol• 
digingsbe• 
sluit ressor
teerende 

ictecn 

fl8)()-f2800 Den diem,ttijd op 1 Novom• 
6 2-J. v, f 200 ber lOOSin den nieuwen 

rang vosl:8tellen op 8 
jaren. 

ldom Don flien~tt.Ul.l op 1 Novom
. ber 19-28 in den nieuwon 
rang vnst.stellen op 6 
ja.ren. 

~~!:\.~~ 'f!t l 1n11itbesJu1t 
Titel \·an bet ambt Beioldlginp- geldende · 
en dicnatvak, waar• ~.ut~ 1 sch3a.l van 
onder reS80rteerende. ,;fg:-0~.!:~I bezoldiging 

WUze • 1m omrekenmg 
van den dienatt.ijd of 
toe to kennen diensttlJd 
op 1 November 1928. 

La1uUxmwl1oogeachool. 

fuinbaas 

v:ui bezold~a, of loongroep 
oC loo~croep. , S. 

fl7UO-= fl000- f2a)() 
3 2-J. v. f:lOO 6 2-J. v. r200 
5 2-j. v. f 100 · · 

Klerlc : I fl100-f2000 
4j. v. (I()() 

52-J- ,,. f!OO 

4. 

Vermen1gvu1d1gen met 
11/i, en da.aroa vermee:r· 
denm met 2 jaren. 

Am btenaar van 
ministratie 

ad- Ambtenaar fl200-- l :!:m 

I 
vau adminl• 82-j, v. (200 
stratie. 

Voor klerk: 
vermenig.uldigen met'/" 
en daarna vermeerderen: 

bU ecne uitlcomst van 
minderdan 5 dienstjaren, 
met 1 jaar; 

overigems met 2 jaren, 
Voor ambtcnan.r van acl· 

Middelba1·e Lcuulbomo• 
school Gronin!Jffi. 

fl700-f2700 
3 2-J . v. (200 
, 2-j. v. r 100 

ministratie: 
vermenigvuldigen met 

1
'/14 on daarna vermoer• 

dercn met 6 Jaren. 

Directeur f3800-f6000 foo00-f7000 Verminderen met Ojari!n 
7-j. v. f200 3 2-J. v. fbOO zonder verdereorureke· 

Mid.dtlbare Kolo,iiale 
Lcmdbcmwachool te 

De_t,i-_ 

0 2-j . v. r SOO nia1. 

Directeur ld~rn idem idem. 
Ambtenaar rnn adm1- fl500-r.?700 fl200-f28)) 

nistrat.ie 4 2-J. v. r 200,8 2-j. v. r 200 
Vermen1gvuldigeo me, 

12/ 11 en daama Vf'rtnef'J · 
deren met 4: jaren 

Rijblandbouwpro,f-
1tatiom en lujk3boscA. 

bomcprot{alatiot1. 

r,.,,. I 

Klerk: 
r 1100-r2000 

•·J. v. fl()() 
6 2:J . v. fl(J() 

Ambtenaar van M • •A.mbtenaar f1200-f 

Voor k.ler'k: 
vermenigvuldigen met•;,~ 
en daama vermeerderen : 

bU eene uitkomst van 
minder dan 6dienstjaren, 
met 1 ja:u.; 

in.inistratie van ad.mini• 82-j. v. f200 
stratie. 

overigens met 2 jaren; 
voor ambtenM.!" van a.dm.: 
vermenigvuldigen met 

.,./ 14 en dan.roa vermeer• 
deren met 6 jaren. ' 

f I 700-f2700 
s2-J . ., r 

42-J. v. f 100 

K.Jerk: 
f!IOO-f2000 

4-j. v.1100 
62-J. v.flOO 

AmDteaaar van ad· Ambtenaar f!200--f2al0 

Voor klerk: 
ve.rmenigvuldigen met•;~, 
en daama vermeerderen : 

bU cone uitkomst ,•a.1 
minderdanf> dienstjareu, 
met l jaar; 

ministratie van o.dm .. 82-j . v. f200 
fl 700-(2700 

O\'erigens met 2 jacen; 
voor ambtonaar van adm.: 
vermonigvuldigon met 

't0/14 en danma vermeo :·• 

V«artunijkUndigo 
diensl. 

Adjunet..-commiPe bU 
<le RUicsseruminr . 

3 2-J. v. (200 
42-J. v. f 100 

deren met O jaren. 

Kl erk : V oor _klerk :_ , 
n 100-(2000 vermenigvuld1gen met' ,. 

4-j . v. f 100 en da.a.rna v~rmeerderen : 

5 2-j. v. f 100 b~~ce~~a~~t~fe~!t::~: 
Adjunct.- r1200-r:aool met l jaar; 
commies: 82·J. v.!200 overigens met 2 jaron; 

fl 700-(27 voor adjunct,-commies: 
32-J. v. f200 Termenigvuldigen met 
4 2-j . ,._ t 100 ,./u en i!aama ven:nec,r~ 

dorcn :uet 6 jarcn. 

17 
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Ti tel van het ambt 
en dienstvak, Wft.8.l'· 

onder ressorteerende . 

Dom,inbeh<er. 

.!.djunct-commies 

Ri_jkszui~htalion le 
£<We.. 

Klerk : 
f 1100-f 2000 

4--j . v. flOO 
fi 2•j, V, f 100 

Adjunct- . fl 200-f 
commies: 8 2-j . v. f200 

f 1700-(2700 
8 2·j , V, [ 200 
4 2,j, V, f 100 

Administratief amb- fHi00-f'2700f l 200-f 
tenaar(boekhouaerJ 4: 2-j. v. f 200 82-j. v. f200 

4 2,j , V, f 100 

Staaubo,chb,,,,,,., 

A<Uunct-eommies 

Vissch,rijiMp<ctit . 

Klerk : 

f ~IjCXJ;-/:1°i 
6 2,j, V, f!OO 

Adj unct- fl200---f 
commies: 8 2-j . v. f200 

f 1700-[2700 
3 2,j, V, [200 
4 2,j, V, f 100 

Adm. ambt. 
2e kl. 

f 1100-f2000 
4·j, V, fl00 

6 2-j . V, f 100 

Ldministratlefambt&- dm. ambt. f~200-f 
naar l e klnsae le k.l. 8 2j.-v.f200 

fl700-f2700 
8 2,J, V, f ~OO 
4, 2-j . V, r!OO 

Biologiach lli8'<:herif· 
ond<rzo,k, I 

tLdmintab"atlef amb- n,;oo......moo 
tenaar, , 4 2-j . v. f 200 

4, 2,j, V, f 100 
Ghnliacll, microbiolo-
<•;~.::J::tf:' 
A dmlnllltratlef amb

tenaar 
Idem 

idem 

idem 

WUze van omrekening 
van den diensttijd of 
toete kennen ditmstt ijd ,. 
pp 1 November 19-28. 

Voor klerk: 
vermenigvuldtgen mot •ti~ 
en daarna vermeerderen : 

bU eene uitkomst ,·an 
minder dan 5d ienstjaren, 
met 1 jaar ; 

overigens met 2 jaren ; 
voor adjunct-commies: 

vermenigvuldigen met 
"/u en daama vermeer• 

deren met 6 jaren. 

Vennenigvuldigen met 
it/;, en daama verm88r• 
deren met 4 jaren 

Voor klerk : 
· vennenigvuldigen met ' / 14 

en daarna vermeerderen : 
bU eene uitkom,t van 
minder dan r, dienstjaren, 
met 1 jaar; 

overigens met 2 jaren; 
voor adjunct-commies : 

vermenigvuldigen met 
M/14 en daama ve rmeer• 
deren met 6 jaren. 

Voor acl mini.strati ef 
ambtenaar (voorheon 
adm. runbt. 2e klnsse): 

vermenigvuldigen met '/u 
en d.ia.rnn v;irm eflrd1mm: 

bU eene uitkomst van 
mindcrdan f> dicns t,j aren, 
met 1 jaar: 

overigens met 2 jaren 
Voor adminlstratief 

ambtenaar le kl.: 
vermenigvuldigen met 

11/u en daarna ,•ermeer
der en met 6 jaren. 

Vermenigvuldigcn met 
11

/ 11 en da.ama vermeer• 
deren met 4 Jaren. 

idem. 

OnderwlJs, Knnsten en Wetenschappen. 
OnderwtJaraad, I 

Klerk· I Voor kJerk : r 1100-r2000 vermenigvuldigen met •tu 
4-j. v. r 100 en daama v~rmeerderen: 

5 2-j. v. r 100 b!in~e~~nu~~fe~tja:'e~ 
Adjunct- n~r~\ mot 1 jaar; 
commies : 82-j. v.! 200 1 ove.rigens met 2 jaren; 

tl700-f27 ,·oor adjunct-commies: 
8 2-J. v. f200 vermenigvuldigen met 
, 2·J . "f. f 100 · 11/u en daarna vermP('r 

j deren met 6 jaren. 

A.Jjunct-oommles 

Titel van het. ambt 
en dienstv&k, waar
onder ressorteerende. 

I . , 

R ijksuniversitritt?i 
· en Teelutiscl.e 

Hocgeschool 

Wijze van omrekening 
van den diensttUd of 
toe te kennen dienstt.Ud 
op 1 November 1928. 

u b (2600 fS800 f8000- f4500 Den diensttUd op 1 Nov: 
Ad~~:~7s~;z ~ke~~ 6 2-j. ;:- ( 200 C> 2-j . v. f200 1928 vaststellen op 

huis te Leiden 2 jaren . 

Boekbouder aan de f2000-f3400 f2'.l00-f340C Vermeerderen met S jaren 
beelkundige en 82·J. v. ( 200 6 2-j. v. ( 200 en vermenigvuldigen 
v10uwenk.linieken 82·J. v. (100 met " tu · 

Hoofd van admini• 
stratie hU ll.et 
Acadeznisch Zieken• 
huis Le Leiden (ooor• 
h«n administratief 
ambtenaarj 

fl700-f270C f!!D).-[lj6()() 
8 2·J, V, [ 200 9 2·J, V. [200 
<2,j. v. [100 

Vermeerderen met. 4 jaren 
zonder verdere omre
kening. 

I ni~~1rnoo 
4·J. v. f !OO 

62-j. V, fl OO 

Administratief 
tenaar 

amb- Adm in. amb- n200-raxi 

Voor klerk : 
vermenigvuld igen met '/1• 
en daarna vermcerdoren : 

bij eene uitk?mst. van 
minder dan a d1enstjnren, 
met 1 jaar ; 

Bibliotheekambtena'.ar 

I n,p,cti, Gy,nnaaio. 
Administratief ambte

naar (1:(H')rMffl l\mb
teriser toitgflvoegd 
a.ac clen ins~rteurl 

Inspect;. Midddbaar 
Ond<nmjs. 

Administratief amb• 
tenaar (voor/wn 
&mbtenaar ~& 
voegd aan een m· 
specteur) 

Lag::.2Cwva. 
Admi nistratief amb

tenaar (ooorheen bu
reauambtenaar-ad• 
junet-commiee} 

Rijksarchit:t::en. 

Adj unct -commies 

Bureau 
ocu, de O>mmissle voor 

'sRiikB g<schita
k•Jldige pu/Jlicati4". 

I 
tenaar : 82-j. v. ( 200 
fl700-f2700 
8 2,j, V , [ 20() 
4,2,j , V, f 100 

f!700-f2700 
8 2•j, V, [ 20() 
4 2-j. v. fl OO 
fl 000-f2700 
4 2-J. v.' [200 
42·J. v. rHl.> 

idem 

idem 

idem 

idem 

overig":lns met 2 jaren ; 
voor adm. ambtenAar: 

vermeni~vuldi go n met 
11/u en da.arna vermeer• 
derim met 6 jaren : 

Vermenigvuldigen met 
11/u en daarna vermeer• 
deren met 6 jaren. 

Vermenigvuldigen met 
11/ 1, en daarna vermeer
deren met 4 Jaren. 

idem. 

!1600- f1200-f2&)() Vermenigvuldigen met 
4 2-j . v. f 200 82-J. v. f 200 12/u en daarna vermeer• 
8 2·J . v: flOO deron met 4 jaren. 

[1000-!2 
< 2·J, v. f200 
42,j, V, 1100 

Klerk: 
fllOO- f· 
4,,j, V, f 100 

5 2-J. V, f!OO 

Ac!Junct
com mies : 

fl700- f2700 
8 2-J. v. [200 
4 2·J- v. flOO 

Klerk : 
n 100-r2000 
4-j, V, 1100 
5 2-J. v. 1100 

ldem 

idem 

Vermenlgvuldigen met 
11

/ 11 en daarna ver• 
meorderen met ·aren. 

Voor k lerk : 
vermenigvuldigen met ' /14 
en daarna vermeerderen 

bU eene uitkomst vkn 
minderdan 5 dienstjaren, 
met 1 jaar ; 

overigt1ns met 2 jaren; 
voor adjunct-commies: 

vermenigvuldigen met 
11/u en daarna vermeer
deren met 6 iai:n. 

Voor klerk: 

'-djunct-commiel Ac!J unct,. 
commies : 

f1700-f27 

Idem I 
vermenigvuldigen met ' /1, 

en daarna venneerderen: 
bU eene uitkomst VI\Q. 

minderdan 6 dienstjaren, 
; me; 1 jaar ; _ 

I 
over1ge11s met 2 Jaren ; 

voor adj unct-commies : 
vermenigvuldigen met. 

11/u en daama venneec• 
, derP.o met 6 jru-en. 

8 2-j, V, f 200 
4. 2,j, v. 1100 
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tel van bet ambt 
dienstvak, waar
er ressorteerende. 

"ksbureau VOOT d~ 
umentenzorg 

net-commies 

inkljjk, bibl<>theek. 

inistra)fef amb
naar (voorhem ad· 
net-amanuensis) 

inklijk Kabind van 
&hild,rijet,. 
t.ena.ar vao ad· 

inistratie 
"kB Etltnogra{i,ch . 

llluatUm. 
tenaar van ad· 
inistratie 

t.Bchap t:a.R hd 
Ministerie oot1 

f'inancitn. 

net-commies 

Rijks,nunt. 

nct-eom.mies 

·reae belastinge,11 

nooerrethten tn 
accijnun. 

umerair van den 
aarborg en de be
ting der gouden 
zilveren werken, 
t vakexamen 

Oodor de wor- ln,dit besluit 

=1din': geldendA 
;1euiiu=~ schaal van 
i!fJ'~3:~~1 bezoldiging 
nn bezoldtgtng ofloongroep. 
of loociroep. 

• a 

I 
Klerk: 

fll00-,-[2000 
4-j. v. flOO 
I) 2-j, V, ( 100 

I 
Adjunc~ fl200-I 

commies: 8'2-j. \", 1200 
fl700 - f2700 
S 2-j. v. 1200 
• 2-j . v. rioo 

flli00-12700 
4 2-j. v. 1200 
4 2-j. v. I 100 

.idem. 

idem 

idem 

idem 

idem 

Flna.nclen. 

E..lerk: 
f 11UO-f2000 

4-j. v. [100 
62-j. v. f 100 

Adjunc~ r 1200-1 
commies: 8 2-j. v. f200 

f 1700-(2700 
82-j. v. 1200 
4 2-j. v. f 100 

I 

Klork: 
I 1100-f2000 
·4-j. v. 1100 
6 2-j. v. 1100 

Adjunc~ . 11200-f 
commies: 82-j. v. f200 

f 1700-12700 
S 2-j. v. (200 
4 2-j. v. I 100 

W\jze van omrekening 
van den diensttijd of 
toe te kennen cliensttUd 
op I November 1928 

Voor klerk : 
vennenigvuldigen met 1/u 
en daarna vermeerderen : 

bU eene uitkomst van 
minderdan r, dienstjaren, 
met 1 jaar; 

OTerigens met 2 jaren, 
voor &djunct-commies : 

vermenigvuldigen met. 
'10/u en daama vermeer• 
deren met 6 jaren. 

Vermenigvuldigen met 
12/ 11 en daama ver 
meerderen met , jaren. 

idem. 

idem. 

Voor k.lerk: 
vermonigvuMigen met ' l1t 

en daarna vermeerderen: 
bU eene uitkoms t. \'an 
minderd:rn::, dienstjaren, 
met. 1 jaar; 

overigens met. 2 jaren ; 
voor adju nct-commies: 

vermenigvuldigen niet 
1°/14 e n daarna vermeer• 

1 deren met 6 jaren. 

Voor lderk: 
vermenigvuldlgen met ' /14 

en danrna vermeerderen: 
bU eene uitk.omst van 

minder dan 6 dienstjaren, 
met 1 jaar; 

overigens met 2 jaren; 
voor adjunct-commies. 

vermenigvuldigen met 
tt/14 en da.8I1la venneer• 
deren met 6 jaron. 

f 1200-11600 flli00-f2200 
8 2-j. v. !100 2 2-J. v. f200 

· a 2-j. v. 1100 

Toe te kennen den enkel• 
voartigen dienstt.ijd op 
1 November 1928 onder 

gr o:k>:rg ~0-28 deg~f 
dende regaling ver• 
kregen. 

nct-controleur\"ao f2400--;-f8400 f2000-f3600 Vermeerderen met tjaren 
n Waarborg en de 6 2-i. v. f200 8 21. v; !200 en t.la.a.rna vermenig· 
1ri}~~fe~e!!eik~~~ vuldigen met 

11
/ 14 • • · 

~a:::,.~ 

anger &le klasee 18000-1820018200-18800 Enkelvoudigen diensttUd 
I 2-j. v. 1200 8 2·J. v. f in den rang toekennen, 

tot een maximum van 
2j~n. . 

enaar van he~ 11800-12000 11800-1 Vermeerderen met , Jaren 
en daarna verm&nig· 
vuldig8ll met i.a/_. 

daster 6 2-J. v. f2008 2-j . v. r200 
5 2-J. v. f1 1 2-j. v. f! 

.enaar der Domol• 
n 

idem idem idem. 

Titel van het ambt 
en dienstvak, waar• 
onder ressorteereode. 

·,. 
Amanuensis b\j bet 

bacteriologisch on
derzoek bU het be• 
stnur der vissche• 
'r\jen op de Zeeuw• 
sc.he stroomen(voor• 

}ttt1' bediende) 

Rijksinkoopburcau. 

Adjunct-commies 

Pensiocnraad .. 

Adjtmct.-commies 

Ri;klwerotn en MariKe
_Elablisaement. 

Adjunct-commies 

Loodnot:en, btwnn,ng, 
bt'baktning en 

verlichting. 

Bureela.mbt.enaar 

irnd;r.,~'n h:t· lnditbesluit 
~~:fi~::r- geldende 
IUt.e RUku.mb- sehaal van 
ge~d~~3en.!:~1 bezoldiging 
T~r,1::;~:.' OflOOngroep. 

~ "-

W\jze van omrekAning 
van den diensttJJd or 
toe te kennen diensttijd 
op 1 November 1928. 

/J.. 

Groep .2 
fl82~f l f>77 f1800-f2100 Vennenigvuldigen met 1/,. 

6-j. v. fli() 8 2-j. v. (200 

Klerk: 

I fll00-!2000 
4-j. v. flOO 

62-j . v.flOO 

2 2-j. v. f 100 

< Adjunct• 0200-f2800 

I commies: 8 2-j. v. f200 
f1700-r2700 
S 2-j. v. (200 

( ~-j. v. flOO 

I 

I 
Klerk: 

fll00- 12000 
4-j. V. fJOO 

5 2-j. v. r 100 

< Adjunct• f1200-f28JO 
cornmi~: 82-j . v. f200 ' 

n 700-r2100 
a ?.·i. v. 1200 
4 ~-j . v. r 100 

Dereosle. 

Klerk : 
f1i 00 - (2000 

-1-J. v. r 100 
6 2-j. v. f 100 

f l200-f2800 
8 2-j. "· f200 

I
. K.Jerk: 
fll00-
4-j. v. f 100 
62-j. v. f 100 

I 
Bureel- 11200-

ambtena.ar: 8 2-j. v. f2(X) 
f2200 - f2800 
6 2-j. v. f 100 

Voor klerk ; 
vermenigvuldigen met •tlf 
en daarna vermeerderen: 

b\j eene uitkomst van 
minderdan o dienstjaren, 
met 1 jaar; 

overigens met 2 jaren ; 
voor &djunct.-commies: 

vermenigvuldigen met 
1'/14 en daarna vermeer• 
deren met 6 jaren. 

Voor klerk: 
vermenigvnldigen met '/u 
en daarna vermeerderen: 

bU eene uitkomst van 
minder dan O dienstjaren, 
met l jaar; 

overigens met 2 Jaren; 
voor adjunct-commies: 

vermenigvuldigen mer 
1•/u en daarna vermeer
deren met 6 ja.rnn. 

Voor klerk: 
vermenigvuldigen met '/u 
en daarna ,·enneerderen : 

bU eene, ui;komst van 
minder dan 6dienstjaren. 
IDet 1 jaar; 

overigons met 2 jaren ; 
voor a.cijunct.-commies. 

vermenigvuldigen met 
" /u en daarna vermeer• 
deren met 6 jaren. 

Voor kterk: 
_vennenigvuldigen met'/ ,, 

en daarna vennee1 deren: 
bU eene uitkomst van 
mlnderdan O dienstjaren, 
met 1 Jaar; 

overigens met 2 Jaren; 
voor bureelambtenaren: 

vermenigvuldigen met 
' /n en daarha vermeer
deren met 10 jaren. 

Machinist aan boord f27~f'S400 ~1'8.«lO Venneerderen met8Jaren 
~ini~;.e~~~~·-· 7-j. v. f 100 f'> 2-J. v. (200 · ~~~;er verdere omrek4:';, 

tingsvaartuig 

Genit. 

Techniscb ambtenaar r~r, (3400--(4300 Vermindefen met 7 Jaren 
le klasse 8-j. v. (2004' 2-j. v. f200 en daarna vennenig• 

6 2-j. v. f200J • l •J. v. flOO vuldigen met 'J.. 
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Titel van het ambt 
en dlenstvalc, waar
onder ressorteeI'ende, 

BureaM vaN den Gene
ral<n Staf. 

Amlitennar · van ad
ministratie le klasse 

Bwetiu va• dm In-
6pecleurcler lnfanterie. 

Administratief amb-
lon&ar 

KO'ftinkJij~ JWitaire 
.Academie. 

Bibliotbecaris 

T'!'l""l".afis<h• 
inriditing. 

A<t,u.nct-eommies 

Slaaub,drijf d<r Artil• 
l.e1v-inricluingen. 

Adjunct-commies 

Rjjk3toauralnat. 

Klerk: 
f!JQO....I 

(.j . v.f!OO 

Wijze nn pmrekonidg 
van den diensttUd or 
toe te kennen diensttijd · 
op 1 November 1928. 

,. 

voor ambtenaar van ad• 

I 
ministratie 2e klasse: 

vennenigvuldigen.met 1/u 
en daarna vermeerdtJrcn: 

bU eene uitkomst van 
U200 (28)) minder!13n Ddieostjaren, 

. - . , met 1 Jaar ; 
8 2·J. v. !2001 overigens met 2 jaren; 

voor ambtenaar van ad
ministratie le kl asse: 

vermenigvu ldigen met 
"/14 en daarna vermeer-

Idem 

1 dererr ·met-6 jaren. · 

Vermenigvuldigen met 
11/ 11 en daarna verrueer
deren met 4 jaren. 

DendiensttUd op 1 Novem• 
ber 1928 vast te stellen 
op O jaren. 

Voor klerk: • 

b 2-j. v. !100 ll200-!211Xl 

vennenigvuldigon met ' / 14 
en daama vermeerdaron: 

bU eene uitkomst van 
minder dan 6 dienstjaren, 
met l jaar; Adjunct,. 82-J. r. ! 000 

commie&: 
1700- (2700 
S 2-j • • . f 000 
' 2-J. • · f!OO 

overigens met 2 jaren; 
voor adjunct-commies: 

vermenigvuldigen· met · 
u114 en daarntt. vermeer• 
4eten met 6 Jaren. 

Voor klerk: 
vermenigvuldigen met 1/u 
en daarna vermeerderen 

bU eene uitkomst van 

Adju~c~ fl~f :~~drj:~/'>dienstjaren, 
commies : . . 82-J. v. f 200 · overigens met 2 jaren; 

f 17~! 27 'VOOr adjunct-commies: 
3 2-J. v. ( 200 vennenigvuldigeo met 
4 2-j. v. f 100 11/ 14 en daarna vermeer• 

· deren met 6 jaren, 

·watentaat. 

Hoofdwerktuigkun-( ISO©-f«IOO !1800--1' 
dige of hoofdopUe- 6 2-J. v. f200 8 j. v. 

Vermeerdere·n met 6Jaren 
en daarna Yermenig
vu.ldigen met " /1, . ner te Broda , 2-j. v. (200 

I J. v. 1100 
Tot:dcht op d. apoor

ffl tram~. -

AdJunct~mmlea 

Klerk: 
!1100--!2000 

'·J. v. !100 
b2-j. v. !100 

Adjunct,. fl 200-!2&JO 
commies: 82-j. "· !200 

fl 700--(2700 
82-J. v. 1000 
'2·J.v.fl00 

Voor kJerk: 
vermenigYuldigen met •11• 

en daarna Yermeerderen : 
bU eene uitkomst van 
minder dan 6 dienstjal'en, 
met 1 Jaar; 

overigens met 2 jarerr; 
voor: adjunct-commies 

vermenigvuldigen met 
1'/u en daarna vermeer• 
deren met 6 jaren. 

Inditbesluit 
Titel van het ambt geldende 

Wjjze van omrekenin 
van den diensttjjd 1 
toe te kennon dienstt' 
op 1 November i 

en dienstvak, waar• schaai van 
onder rassorteerende. ge en, • a.o. be1.oldiging 

v~~ ~~=P~r ofloongroep. 
~ a 

Schaepooart inspectie. 

Ad~. a.mbt. Voor administratief 

fl100-f2000 vermen1gvuld1gen met 
4-j. v. f 100 en daarna vermeerde 

6 2·J. v. f 100 bU eene uitkomst 

2e kl. I ambtenaar 2e kl. 

minder dan 6 d1enstJ, 
Administ.ratief amb- Adm. ambt. fl20?-f2800, met 1 Jaar, 

tenaar le klasse le kl. 82-J. v. !200

1 

overigem, met 2 jare 

Raad "'°' de ScJ,up• 
vaart. 

fl700-f2700 voor administratief 
132-j.v. !200 ambtenaar le kl.: 

4 2-J. v. f 100 vermenigvuldigE,n me 

Adm. ambt. 

I 
2e kl. 

fllQO....f 
4-J. v.1100 

<62-j.v.tJOO 

10/ 11 en daarna verm 
· deren .met 6 jaren. 

V'oor administratie 

Administrat ief amb- /Adm. ambt. f 12CO-r 
t.enaar le klasse lo kl. 8 2-j . v. f200 

1a1~f;~~I 

ambtenaar 2a kl. 
vermenigvuld igen met 
en daarna vermeerder 

bjj eene uitkomst 
minder dan 6 dienstja 
met 1 jaar; 
overigens met 2 jare 

voor administratief 

1 • 2-j. v. r 100 I 
Korp,, y</eiders van 

I I 

ambtenaar le kl. 
vermenigvuldigen m 
"/14 en dan.rna verm 
deren met 6 jaren. 

v11tpl.o{bare sloffen. 

'Boekhouder•geleider fll00-!2000 fl600-f2200 Verminderen met 6j 
2 2-j. v. f200 6 2-j. v. flOO en daarna vermen 
I'> 2-J . v. HOO vuldigen met 1:1,. 

Rijkspo,tspaarba11k. I 

Adju.nckommies 

P~':t/ .. ~W:.fi, 
en Tele(<mWJ. 

Adjunct-commies 

Adj unct-commie~ bU 
bet Hoofdbestuur 

Adjunct.-comm1es bU 
den Poetchl)Que• en 
Oirod ienst 

Klerk: 

II 1100-12000 
4-j. v. r too 

02,j. v. f 100 

< Atljunc~ r 1200-f 
commies: 82-j. v. f200 

r 1700--12100 ·· 
3 2-j. v. (200 
4 2·J. v. f 100 

Voor klerk : 
vermenig:vuldigen me 
en daarna vermeerde 

bU eene uitkomst 
minder dan Odienstja 
met 1 jaar; 

overigens met 2 ja 
voor adjunct-commi 

vermenigvuldigen m 
'-/ 14 en daarna verm 
dereo met 6 jaren._. 

fl700-f2SOO flS(X}-1'2900 Vermenig\'uJctlgen m 
42-j.v. (200 82-j.v.(200 n,-14 en daaruavern 
3 2-j. v. f 100 dereo met 6 jaren. 

Klerk: 
11100--!2000 

4-j . V. ( 100 
f'>2-j. v. f 100 

Adjunct- 11200-12800 
commies : 82-j. v. f200 

rt7QO....r!700 
S 2-j. , •. 1200 
<2-J. v. rioo 

Voor klerk : 
vermenigvuldigen me 
en daarnA vermeerde 

bU eene uitkomst 
minder dnn5dienstj 
met 1 jaar; 

overigens met 2 Ja 
voor adjunct.-commi 

vermenigvuldigen m 
11/ 14 en daarna ver 

I deren mE"t 6 Jaren . 

Klerk: I Voor klerk : 
fll00-f2000 · vermenigvuldigen me 
t.-j. v. r 100 en daarna vermeerde 

r, 2-j. v. r 100 b\j eene uit.komst 
minder dAn Odienstj 

Adju nct• fl~f2&:IO met 1 jaar; 
commies: 8 2•j. v. f~I overigens met 2 J 

fl 700-f2700 voor adjunct-commi 
8 2·j. v. f200 vermen.igvuldigen n 
4 2-j. v. f 100 11/ 14 en daarno. ver 

1 deren met 6 jaren. 
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tl'itel van het am bt 
n dienst,·nk, waar

ritder ressorteer6nde. 

~l~e\~~ wt!:'; lndit besluil =:~w,~=- geldande 
lblcoRUkumb- scba..,I van 

cei~~rJ:~1 bezoldiging 

"~i~~i;~:'P~r ofloongroep. 

Wijz.e van omrekening 
van den diensttUd of 
toe te kennen diensttUd 
op 1 November 1928. 

~ . 
aatsvi.sschershave,z~. 
drfj( te JJmuidct1 . 

ldministratier amb-
tenaar ~ 

I 

Hri.vcnklerk. 
f l 100-f2000 
4-j.v.lJOO 
02-J. v. flOO 

Admin. amb- f1200 - f2800 
tenaar. 82-j.,·.f200 

fJ 700-12700 
8 2-j. v. 1200 
4 2·J. v. fll)() 

Voor havenklerk: 
vermenigvuldigen met '/14 • 

en daama vermeerderen ; 
bU eene uitkomst ,·an 
minderdan 5 diensljaren, 
met l ja.ar; 

overigens met 2 jaren; 
voor adm. ambteooar: 

vennenigvu1digen met 
1
' / 14 en daama vermeer• 

deren met 6 jaren. 

StoornWtU11, 

genieur (ooo,·hmt 
ingenieur 2o klasse) 

A.rbeld, llilodel en NIJverbeld. 

f 2000-f 6400112400-f 6000 Vermeerderen met2jaren, 
zonder omrekening. 

Arbei.tlsinsp«tie m 
tspccticHalifflarbeul. 

4-j . v. f200 18j. v: f200 
02-j. v. fSOO 

Adm . . nmbt. :Voor administratief 

fl100-f200C vennemg,•uldigen met 1/ 14 I 
Se kl. ambtena.a.1 3.13 kl : 

~-j . v. flOO en daama vermeerderen: 
62-J. v. flOO bU eene mtkomst van 

1..1, • < mmderdan6d1enst;aren , 
iumm1strat1ef amb-rdm. ambt. fl200-f2800 ' met l ;a;u · 
tenaar 2e klasse 2! kl. ~ 8 2-J. v. f200'1 

ovengens met 2 ;aren; 
fl,OO-f:..700 voor admrntstratie f 
8 2-J v. f200 ambtenaar 2e klasee: 
4 2-j. v. flOO vermenigvuld1gen met 

11
/ 14 en daama vennsu• 

deren met 6 Ja.ren. 

djunct-commiea 

djunct-<:ommies 

dj11nct-eommies 

Klerk: Voor klerk.: 
!1100-f2000 vermen.igvuldigen met 1/u 
4-j. v. flOO en dAama vermeerderqn: 

P 2-J. v. flOO bU eene uitkomst van 
Adju~ct•. !1~!2000 ' :~idf J~;5dienstjaren, 
commu)!, 82·). v. moo overigens met 2 jaren ; 

!1700-!2,0v voor edjunct-commiee: 
-8 2·J· v. f200 vermenigvuldigen m6t 
4. 2-J. v. !100 1•/u en da.nrni vermecr• 

deren met 6 jaren. 

Klork: 
(1100--12000 

4·J. v. fll)() 
52-j. v. fll)() 

Adjunc~ fl200--f2SOO 
commies : 82-j.v. f200 

fl 700--f2700 
8 2-j . v. f200 
'2•j.v. fl00 

Voor klerk: 
vermenigvuldige.n met 1/ 14 
en daa.rna vermeerderen: 

bU eene uit.komst van 
minder dan6dienitjaren, 
mot l jaar ; 

overigens mot 2 j&ren; 
voor adjunct-commies: 

vennenigvuldigen met 
11/14 en daarna vermeer
deren met 6 jaren. 

, Klerk: Voor klerk: 
vermenlgvuldigen met'/ :• 
en daama vermeerderen: 

bij cene uitk:omst van 
minder dnn f>dienstjaren, 
met 1 ja.ar; 

lfll00--f2000 
•·J. v. fll)() 

5!!-J . v. fl()() 

l
. Adjunct- fl200-f2800 

commies : 8 2-j. v. f200 
fl700--f270C 821. v. (200 
'2· . v.1100 

I 

overigens met 2 jaren; 
voor a.djurict,.commies: 

vermenigvuldigen met 
11/1 ◄ en daarna vem1eer• 
deren met 6 ja.ren. 

Tite l ,•an bet ambt 
en dienstv:\k, Waar

ouder rei:sorteerende. 

Verulwring-Jraad. 

Adjunct-commies 

Teclmisclte Voorlich· 
Ungsdienst ttn behoeve 

va11 de Nijoer/>.eid. 

Ond« de wer-
klns: •an bet Inditbesluit 
~~dt"P;. ge\dorffl~ 
1~!:!~~9i:l'• schnal_ ,:an 
pldoinde9Chaal beioldtgmg 
v:f i~*t;' of loongroep. 

~ . 
WUH van omrek.ening 
un den diensttUd or 
toe te kenuen c1iensttU<l 
op l No,.ember J9".l8. 

Voor klork: Klerk: 
fll00-f2000 

-1-j.v. fll)() 
02-;. v. noo 

1 vermenigvnldigen met "/i4 
en daarna. nrmeerdersn: 

bU eene uitkomst van 
minder dan bdienstjaren, 
met l ja...v; ·Acljunct• fl200- f2SOO 

commies : S~·J. v. (200 
fJ,00-f2,00 
a 2-i. v. rzoo 
4 2·J. v. noo 

3e lr.l. 
1100--f210C 

overigens met 2 jaren: 
voor adjunct-commies : 

vermenigvuldigen met 
11/u en d11.arna •ermeer• 
deren met O jMon. 

Voor administrat.ief 

.Administmtief amb· t~:/~_rr\~ 
t..ena.ar l e kl. (UOOY· 

~

dm. ambL 

l1.teti .i.dministratiof dm. ambtJfl200-r2800 
:unbtenaar 2e kl.) 2e kl. 8 !!-j. v. moo 

ambtenaar: 
vermenigvu ldigen met 'Ii• 
en daarna venneerderen; 

bU eene uitkornst wm 
minder dan Odienstjaren, 
met 1 jaar; 

Voorlichti,igsdie,1st ten 
bdloeve oon den veul
handel en de t1t:.dnij-

r-erheid 

A.dminis trntief &mbte
n.,Rr (tw1·h«n ad• 
ministmtief ambte
na.'\r 2e klasse) 

1700--f2700 
82-j. V. f2()0 

I• 2-J.v. flOO 

I 
n 100-f27oo n200--f2SOO 
8 2-j. v. f200/82·J. v.f200 
4 2-j. v. f 100{ 

I I 

overigens met ~ jaren; 
voor administratief 

ambtcnaar l e kl.: 
vermenigvu ldigen met 

11/ 14 en druunl\ ,·ermeer 
deren met 6 jaren. 

Vermenigvuldigen met 
11/14 en da.ama vermeer
deren meL 6 jaren. 

Odrooiraad ffl Bureav 
tt00r den Ind..tri«lm 

Eigeftdom. . Adm. ambt. T~n.~rd~~~:1:iif ~ 
Se kl. ambt. 8e klasse:) 

fll00-f2000 vonnenigvuldigen met 1/u 
'-•j. v. fl OO endaarnavermeerderen: 
6 2-j. v. flOO bU eepe uitkomst van 

.ldn'l:lnist.ratiefambt.&- dm. n!J\bt.. f1200-f2800 :~idrrj~·l'>dienstjaren, 
naAr 2e kla.sse 2e kl. 82j.v.f2001 overigens m'et 2 jaren; 

f17~!"27 voor adm injstratief amb-
8 2-~- v. f 200 tennar 2e klasse : 
4: 2·J. v. f 100 vermenigvuldigen met 

• "/14 en daarna vermoer• 

GuondheidmJad. I Klerk.: 1' d::~ :::k~ jMen. 
(1100-(2000 TBnnonigvuldit;en met ' /u 
4-,i. v. r 100 · en daarna vormeerderen..: 
6 2-j . v. flOO . bU eeoe uitkomst van 

Adjunct-commies Adju~ct- fl~f2800 :~~drrj:~/idicnstjai-en, 
commies: 82-J.v.f200 1 overigens met 2 jaren; 

fl7~l2700 voor adjunct-oommies: 
8 2-~- v. f200 vermenigvuldigen_.l:Ilet 
' -~·J. v. flOO 11/ 14 on daarna ve·tmeor• 

~:~:~~~~ 'T.r~l~ •~~;1 :~=:~ 
rioloogJ 6 2-j. v. ( 800 

Bioloog ulem Idem . ldtin. 
(ttOOTh«n l e b!oloog) 

• 
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Titel van het ambt 
en dienstvak, waar• 

.onder resaorteerende. 

'· 
ScheiltuMtge 

(VOOT,-. l e schei-
kund igo) 

llacterioloog 

Biolocg 

Schcikundige 

~:;r~"t:' Jn ditbeBluit 
~tf;:!. geldende 
lUke RUltaamb- schaal van 
ptrd':nr::=.i bezoldiging 
•::,~~~ ofloongroep. 

f2SOO-f 
4 J. v. (200 
6 2·J. ,·. f300 

f~I00- 4000 
6 j . v. f200 
2 2·J. v. f200 

idem 

idem 

Klerk: 
ruoo-r 
4-j. v.1100 

6 2·j. V. f 100 

f 2400-(6000 
18 j. v. f200 

idem 

idem 

ldem 

AdministraLie( amb- dmin. emb- f1200-f2800 
tenaar tenaar. a 2-J. v. f200 

f1700-f2700 

Insp,cu, Y~nd· 
heid. 

SZ·J. v. 1200 
42-j. v. f 100 

WUze van omrebning 
van den diensttUd of · 
toe te kennen diensttijd 
op 1 November 1008. 

.. 
Vermeerdeum met 2jaren 
zonder verdere omreke-. 
ning. 

Enkelvoudigen dienstttld 
tot oon maximum van 
10 jaren, ztmder om-
retening, toakennen. 

idem. 

!de111. 

Voor klerk : 
vermenigvuhJigen met '/ 1, 

en daama V<l rmeen.leren: 
bU eene uit.komst. van 
minder clan Udienstjnren , 
met 1 Jaar; 

overigens met 2 jaren; 
voor ad.ministratief 

ambtenaar: 
vermonigvuldigen met 

"/u en daarna vermeer
deren met ti Jruvn. 

AdJunctrcommies bU f1700-f2700fl200-f Vermenigvuldigon met 
bet bureau van den 8 2-j. v. f 200 82-j. v, f 200 1'/i• en daarna venneer• 
Hoofdinspecteurder 4- 2-j. v. f 100 deren met 6 jaren. 
Volksbubveating 

lil)binsUt.ulU 'llOOT l 
ruilltrl,ag van afval-

toa.ter. 

UOJ-1::000 
• J. v. flOO 

6 2-j. v. !100 

~

s,;;,n;:ii1.•mbt. 

Bureelambtcnaar uroelambt. (1200-(2800 
(ooorlwn Bureel- l e kl. 8 ~-J. v. r 200 
ambtenaa.r le klasse 1600--f28)() 

f2j. V. f200 
• 2-J. v. f 100 

dri~==ng. 
Oeoloog 12000-f 12400--{ 

• j. v. f . 18j. v. 1200 
6 2·J. v. f 

Hydroloog idem 'idem 

Jngenieur '"°"'"'"" idem Idec. 
ingeniour le klasse) 

lngenieu r (t"oorhetn htem idem 
echeikundige-bao-
terioloogl 

lngenleur (ooorh«n f2800-.-f tdem 
ingenieur_2o klasse) ,6-j v. f 200 

1 2·J. v. f 200 

\'oor ureebmbt.enaar 
2d kl. : 

vermenigvuldigen met 1/ 1, 

ea da.a.rna ve rmeerderen: 
bU eono uitkomst van 
minder dsn 6dienstjsren, 
me; 1 jaar ; 

overi,ens met 2 jaren; 
voor bureelambonaar: 

vermenigvuldigen met: 
n/11 en da:irna vermcer
deren met 4. J:u-en. 

Vermeerderen mot 2jaren, 
zooder omrekening. 

Idem. 

idem. 

idem. 

Venneerderon ~et 2Jaren 
en vervolgens enkel• 

:~di~eanxid!e;!tttt,~ to: 
jaren zonder omreke
ni.ng, toekennen. .. 

Titel van het 
a m bt en dienst
vak, waaronder 
ressorteerende. 

Rijk8 Serologi,ch 
Inatituut. 

Administrat.ler ~mb
tenaar 

Wukloo,h~
ring en Arbeidabtmid-. 

dtlirtg. 

Adjunli,t-commies 

Kololliaal Elablfase. 
ment. 

Bu1·eelambtena.ar 

I 

f1700-f2700ll1ZOO-f2800 
3 2·J. v.12008 2-j.v. 1200 
4 2·J. v. flOO 

Klerk : 
11100-!2000 
4·J. v. flOO 

62-J. v.flOO 

Adjunct- f1200- f2800 
commies: 82-j. v. f200 

f1700-(27001 8 2-j . v. f 200 
4 ~-j. v. f 100 

KolonJen . . 

Wijze van omreke 
rung van den diem 
tijd of toe te kenn, 
diensttijd op 1 N 

vember 1928. 

?ol~enlgvuldigen me, 
19/u en daama vermeE 
dereri' met 6, jareq. 

Voor klerk: 
vermenigvukligen met•, 

/ en claarna vermeerderer 
bU eene uitkomst va 
minder dan f, dienstjare 
met l jaar ; 

overigen.s met 2 jaren; 
voor adjunct-commies 

v0rmenig,•uldlgen met 
11/ 14 on daarna vermee 
$:ltuen inet 6 jnren. 

fl700-t2800fl200-f2600 Vermenigvuldigen ID 
3 2-j. v. f200 82-J . v. f200 1•111 en daarna vermee 
6 2·J . v. r 100 · deren met 6 Jan,n. 

Aariteckening. 

Naast de in kolom -i- aangegeven w\jze van omrek_enlng vail de 
diensttijd op 1 November 1928, of den· .in die kolom vennolde 
dlensttijd, bedoeld voor de ge_h uwden, .,lmlen de in -de overgang 
bepalingen van dit beslutt getroffen maatregelen, ten aanzten va 
den diensttijd van de ongehuwden, zooveel _mogelijk overeenkomsU1 
toepassing . . . 
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Behoort bij Koninklijk besluit 
van 8 Maart 1929 
(Staatsblad n°. 72). 

Mij bekend, 
De Minister van Financien, 

Voorzitter van den .Raad van Ministers, 
DE GEER. 

BIJLAGE E. 

Bevattende de klassenlndeellng van de 
gemeenten. 

Eerste klasse. 1 

Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam (gedeelte, 
op 31 December 1920 tot de eerste klasse be
hoorende, benevens de stadsgedeel ten der voor
malige gemeenten Buiksloot, Nieuwendam, 
Ransdorp en Sloten, het toegevoegde gebied 
der gemeente Nieuwer-Amstel en het stadsge
deelte van het toegevoegde gebied der ge
meente Ouder-Amstel), Arnhem, Assen, Delft, 
Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, 
Gouda, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, 
Heerlen, Helder, 's-Hertogenbosch (behalve 
Orthen), Hilversum, Leeuwarden, Leiden, 
Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam 
(behalve Hoek van Holland), Schiedam, 
Schrans (de) (gem. Leeuwarderadeel), Til
burg, Treebeek (gem. Amstenrade), Utrecht, 
Vlaardingen, Vlissingen, Wageningen, IJmui
den (groot) en Velsen (dorp) (gem. Velsen), 
Zaandam, Zandvoort, Zwolle. 

Tweede klasse. 
Aalsmeer, Aalten, Almelo, ·Alphen aan den 

Rijn, Ambt-Hardenberg, Ambij, Ameland, 
Amstenrade (behalve Treebeek), Amsterdam 
(het landelijk dee! van de voormalige gemeen. 
ten Buiksloot en Nieuwendam, de onderdeelen 
Durgerdam en Schellingwoude van de voor
malige gemeente Ransdorp, het landelijk dee! 
van het toegevoegde gebied van de gemeente 
Ouder-Amstel en het toegevoegde gebied van 
de gemeente Westzaan) , · Anloo, Apel (ter) 
(gem. Vlagtwedde), Apeldoorn (dorp), Assen
delft, Avereest, Baarn, Beek (L.), Beilen, 
Bergen (N.-H.), Bergen op Zoom, Berg en 
Terblijt, Beverwijk, Bildt (de), Blerik (gem. 
Maasbree), Bloemendaal, Bocholtz, Bodegra
ven, Bolswar<l, Borger, Bosk9op, Boxtel, 
Breda, Brielle, Brunssum, Bussl\m, Coevor
den, Culemborg, Delfzijl, Doesburg, Doetin
chem, Dongen, Dragten, (gem. Smallinger
lan<l), Edam, Ede (kom), Emmen, Enkhui
zen, Epe, Eijgels~oven, Franeker, Geleen, Gin
neken, Goes, Gormchem, 's-Gravenzande, Haar. 
lemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmer
meer, Hansweert (gem. Kruiningen), Harder
wijk, Haren, Harlingen, Havelte, Heemstede, 
Heer, Heerenveen, Hellevoetsluis, Helmond, 
Hengelo (0.), Hillegersberg, Hillegom, Hin
deloopen, Hoek van Holland (gem. Rotter
dam), Hoensbroek, Hoogeveen, Hoogezand, 
Hoorn, Houthem, Hulsberg, Kampen, Katwijk, 
Kerkrade, Klimmen, Koog aan de Zaan, Krim-

1 Antwerpen wordt voor de bezoldiging van 
de aldaar geplaatste Rijksambtenaren gelijk
ii-esteld met eene gemeente der eerste klasse. 

pen aan den IJssel, Krommenie, Laren (N.-H.), 
Leerdam, Lisse, Lonneker Maassluis, Marken, 
Meerssen, Meppel, Munnekemoer (gem. Vlagt
wedde), Muntendam, Musselkanaal(gem. Onst
wedde), Naarden, Neuzen, Nieuwenhagen, 
Nieuwer-Amstel, Noordwijk, Nuth, Odoorn, 
Oldenzaal, Oosterhout, Oostzaan, Orthen (gem. 
's-Hertogenbosch), Oude-Pekela, Ouder-Amstel, 
Oud Valkenburg, Overschie, Peize, Poede
royen, Purmerend, Renkum, Rheden, Roer
mond, Roosendaal en Nispen, Rijswijk (Z.-H.), 
Sappemeer, Schaesberg, Scheemda, Schiermon
nikoog, Schinnen, Schin op Geulle, Schinveld, 
Simpelveld, Sittard, Sleen, Sliedrecht, Smilde, 
Sneek, Soesterberg (gem. Soest), Spaubeek, 
Spijkenisse, Stadskanaal en Stads-Musselka
naal (gem. Onstwedde), Steenwijk, Terschel
ling, Texel, Tie!, Ubach over Worms, Urk, 
Vaals, Valkenburg (L.), Veendam, Veenhui
zen (gem. Norg), Velsen (overig dee!), Venlo, 
Veur, Vlieland, Voerendaal, Voorburg, Waal
wijk, Wassenaar, Weesp, Westzaan, Wieringen, 
Wildervank, Winschoten, Winterswijk, Woer
den, Wormer, Wormerveer, Wijnandsrade, 
Zaandijk, Zalt-Bommel, Zeist, Zevenaar, Ze
venbergen, Zierikzee, Zuidbroek, Zuidwolde, 
Zuilen (stadsgedeelte), Zutphen, Zwijndrecht. 

Derde klasse. 

De overige gemeenten of gedeelten van ge
meenten. 

Behoort bij Koninklijk besluit 
van 8 Maart 1929 
(Staatsblad n°. 72). 

Mij bekend, 
De Minister van Financiifn, 

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
DE GEER. 

BIJLAGE F. 

Bevattende de wedderegellng·en, met in
achtneming waarvan bet wachtgeld van 
ambtenaren, wier ambt is opgeheven, moet 
worden herzien ingevolge art. 5, tweede 
Iid, van de voor Burgerlljke Rijksambte-

naren geldende wachtgeldregellng. 

Hooge Colleges van Staat. 
Directeur van de Tachygraphische Inrichting 

f 4800- f 6000, 6 jaarlijksche verhoogingen 
van f 200. 

Onderdirecteur bij de Tachygraphische In
richting f 4600- f 5200, 3 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200. 

Redacteur bij de Tachygraphische Inrichting 
f 3700- f 4800 , 6 tweejaarlijksche verhoo
gingen van f 200 en 1 tweejaarlijksche ver
hooging van f 100. 

Justltle. 
Exploiteur bij het Hoog Militair Gerechtshof 
. f 1600-f 2200, 6 tweejaarlijksche verhoo

gingen van f 100. 
Hoofd van .dienst bij een Rijksopvoedingsge

sticht voor jongens f 2800-f 3800, 5 twee
jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
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Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Hoofdinspecteur bij de Visscherij -inspectie 

f 6500-f 7500, 2 tweejaarlijksche verhoo
gingen van f 500. 

Commies-redacteur bij de Visscherij -inspectie 
f 2800-f 5200, 12 jaarlijksche verhoogin
gen van f 200. 

Onderinspecteur le kl asse bij de Visscherij
inspectie f 3700- f 4800, 5 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200 en 1 tweejaarlijk
sche verhooging van f 100. 

Onderdirecteur bij de Algemeene Landsdruk
kerij f 3700-f 4800, 5 tweejaar!ijksche 
verhoogingen van f 200 en 1 tweejaarlijk
sche verhooging van f 100. 

Commissaris voor do Rijksondersteuning van 
behoeftige Nederlanders in het buitenland 
f 3800 ten hoogste. 

On1lerwijs, l{uusteu en -weteuscllappen. 
Bibliothecaris aan de Veeartsenijkundige Hoo

geschool f 4800-f 6000, 6 j aarlij ksche ver
hoogingen van f 200. 

Natuurkundige aan de Veeartsenijkundige 
Hoo.geschool f 2400-f 6000, 18 jaarlijksche 
verhoogingen van f 200. 

Administrateur bij het Oud-Academisch Zie
kenhuis te Leiden f 2200-f 4000, 9 jaar
lijksche verhoogingen van f 200. 

Ambtenaar van administratie bij het Rijks
musemn van Oudheden te Leiden f 2200-
f 2800, 3 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200. 

Assistent bij het Rijks Ethnografisch Museum 
f 1800- f 2800, 5 tweejaarlijksche verhoo
gingen van f 200. 

Flnanclen. 
Betaalmeester le klasse, Rijksschatkist f 5200-

f 6200, 5 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200 . 

Betaalmeester 2e klasse, Rijksschatkist f 4200-
f 5200, 5 tweejaarlijksche verhoogingen van 
f 200. 

Betaalmeester 3e klasse, Rijksschatkist f 3700-----, 
f 4800, 5 tweejaarlijksche verhoogingen van 
f 200 en 1 tweej aarlij ksche verhooging van 
f 100. 

Rijksboekhouder le klasse, Rijksschatkist f 2600 
-f 3600 5 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200. 

Rijksboekhouder 2e klasse, Rijksschatkist 
f 1800- f 2800, 5 tweejaarlijksche verhoo
gingen van f 200. 

Rijksboekhouder 3e klasse, · Rijksschatkist 
f 1200-f 2200, 5 jaarl ijksche verhoogingen 
van f 100, 2 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200 en 1 tweejaarlijkche verhooging 
van f 100. 

Surnumerair, Rijksschatkist f 1500 vast. 
Commies bij den Rijksgebouwendienst f 2600-

f 3600, 5 tweejaarlijksche verhoogingen van 
f 200. 

Chef van administratie bij het Staatsmuntbe
drijf f 2600- f 3600, 5 tweej_aarlijksche ver
hoogingen van f 200. 

Defensle. 
Leeraar aan de Sport- en Athletiekopleiding 

bij de Zeemacht f 3200-f 4000, 4 tweejaar
lijksche verhoogingen van f 200. 

Burgerleeraar bij de Cadettenschool te Alk
maar, als leeraar in overeenkomstig vak 
aan een H. B. S . met 5-jarigen cursus. 

"\Vaterstaat. 
Lid van den Raad van Toezicht op de Spoor

wegdiensten f 7000-f 8000, 2 tweejaarlijk
sche verhoogingen van f 500. 

Rijksingenieur van het Stoomwezen der Spoor
wegdiensten f 4000-f 6000, 10• jaarlijksche 
verhoogingen van f 200. 

Geoloog-afdeelingschef bij den Geologischen 
dienst f 5500- f 7000, 3 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 500. · 

Directeur van het Postkantoor te Utrecht, bij 
het Staatsbedrijf der Posterijen, telegrafie 
en telefonie f 7200 vast. 

Directeur van een kantoor der klasse Ib, bij 
het Staatsbedrijf der Posterij en, telegrafie 
en telefonie f 6800 vast. 

Directeur van een kantoor der klasse Ia, bij 
het Staatsbedrijf der Posterijen telegrafie 
en telefonie f 5800-f 6400, 3 t,~eejaarlijk
sche verhoogingen van f 200. 

Directeur van een spoorwegpostkantoor f 5800 
-f 6400, 3 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200. 

Directeur van een kantoor der klasse IIb bij 
het Staatsbedrijf der Posterij en telegrafie 
en telefonie f 5400-f 6000, 3 t~eejaarlijk
sche verhoogingen van f 200. 

Adjunct-directeur op een niet-geclassificeerd 
kantoor bij het Staatsbedrijf der Posterijen. 
enz. f 4800- f 6000, 6 jaarlijksche verhoo-
gingen van f 200. · 

Adjunct-inspecteur bij het Staarabedrijf der 
P.T.T. f 4800-f 6000, 6 jaarlijksche ver
hoogingen van f 200. 

Directeur van een kantoor der klasse Ila bij 
het Staatsbedrijf der Posterijen, enz. f 5000 
-f 5600, 3 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200. 

Directeur van een kantoor der klasse IIIb bij 
het Staarabedrijf der Posterijen, enz. f 4600 
-f 5200, 3 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200. 

Commies bij het Staatsbedrijf der P .T.T. 1 

f 1800-f 5200, 8 jaarlijksche verhoogingen 
van f 200 en 9 tweejaarlijksche verhoogin
gen van f 200. 

H oofdcommies bij idern f 1800-f 5200, 8 jaar
l ijksche verhoogingen van f 200 en 9 twee
jaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Directeur van een kantoor der klasse Ula bij 
het Staarabedrijf .der Posterijen, enz. f 4200 
-f 4800, 3 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200. 

Directeur van een kantoor der klasse IVb bij 
idem f 3800-f 4400, 3 tweejaarlijksche ver
hoogingen van f 200. 

Directeur van een kantoor der klasse IVa bij 
idem f 3400-f 4000, 3 tweejaarlijksche ver
hoog ingen van f 200. 

Commies-titul ai r bij idem f 2600- f 3600, 5 
tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Machinist bij de Rijksstoomgemalen bij het 
Noord-Willemskanaal, thans machinist bij 
de gemalen en electrische bedrijven te 

1 Commiezen, die de geschiktheid voor hoofd- . 
commies- missen, ontvangen de l aatste 5 perio
dieke verhoogingen niet. 
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Vries . Als van loongroep 4a der salarisre
geling voor de ambtenaren op maand- en 
week loon. 

Machinist bij het Stoomgemaal II te Assen, 
thans machinist bij de gemalen en elec
trische bedrijven te Assen. Als van loon
groep 4a der salarisregeling voor de amb
tenaren op maand- en weekloon. 

lfolonlen. 
Huisbewaarder, tevens instrumentmaker aan 

de school tot opleiding van commies bij 
den Indischen Post-, Telegraaf- en Tele
foondi enst. Als van loongroep 6a der sala-
1·isregel ing voor de ambtenaren op maand
en weekloon. 

Voor schrijvers, ontslagen onder de werking 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1920 (Staatsblad n°. 37) wordt 
aangenomen, dat onder de werking van dit 
besluit eene wedderegeling zou hebben gegol
den, overeenkomstig de schaal van bezoldiging 
f 1050- f 1900, 6 jaarlijksche verhoogingen van 
f 100, 2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100 

. en 1 tweejaarlijksche verhooging van f 50. 

Eenig artlkel. 
Voor zooveel voor opgeheven ambten in deze 

bijlage geene wedderegeling voorkomt, stelt het 
daartoe bevoegde Gezag de wedderegeling 
vast, indien uit die opgeheven ambten nog 
ambtenaren op wachtgeld voorkomen. 

8 Maart 1929. BESLUIT tot nadere verlen
ging van den termijn, genoemd in artikel 
IX, tweede lid, der wet van 30 Juli 1926 
( Staatsblad n°. 250) tot wijziging van de 
wet van 23 April 1880 (Staatsblad n°. 
67), betreffende de openbare middelen van 
vervoer met uitzondering der spoorweg
ctiensten. S. 73. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de vocirdracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 4 Maart 1929, La. B., afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op het bij de Wet Openbare Vervoer
middelen gevoegde artikel IX, derde lid, der 
wet van 30 Juli 1926 (Staatsblad n°. 250), en 
op de Koninklijke besluiten van 15 Januari , 
14 Juli en 7 December 1927, van 8 Mei en 
5 October 1928 (Staatsbladen nos. 8, 249, 371, 
146 en 392); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
. den termijn, bedoeld in het tweede lid van 
genoemd artikel IX, alsnog met drie maanden 
te verl en gen voor zooveel betreft de in ge
noemd tweede lid bedoelde autobusdiensten, 
waaromtrent Gedeputeercle Staten op eene aan
vraag om vergunning bij nog niet in kracht 
van gewijscle · gegane beschikking afwijzend 
hebben beschikt. 

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

's-Gravenhage, .den 8sten Maart 1929. 
WILHELMINA . 

De Jri iniste,· van Waterstaat, H . v. d. Veg t e. 
(Uitgeg . 15 Maart 1929.J 

ll Maart 1929. BESLUIT tot vaststelling 
van de organisatie van het Staatsbedrijf 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie. 
s. 74. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

In aanmerking nemende, dat het, tengevolge 
van de gebleken behoefte aan wijziging in de 
organisatie van het Staatsbedrijf der Poste
rijen, Telegrafie en Telefonie, wenschelijk is 
ter vervanging van de bestaande organieke 
regelingen een nieuw organiek besluit vast te 
ste llen ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
W aterstaat van 7 Maart 1929, nr. 79, Hoofd
bestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefo
nie, Kabinet; 

H ebben goedgevonden en verstaan te· be
palen: 

Taak van het Staatsbedrijf P.T.T. 

Art. 1. 1. Het Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie heeft tot taak om met 
inachtneming van de regelen van goed bedrij fs
beheer de tot het bedrijf behoorende diensten 
aan hun maatschappelijk doe! te doen beant
woorden. Te dien einde is het belast met de 
organisatie, het beheer en de uitvoering van 
den dienst der Posterijen, van den Post
cheque- en Girodienst en van de diensten der 
Telegrafie en der Telefonie , alsmede met die 
verrichtingen, welke bij de wet of bij wettelijk 

• voorschrift aan het Staatsbedrijf zijn opge
dragen, of welke het, binnen de grenzen zijner 
bevoegdheden, op zich heeft genomen als be
vorderlijk voor zijn doe!. 

2. Het Staatsbedrijf verleent zijn medewer
king of dient van advies met betrekking tot 
die zaken, welke daartoe door andere Rijks
diensten, binnen welker taak zij vallen aan 
het Staatsbedrijf worden toegezonden uit 'hoof
de van haar verbancl met de taak van dit 
bedrijf. 

3. H et Staatsbedrijf bevordert, binnen de 
grenzen zijner bevoegdheden, het treffen, des
noodig, van regelingen in die zaken, welker 
behartiging ten deele tot de taak van het 
Staatsbedrijf, ten deele tot die van andere 
Rijksorganen kan worden gerekend. 

L eiding van het Staatsbedrijj. 

2. 1. Onder de bevelen van Onzen Minister 
van Waterstaat (verder in dit besluit aange
duid als: de Minister) berust de lei ding van 
het Staatsbedrijf in zijn geheelen omvang bij 
den Directeur-Generaal cler Posterijen, Tele
grafie en Telefonie (verder in dit besluit aan
geduicl als: de Directeur-Generaal), die daar
toe belast is met de regeling en afdoening van 
alle zaken, voorzoover de beslissing daarvan 
niet bij de wet of bij Koninklijk besluit aan 
Ons of aan den Minister, of door dezen bij 
Ministerieele beschikking aan zich is of wordt 
voorbehouden. 

2. H et sluiten van verdragen en overeen
komsten met vreemcle mogendheden en admini
stratien geschiedt niet clan na verkregen mach
tiging of onder yoorbehoucl van nadere goed
keuring van Ons, indien het betreft algemeene 
internationale verdragen en reglementen, van 
den Minister in alle andere gevallen, een en 
ander voorzoover geen aanleiding bestaat tot 
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bet sluiten van verdrag of overeenkomst langs 
den diplomatieken weg. 

3. De Directeur-Generaal client voorts den 
Minister van advies in alle zaken, de poste
rijen, de telegrafie en de tel efonie betreffende. 

4. De Directeur-Generaal wordt door Ons 
benoemd en ontslagen. 

5. Gedurende de afwezigheid of bij ontsten
tenis van den Directeur-Generaal wordt deze 
volgens door den Minister vast te stellen re
gelen vervangen door een of meer door den 
Minister aan te wijzen hoofdambtenaren van 
bet Staatsbedrijf. 

6. De Directeur-Generaal is bevoegd aan de 
door hem aan ·te wijzen ambtenaren op te 
dragen de mede door hem aan te wijzen stuk
ken voor of namens hem te teekenen of te 
parafeeren. 

P e,·soneel van het Staatsbedrijj. 

3. 1. Het vaste ambtenaarspersoneel, werk
zaam onder de bevelen van den Directeur
Generaal, is ingedeeld in de rangen aange
geven in den bij dit besluit behoorenden staat. 

2. De ambtenaren in dien staat vermeld 
onder A worden door Ons, die vermeld onder 
B door den Minister en die vermeld onder C 
door den D irecteur-Generaal benoemd en ont
slagen, behoudens uitzonderingen volgens 
de in artikel 4, lid 1, bedoelde reglementen. 

3. Tijdel ij ke ambtenaren worden volgens 
door den Minister vast te stellen regelen door 
of vanwege den Directeur-Generaal benoemd . 
en ontslagen, onverminderd het bepaalde in 
de in artikel 4, lid 1, bedoelde reglementen. 

4. Volgens door den Minister vast te stellen 
regelen kan door of vanwege den Directeur
Generaal hulppersoneel in dienst worden ge
nomen. 

5. Volgens door den Minister vast te stellen 
regelen kunnen door of vanwege den Directeur
Generaal personen op burgerrechtelijke ar
beidsovereenkomst in dienst worden genomen. 

6. Door den Minister wordt bepaald voor 
welke betrekkingen vrouwen in aanmerking 
kunnen komen. 

Dienstvoorwawrden en rangbevordering . 

4. 1. Reglementen houdende dienstvoor
waarden voor de ambtenaren, bedoeld in art. 
3, lid 1, 2 en 3, en voor het hulppersoneel , 
bedoeld in art. 3, lid 4, worden door Ons 
vastgesteld. 

2. Om benoemd te worden in de rangen 
genoemd in den in artikel 3 bedoelden staat 
onder A nr. 14 t/m 21 en om aangewezen te 
worden voor de funoties v a n adjunct-inspec
teur, adjunct-directeur of directeur van een 
kantoor van de klasse 3a en hooger of van 
een niet geclassificeerd kantoor als bedoeld 
in art. 12, moeten de ambtenaren hebben vol
daan aan de exameneischen voor surnumerair 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie dan 
we! aan de exameneischen krachtens v66r het 
in werking treden van <lit besluit geldende 
regelingen voor commies der Posterijen, der 
Telegraf ie of der Posterijen en Telegrafie ge
steld. Voor aanwijzing voor de functie van 
directeur van een kantoor van de 4e klasse 
komen all een de ambtenaren van den 1·ang 
van commies bij den Post-, Telegraaf- en Te
lefoondienst in aanmerking. 

3. Overigens worden voor de ambtenaren 
vermeld in den in artikel 3 bedoelden staat 
onder A nr. 14 t/m 21 en 23 t/m 29 en onder 
B nr. 1 en 3 door Ons en voor de overige 
vaste ambtenaren, a lsmede voor de tijdelij ke 
ambtenaren en voor het bulppersoneel door of 
vanwege den .Minister, voorzoover daartoe 
aanleiding wordt gevonden, nadere regelingen 
vastgesteld omtrent aanstelling, opleiding, 
werkzaamstelling en opklimming in rang. 

4. Wij behouden Ons voor om, op voor
dracht van den Minister, nadat deze den 
Postraad zal hebben gehoord, af te wijken van 
de bepalingen van lid 2 van dit artikel en 
van de op grond van lid 3 door Ons vastge
stelde regelen, indien en voorzoover, in ver
band met bijzondere eischen door de toenemen
de beteekenis van de techniek bij het telegraaf
en telefoonbedrijf gesteld, het belang van den 
dienst een andere wijze van voorziening vor
dert. 

Standplaatsen. 

5. De standplaatsen van het personeel, 
voorzoover die niet eigen zijn aan den rang 
of de functie , worden bepaald door den D irec
teur-Generaal. 

Ho ofdbestuur de,· Poste,-ij en, Telegrafie en 
Tel e Jonie. 

6. 1. Onder de bevelen van den D irecteur-' 
Generaal is het personeel bij het hoofdbestuur 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie belast 
met de voorbereiding en u itvoering van het
geen aldaar voor de leiding van het Staats
bedrij f noodig is. 

2. Onverminderd zijn aandeel in de voorbe
reiding en uitvoering in het vor ige lid om
schreven, is de algemeen secretaris aangewe
zen voor het algemeen toezicht op en voor 
de bevordering van een goeden gang van zaken 
in den hoofdbestuursdienst. 

3. Voor het algemeen toezicht op de ex
ploitatie van elk van de takken van R ij ks
dient, Posterijen - met inbegrip van den 
postcheque- en girodienst op de kantoren en 
van andere diensten, voorzoover deze aan de 
Posterijen zijn opgedragen ~, Telegrafie en 
Telefonie worden door Ons boofdinspecteurs 
aangewezen. De Directeur-Generaal bepaal t, 
met welken tak van dienst ieder van deze 
hoofdinspecteurs belast zal zij n. Wij behouden 
Ons voor te bepalen, dat deze takken van 
dienst, voorzoover het algemeen toezicht door 
boofdinspecteurs betreft, worden gespl itst of 
samengevoegd. 

4. Als hoofd van den technischen dienst der 
Telegrafie en Telefonie is de hoofd ingenieur
directeur belast met de d irectie van <lien d ienst, 
bij welke de werkzaamheden in l id 1 van d it 
artikel bedoeld, plaats hebben, voorzoover zij 
betrekking hebben op het technische dee! van 
de diensten der Telegrafie en .Telefonie. 

5. De in lid 2, 3 en 4 genoemde hoofdamb
tenaren zijn onmiddellijk onder den Directeur
Generaal werkzaam en staan hem in de 
uitvoering van zijn taak terzijde. Zij d ienen 
den Directeur-Generaal , ieder voorzooveel hem 
aangaat, van advies omtrent alle zaken, wel ke 
aan het oordeel of de beslissing van den Mi
nister worden onderworpen, alsmede omtrent 
andere belangrijke aangelegenheden. Zij zijn 
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verder belast met de uitvoer ing van alle werk
zaamheden, welke hun door den Directeur
Generaal worden opgedragen. Voorzooveel in
structies voor deze hoofdambtenaren noodig 
worden geacht, worden deze door den Minister 
vastgestel d. 

6. De Minister is bevoegd functies voor al
gemeenen d ienst aan te wijzen, waarmede 
hoofdinspecteurs; inspecteurs in algemeenen 
dienst, inspecteurs, adjunct-inspecteurs, hoofd
ingenieurs le klasse en hoofdingenieurs worden 
belast. 

7. De indeeling van het hoofdbestuur en 
van de directie van den technischen dienst wordt 
bepaald door den Minister. De verdeeling in 
bureelen, de verdeeling van de werkzaamheden 
en de indeeling van het personeel geschiedt 
door den Directeur-Generaal. 

T echnische dienst der T elegrafie en T elefonie. 

7. 1. Onder de onmiddellijke bevelen van 
den Directeur-Generaal is de hoofdingenieur
directeur, a ls hoofd van de directie van den 
technischen dienst, belast met de lei ding van 
dien dienst en met de regeling en afdoen ing 
van alle zaken dien dienst betreffende, voor
zoover die niet aan hooger autoriteit zijn of 
worden voorbehouden. 

2. Behalve den materieeldienst. omvattende 
aanschaffing, keuring en magazijndienst, be
hooren tot de directie van den technischen 
dienst functioneele diensten, elk belast met het 
ontwerpen en uitvoeren van en het toezicht op 
alle werken, welke liggen op het Speciale ge
bied van dien dienst, alsmede bijzondere dien
sten. De i nstell i ng van functioneele en bijzon
dere diensten geschiedt door den Minister. 

3. Voor de uitvoering van den technischen 
dienst, voorzoover deze uitvoering niet is op
gedragen aan de diensten in het vorige lid be
doeld , zijn er ingenieurs-districten. Aan het 
hoofd van elk district staat een ingenieur of 
een lmofdi ngenieur. De Minister stelt het 
aantal, de namen en de grenzen van de dis
tricten vast en bepaalt voor welk gedeelte de 
uitvoering van den technischen dienst niet tot 
een district behoort. 

B estuur van den postcheque- en girodienst. 

8. Onder de onmiddellijke bevelen van den 
Directeur-Generaal wordt het bestuur van den 
postcheque- en girodienst gevoerd door den 
directeur van den postcheque- en girodienst; 
deze is belast met de regeling en afdoening 
van alle zaken dien dienst betreffende, voor
zoover die niet aan hooger autoriteit zijn of 
worden voorbehouden. De instructie voor den 
directeur van den postcheque- en girodienst 

. wordt vastgesteld door den Minister. Bij af
wezigheid of ontstentenis wordt de directeur 
vervangen door den onder-directeur. 

Gontrole op de vervaardiging van postwaarden. 

9 . Onder de bevelen van den Directeur
Generaal is de controleur bij het Staatsbedrijf 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie belast 
met het toezicht op den aanmaak, met de be
waring en met de verstrekking van zegels en 
geldswaardige formulieren , alsmede met de 
keuring en de vernietiging van het daarvoor 
benoodigde materiaal. 

lnspectie-afd eelingen. 
10. 1. Voor wat betreft het toezicht op de 

uitvoering van den dienst der Posterijen, Te
legrafie en Telefonie zijn er inspectie-afdee
lingen en bovendien een inspect ie der spoor
wegpostkantoren. Aan het hoofd van elke 
inspectie staat een inspecteur; deze wordt ter
zijde gestaan door een of meer adjunct-inspec
teurs. Bij afwezigheid of ontstentenis wordt de 
inspecteur vervangen door een actjunct-inspec
teur van zijn bureel; bij aanwezigheid van 
meer dan Mn ad junct-inspecteur geschiedt de 
vervanging volgens door den Directeur-Gene
raal te stellen regelen. 

2. De Minister stelt het aantal, de namen 
en de grenzen van de inspectie-afdeelingen 
vast en bepaalt, welke kantoren niet tot een 
afdeeling behooren. 

Kantoren. 
11. 1. De kantoren worden onderscheiden in 

hoofd-, bij- en hulpkantoren, stations en agent
schappen. 

2. Het beheer van elk hoofdkantoor met 
het daartoe behoorend ressort wordt gevoerd 
door den directeur. De directeuren van de door 
den Minister aan te wijzen kantoren worden in 
het voeren van het beheer terzijde gestaan door 
Mn of meer ad junct-directeuren. Bij afwez ig
heid of ontstentenis wordt de directeur ver
vangen door den ad junct-directeur van zijn 
kantoor ; bij aanwezigheid van meer dan Mn 
adjunct-directeur geschiedt de vervanging vol
gens door den Directeur-Generaal te stellen 
regelen. 

3. Onder de beve\e·n van den directeur 
wordt het beheer van bijkantoren gevoerd door 
beheerders; van hulpkantoren door kantoor
houders . 

4. De Minister bepaalt, waar hoofd. , bij - en 
hulpkantoren worden gevestigd en opgeheven. 

5. De Directeur-Generaal bepaalt, waar sta
tions en agentschappen worden gevestigd en 
opgeheven. 

6. De Directeur-Generaal bepaalt, onder 
. welk kantoor de bijkantoren, hulpkantoren, 
stations en agentschappen ressorteeren. 

Ranyschikkiny hoofdkantor en. 
12 . 1. Ter verkrijging va_n. den grondslag 

voor de regeling betreffende de aanwijzing van 
ambtenaren voor de functie van directeur wor
den, op tijdstippen en naar regelen door den 
Minister vast te stellen, de hoofdkantoren, met 
uitzondering van de kantoren te Amsterdam , 
's-Gravenhage Rotterdam, het postkantoor te 
Utrecht en de' spoorwegpostkantoren, in volg
orde van hunne belangrijkheid gerangschikt 
in klassen en, zoo daartoe aanleiding bestaat, 
in sub-klassen. 

2. 0Yergang van een kantoor naar een 
l agere klasse of sub-kl asse heeft geen invloed 
op de ambtelijke positie van den reeds met de 
functie van directeur belasten ambtenaar. 

3. Bij overgang van een kantoor naar een 
hoogere klasse of sub-klasse wordt de rang 
en bezoldiging van den reeds met de functie 
van directeur belasten ambtenaar in overeen
stemm ing gebracht met de hoogere klasse of 
sub-klasse, inclien zulks zonder overgang in 
een anderen rang mogelijk is. Is op grond van 
_het bepaalde in artikel 4, lid 2, van <lit be-
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sluit overgang in een anderen rang niet moge
lijk of komt de betrokken ambtenaar om an
dere redenen niet voor bevordering tot den 
vereischten hoogeren rang in aanmerking, dan 
blijft zij n rang en bezoldiging, in a fwachting 
van zij ne ontheffing, ongewijzigd. 

Rangschikking hulpkanto,·en. 

13. 1. Voor de vaststelling van de bezol
diging, aan de kantoorhouders toegekend we
gens de u itvoering van den kantoordienst, 
worden, op tijdstippen en naar regelen door 
den Minister vast te stellen, de hulpkantoren 
in volgorde van hun belangrijkheid gerang
schikt in klassen en zoo daartoe aanleiding 
bestaat in sub-klassen. 

2. Overgang van een hulpkantoor naar een 
lagere klasse of sub-klasse heeft geen invloed 
op de regeling van de bezoldiging van den 
reeds benoemden kantoorhouder. 

3. B ij overgang naar een hoogere klasse 
gelden de dienstjaren, welke als grondslag 
voor de bezoldiging in de lagere kl asse dien
clen, ten voile voor de vaststelling van de be
zoldi g ing van den kantoorhouder in de hoo
gere kl asse. 

Kantoorhoude,·s. 

14. 1. Door of vanwege den Minister wordt 
bepaald , of en zoo ja hoeveel loopdienst aau 
kantoorhouders nevens hun kantoorbeheer kan 
worden opgedragen en worden regelen ge
troffen voor de vaststelling van den voor be, 
zoldiging in aanmerking komenden looptijd, 
zoomede omtrent de gevolgen, die eventueele 
vermindering van loopdienst op de bezoldiging 
heeft. 

2. Door of vanwege den Minister wordt aan 
kantoorhouders voor het beschikbaar st(lll en 
van dienstruimte een vergoeding toegekend. 

3. Tot goedmaking van kosten wegens kan
toorbehoeften, voorzoover deze niet van_ rij ks
wege worden verstrekt, alsmede van d,e we
gens verwarming, verlichting en schoonhouden 
der di enstruimte, wordt door of vanwege den 
M inister voor de kantoorhouders een jaar
lijksch bedrag bij abonnement vastgesteld. 

V ervallen van vroegere besluiten. 

15 . Bij het in werking treden van dit be
sluit vervall en de Koninklijke besluiten van 
29 Maart 1897, nr. 26, 1 October 1917, nr. 31, 
9 Februari 1918, nr. 30, 2 December 1919 , nr. 
37, 31 December 1919, nr. 78 en 8 Me i 1920, 
nr. 62, zooals deze onderscheidenlijk bij latere 
besl u iten zijn aangevuld en gewijzigd. 

Slotbepaling . 

16. D it besluit, hetwelk kan worden aange
haald a ls ,,Organiek Besluit P.T.T. 1928", 
wordt geacht in werking te zijn getreden op 
den datum van het in werking treden van het 
Bezoldig ingsbeslui t Burgerl ijke Rijksambte
naren 1928. 

Onze Minister van ,vaterstaat is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den llden Maart 1929. 
WILHELMINA. 

De M inister van Wat erstaat, H. v. d. V eg t e. 
(Uitgeg. 26 Maart 1929.) 

STAAT van de rangen, waarin het vaste 
ambtenaa,·s-personeel bij het Staatsbedrijf 
de,· Posterijen, T el egrafie en T el efoni e is 
ingedeeld. (B ehoort bij het Organiek .B e
sluit P .T .T. 1928.) 

A . Ambtenaren, benoemd en ontslagen 
door Ons. 

1. Al gemeen Secretaris der P osterijen, Tele-
grafie en T elefonie . 

2. Administrateurs l 
3. R eferendari~sen bij het Hoofdbe-
4. Hoofdcomrmezen stuur der Posterij-
5. Comm,ezen T l f' 
6. · Electrotechnisch- ~~lefoeni!.ra 

18 
en 

adv1seur 
7. Adjunct-commiezen 
8. Di recteur van den Postcheque- en Giro

dienst. 
9. 

10 . 
11 . 
12. 
13. 
14. 

15. 

16 . 

17. 
18. 
19. 

20. 

21. 
22. 

23. 

24. 

25. 
26 . 
27. 
28. 

29 . 

30. 

31. 

32. 

Onderdirecteur van den P ostcheque_ en 
Girodienst. 

Hoofdcommiezen bij den Postche-
Referendarissen } 

Commiezen que- en Girodienst. 
Adj unct-commiezen 
Hoofdinspecteurs der Posterijen , . Telegra
f ie en Telefonie. 
Directeuren van de postkantoren en van 
de telegraafkantoren te Amsterdam, Rot
terdam en 's-Gravenhage. 
Inspecteurs in a lge-
meenen dienst 
Inspecteurs 
Referendarissen 
R eferendarissen 2e 
klasse 
Adjunct-r eferenda
rissen 
Surnumerairs 

der Posterijen, Te
legraf ie en T ele
fonie. 

a. Commiezen bij den Post-, T elegraaf
en Telefoondienst. 

b. Commiezen bij den Telegraaf- en Te-
l efoondienst. 

c. Comm iezen bij den Postdienst. * 
Hoofdingenieur- l 
Directeur 
Hoofdingenieurs l e . der Telegrafie en 
klasse I Telefonie. 
Hoofdingenieurs 
Ingenieurs 
Chef van den Centralen Magazij ndienst. 
Electrotech nische ) 
hoofdambtenaren l der T elegrafie en 
El ectrotechnische I Telefonie. 
ambtenaren 

Controleur bij het Staatsbedrijf der Pos
terijen , Telegraf ie en T el e foni e . 
Inspecteur der Kust- en Scheepsradiotele
grafie . 
Secretaris der P ermanente Commissie van 
Beroep voor bet Staatsbedrijf der Poste-
rijen, Telegrafie en Tel efonie. 

B . Ambtenaren, benoemd en ontslagen 
door den Minister . 

1. Adspirant-su rnumerairs der Posterijen, Te. 
legrafie en Tele foni e. 

2 . a. Adjunct-cornmiezen bij den P ost-, Te
legraaf- en Telefoondi enst. 

• Tot dezen •·ang ku nnen alleen nog arnbte
naren, die bij het in werking treden van dit 
beslui t in dienst zij n, worden bevorderd . 
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b. Adjunct-commiezen bij den Telegraaf
en T elefoondienst . 

c. Adjunct-commiezen bij den Post
dienst. * 

d. Adjunct-commiezen bij den Trein
dienst. * 

3. Adspirant-electrotechnisch-ambtenaren der 
Telegrafie en Telefonie. 

4. Boekhouders-bureelchef. 
5. Werkmeeste rs. 
6. Opzichters. 
7. Buitengewoon geemployeerden bij den Te

legraaf- en Telefoondienst (groep 1 2 en 
3) . , 

8. M agazijnchef aan het magazijn van post
zegels. 

C. Ambtenaren, benoemd en ontslagen 

1. 
2 . 

. 3. 
4 . 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22 . 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

33 . 

34. 
35. 
36. 

37. 

door den Directeur-Generaal. 

Kl erken 
Schrijvers l e klasse I 
Schrijvers 2e klasse 
M achine-schrij vers 

!~-:::::~~:::~:n-I 
Concierge 
Boden 
Vaste knechts · 
Klerken. 
Boekhouder~ 
Kantoorbedienden 
Schrijvers 

Chef-magazijnbedien-
den · 

Inst rumentmakers l e 
klasse. 
Instrumentmakers 
Chef-stoker 
M agazij nbed ienden 
Concierge 
Boden 
V aste knech ts 

bij het Hoofdbe
stuur der Posterij
en, Telegrafie en 
Telefonie. 

bij den Postche
que- en Giro
dienst. 

Klerken bij den Post-, Telegraaf- en 
.T el efoondienst . 
K antoorbed ienden l e klasse. * 
K antoorbedienden. 
Tel egrafi sten le klasse. * 
Telegra fi sten. 
Telefonisten l e kl asse. 
Telefonisten bij den interloca len dienst . 
Telefonisten bij den localen dienst. 
Assistenten le klasse. * 
Assistenten. 
Bui tengewoon geemployeerden bij den 
P ostdienst . 
Buitengewoon geemployeerden bij den 
Telegraaf- en Telefoondienst (groep 4 
en 5). 
Conducteurs l e kl asse. * 
Conducteu rs. 
a. Hoofdbestellers bij den Post-, T ele

graa f- en Telefoondienst. 
b . Hoofdbestellers bij den P ostdienst . 
c. Hoofdbestellers bij den T elegraaf- en 

Telefoondienst . · 
Kantoor knech ts. 

* Tot deze,:i_ rang _ kunnen a lleen nog ambte
naren, die btJ het m werking treden van dit 
besluit in dienst zijn; worden bevorderd. 

38. 

39. 
40. 
41. 

42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55 . 
56 . 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63 . 
64. 
65. 
66. 

67. 
68. 
69. 

Schrij vers bij den Post-, T elegraaf- en 
T elefoondi ei;ist. 
Zaalwachters. 
Concierges. 
Bestellers bij den Post-, T elegraaf- en 
Telefoond ienst. 
K antoorhouders. 
Bureel am btenaren l e klasse. 
Bureelambtenaren. 
Boekhouders. 
Boekhouders 2e kl asse . 
M agazijnopzichters. 
T eekeuaars le klasse. 
T eekenaars. 
M achinisten. 
Chef-monteurs . 
Monteurs l e klasse. 
Monteurs. 
Chef-i nstrumentm a kers. 
Instrumentmakers l e klasse. 
Instrumentmakers. 
Chef-vakwerklieden. 
V akwerkl ieden l e kl asse. 
V a kwerkli eden.· 
W erklieden le kl asse. 
Werklieden. 
Chef- stokers. 
Stokers l e klasse. 
Stokers. 
Portier. 
Adjunct-magazijn
chef 
Chef-expediteurs 
E xpedi teurs 
Magazijnbedienden 

} 
aan het Magazijn 
van postzegels. 

11 M aart 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwij swet 1920 Art. 17.) 

Voorzitter en secretaris een er Ouder
commissie, optredend a ls organen dezer 
commissie, zijn niet gerech t igd tot h et in
st ellen van b eroep t egen een besluit van 
Ged . Staten tot goedkeuring van een raads
b esluit t ot opheffing eener openbare lagere 
school. H etzelfde geldt t en aanzien van 
den voorzitter en secret aris van een comite 
van actie tegen bedoelde opheffing. In geen 
dezer gevallen t och is een eigen, persoonlijk 
b elang aanwezig . 

W ij WILHELMINA, enz. 
B eschikkende op de beroepen, ingestel<l door 

1°. K. Homan Bruins en H. J. van Veenen 
iJ:! hoedanigheid van voorzitter onderscheiden'. 
liJk secret aris van de Oudercommissie aan de 
openbare lagJre sc~ool te Smeulvecnsch ebrug, 
gemeente Emmen, m deze optredende namens 
de ouders der aldaar sch oolgaande kinderen e11 
2°. H . J. van Veenen en .J. Meer tens, t e Klazie
nav een , gemeent e Emmen, ond<>rscheidenlijk 
voorz1t ter en secr etans va.n het. Comite van 
Actie voor h At hehoud van de openbare lagere 
s~h ool t e Smeulveensch ebrug, sam engesteld 
Uit vertegenwoordigers van de organisaties 
Volksonderwijs, Bond van N ederlandsche On-

. derwijzers, Cent rale Ouderraad in de gemeente 
Emmen, N eder landsch Onderwij zersgenoot
schap en de Oudercommissie aan d e betrokken 
school, tegen h et besluit · van Gedeputeerde 
Staten __ v:an Drenthe, van 19 Oct.ober 1928, n°. 6, 
waarbJJ 1s goedgekeurd het besluit van den Raad 
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der gemeente Emmen, van 21 Juni 1928, tot 
opheffing van de openbare lagere school te 
Smeulveenschebrug in die gemeente, en deze 
hulpschool, nadat het besluit tot opheffing 
daarvan onherroepelijk is geworden , over te 
brengen en opnieuw op te richten op de per
ceelen grond, kadastraal bekend gemeente 
Emmen, sectie I, nummers 2875 en 2876; 

Den Raad, van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 Februari 1929, n°. 123 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 ~faart 1929, n°. 1548, Afd. L. 0. A. ; 

Overwegende, dat de Raad van Emmen in 
zijne vergadering van 21 Juni 1928 heeft beslo
ten tot opheffing van de openbare lagere school 
te Smeulveenschebrug in zijne gemeente, op 
grond, dat eene belangrijke toenam e van leer
lingen aan deze school uitgesloten is te achten, 
terwijl er in de toekomst voldoende gelegenheid 
in de gemeente blijft bestaan om openbaar 
onderwijs te ontvangen ; 

dat Gedeputeerde Staten van Drent he, bij 
besluit van 19 October 1928, dit raadsbesluit 
hebben goedgekeurd, daarbij overwegend e, dat 
hun college niet tot de overtuiging is gekomen, 
dat het besluit van den R aad der gemeente 
E mmPn van 21 Juni 1928 strijd ig zou zijn met 
de belangen van het onderwijs en van oordeel 
is, dat de tegenwoordige leerlingen der school 
aan de Smeulveenschebrug, bij opheffing dier 
school, openbaar onderwijs k unnen ontvangen 
aan andere niet te ver verwijderde scholen, die 
te bereiken zijn langs goede en voor kinderen 
niet gevaarlijke wegen en welke scholen, uit 
onderwijskundig opzicht bezien, eerder beter 
dan minder zijn dan de tweemansschool, 
welke zij thans bezoeken; dat er derhalve 
voor hun college geen aanleiding bestaat aan 
meergemeld raadsbesluit zijne goedkeuring 
te onthouden ; 

dat van dit besluit bij Ons in beroep zijn 
gekomen: 1°. K. H oman Bruins en H. J·. van 
Veerien, in hoedanigheid van voorzitter onder
scheidenliik secretaris van de Oudercommissie 
a.an de open bare lagere school te Smeulveensche
brug, gemeente Emmen, in deze optredende 
namens de ouders der a ldaar schoolgaande 
kinderen en 2°. H.J. van Veenen en J. Meertens, 
te Klazienaveen, gemeente Emmen, onder
scheidenlijk voorzitter en secretaris van het 
Comite van Actie voor het behoud van de 
openbare lagere school te Smeulveenschebrug, 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
organisatie : Volksonderwijs, Bond van Neder
landsche Onderwijzers, Centrale Ouderraad in 
de gemeente Emmen, Nederlandsch Onder
wijzersgenootschap en de Oudercommissie aan 
.ie betrokken school ; 

0. dat artikel 17, eerste lid, der Lager-Onder
w:jjswet 1920 beroep op Ons to3kent a.an ieder , 
d ie belang h eeft bij de vernietiging of verbete
ring van een krachtens deze wet door Gede
puteerde Staten genomen besluit; 

dat ,,belang" daarbij is te verstaan in den 
zin van eigen, persoonljjk belang ; 

dat de appellanten onder 1°. , die niet als 
ouders van op de openba.re lagere school te 
Smeulveewchebrug schoolgaande kinderen in 
beroep z~jn gekomen, als organen van de Ouder
commissie van deze school tot bet instellen 
van beroep t-en deze niet gerechtigd zijn; 

dat toch blijkens art.i1-el 4 van Ons besluit 
van 31 December 1920, , . 951, tot uitvoering 
van artikel 20 <ler Lager -Onderwijswet 1920 
d e Oudercommissie t en doel heeft de goede 
verstandhouding en a.menwerking van school 
en huis te tevorderen ; dat zi.i ~lechts ter be
reiking van dit doe! een schakel vormt tusschen 
ouders en onderwijzers, gemeentebesturen en 
schooltoezicht, terwijl de vertegenwoordiging 
door de commissie van d e in artikel 2 van Ons 
evengenoemd besluit geroemde personen, ge
acht moet worden zich ook niet verder uit te 
tr3kken d an ter bereiking van bet evengemelde 
d oe] ; 

dat bet instellen van beroep tegen een besluit 
van Gedeputeerde Staten, waarbij een raads
besluit tot opheffing van de school is goedge
keurd, buiten de taak der Oudercommissie 
omgaat; · 

dat, wat de appellanten or>der 2°. betreft, 
ook te hunnen aanz.ien niet is gebleken van een 
eigen persoonlijk belang, bij de vernietiging 
of verbetering van het bestreden besluit, ter
wijl zoodanig belang evenmin aanwezig kan 
zijn bij het z.g. Comite van Actie, waarvan, 
naar luid van het beroepschrift, de appellanten 
ohderscheidenlijk voorzitter en secretaris zijn; 

Gezien de Lager-Ond erwij~wet Hl20; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de appellanten in hunne beroepen niet
ontvankel(ik te verklaren. 

Onze Mini~ter van Onderwije, Kunsten en 
W etenschappen is belast, enz. (A. B.) 

11 JJfMrt J929. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Drankwet art. 47.) 

l¥ aar art. 4 7, flerste lid, der Drankwet 
aan de burgemeosters dE' onbeperkte be
oordeeling iaat, of in vergnnning- of ver
loflocaliteiten vrouwe.\ijke personen g!)
durende de uit-oefening van het bedrijf 
zulle r. dienst doen of van wege den hoarier 
der vergunning of van llet verlof aanwezig 
zullen zijn, is niet in to 7-ien, waa.rom zij 
deze vergunning niet tot een bepaald aan
t1tl vrouwen of tot bepa1tlde, met name 
aangewezen rrouwelijke personen zouden 
mogen beperken of de voormelde vergunning 
niet onrier bepaa.lde. in overeenstemming 
met de strekking der Drankwet gestelde 
voorwaarden zouden mogen verleenen, en 
het tegendeel wordt tronwens door de ge
schiedenis van h,et ar tikel bevestigd. 

Overigens besliste de kantonrechter 
terecht , dat indien aan de ten deze ver
leenrie toestemming recbtsgeldigheid moest 
worden ontzegd, het gevolg hiervan zou 
1,ijn , d:i.t gereqnireerde de vrouw zorul er de 
vereischte toestemming gedurende de tiit
oefening van het beclrijf van zijIJentwege 
in 1,ij n verlofinriohting a?,nwezig heeft 
doen zijn. 

Op bet beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Amsterdam, requi
rant van cassatie tegen een bij verstek gewezen 
vonnis dier Rechtbank van 20 ovember 1928, 
houdende bevestiging in hooger be1oep van 
een vonnis van het Kantongerecht to Amster
dam van 14 Juli 1928, waarbij D . J. wegens 
in eene localiteit, waarvoor door B urgemees-
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ter en Wethouders een verlof voor den ver
koop, bedoeld in art. 34, 2e lid letter a der 
Drankwet, i verleend, zonder toestemming van 
den Burgemeester vrouwelijke personen ge
durende de uitoefening van het bedrijf 
vanwege den houder van het verlof aan
wezig doen zijn, met toepassing van de 
artt. 47 lid 1 en 51 lid 1 der Drankwet, het 
K. B. van 21 Maart 1917 S . 97 en de artt. 
23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene geld
boete van vijf gulden en eene vervangende 
hechtenis van vijf dagen. 

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

Jhr. Feith; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: 
,,Schending, althans verkeerde toepassing 

van de artt. 47 lid 1 en 51 lid 1 der Drank
wet, in verband met de artt. 351, 423 lid 1 
en 425 Sv.;" 

0 . dat bij het in hooger beroep bevestigde 
vonnis des Kantonrechters, met qualificatie en 
strafopleggi ng als voorzegd, ten I aste van den 
gerequireerde als bewezen is aangenomen: dat 
hij te Amsterdam op 11 J anuari 1928 des na
middags omstreeks te 5½ uur, in een locali
teit van perceel Reguliersdwarsstraat 93 , 
waarvoor door B. en W . verlof was verleend 
voor den verkoop van alcoholhoudenden drank 
anderen dan sterken drank voor gebruik ter 
plaatse van verkoop, een vrouw gedurende de 
uitoefening van het bedrijf van zijnentwege 
aanwezig heeft doen zijn, zulks terwijl de ge
meente Amsterdam bij K. B . van 21 Maart 
1917 S. 97 was aangewezen a ls gemeente, be
doeld in art. 47, lid 1 der Drankwet en de 
Burgemeester van Amsterdam voor het als
toen aanwezig doen zijn van die vrouw geen 
toestemming had gegeven; 

0. dat deze bewezenverklaring onder meer 
steunt op een door den Secretaris der gemeente 
Amsterdam afgegeven afschrift eener -beschik
king van den Burgemeester van Amsterdam 
van 15 December 1927, inhoudende dat aan 
gerequireerde tot wederopzeggens toe, doch 
uiterlijk tot 1 Mei 1928, toestemming is ver
leend om in de localiteiten van de door hem 
gehouden inrichting, waarvoor door B. en W. 
verlof voor den verkoop van alcoholhoudenden 
drank, anderen dan sterken drank, voor ge
bruik ter plaatse is verleend, twee in den bij 
die vergunning behoorenden staat door den 
Hoofdcommissaris van Poli t ie genoemde vrou
welijke personen in de bij dien staat aan
gegeven functie('s) gedurende de uitoefening 
van het bedrijf dienst te laten doen of van
wege den houder van het verlof aanwezig te 
doen zijn, en op een door den Comm issaris van 
Politie, toegevoegd voor de Administratie, af
gegeven afschrift van den voornoemden staat 
van den Hoofdcommissaris van Politie, in 
voege als voormeld aanwijzende : een werk
vrouw tot d s namiddags 1 uur en een buf
fetjuffrouw H. Junge; 

0. dat, blijkens meergemeld vonnis, naar 
aanleiding van een en antler, door het Open
baar Ministerie de vraag is opgeworpen, of 
de voorzegde, aan gerequireerde verleende 
vergunning in art. 47 der Drankwet voldoen
den steun vindt, dan we! of dit artikel den 

Burgemeester alleen autoriseert a l of niet ver
gunning te geven ten opzichte van vrouwen 
in het algemeen, doch niet om aan die ver
gunning voorwaarden te verbinden; 

0. dat de Kantonrechter dienaangaande 
heeft overwogen: dat, hoewel de in deze door 
den Burgemeester gevolgde weg zou kunnen 
leiden tot eene verder in bijzonderheden afda
lende controle op het particul ier bedrijf, dan 
geacht kan worden door den wetgever te zijn 
gewi ld, de bovenbedoelde vraag ten deze eene 
bes! issing niet · behoeft, daar, ingeval aan bo
venbedoelde door den Burgemeester geclausu
leerde vergunning rechtsgeldigheid moest wor
den ontzegd, daaruit zou voortvloeien, dat de 
Burgemeester in het geheel geen v.ergunning, 
a ls bedoeld in art. 47, heeft gegeven, en gere
quireerde in dat ,geval evenzeer tegon de be
paling van dit artikel zou hebben gehandelcl, 
a ls wanneer de rechtsgeldigheid der vergun
ning werd aangenomen, waar hij toch met 
overschrijding van de grenzen, door de ver
gunning getrokken , eene vrouw aanwezig heeft 
doen zij n; 

0 . dat de Rechtbank - het beroepen vonnis 
bevestigend - aan cleze overweging nog heeft 
toegevoegd: dat in de door de R egeering bij 
de totstanclkoming van art. 47, l e lid der 
Drankwet gebezigde uitdrukking, dat een on
derzoek naar het gedrag vau de rn aanmer
king komende vrouwen alleen dan zal pl·aats 
hebben, als vermoeden van onbetamelijkheid 
bes taat, de mogelijkheid van een b<:>perking 
van het aantal vrouwen, waarvoor de vergun
ning wordt verleend, reeds ligt opgesloten; 

0. dat ter ondersteuning van het tegen deze 
beslissing gerichte middel van cassatie is aan
gevoerd: dat 1. het beperken der voorzegcle 
vergunning tot twee personen in bepaald aan
gegeven functies, 2. het daarin met name noe
men van een dier personen en 3. het stellen 
van voorwaarden met betrekking tot den werk
tijd der andere persoon niet slechts in strijd is 
met de bewoordingen van meergemeld art. 47, 
maar ook met de grenzen, te stellen a.an de 
inmenging van het hoofd der politie eener 
gemeente in het bedrijf der gemeentenaren, 
daar anders de Burgemeester ook we! bijvoor
beelcl het storten van een bepaalde som in de 
gemeentekas of het om niet verkrijgbaar stel
len van dranken a.an gemeenteambtenaren als 
voorwaarde zou kunnen stellen ; 

0. hieromtrent: 
dat, - waar art. 47 1 der Drankwet aan de 

burgemeesters der daar bedoelde gomeenten 
de onbeperkte beoordeeling la.at, of in locali
teiten, waarvoor een vergunning of een verlof, 
als bedoeld in art. 34, tweede lid letter a, is 
verleend, vrouwelijke personen gedurende de 
uitoefening van het bedrijf zullen dienst doen 
of vanwege den houde r de r vergunning of van 
het verlof aanwezig zull en zijn, - niet is in 
te zien, waarom zij deze vergunning niet tot 
een bepaald aantal vrouwen of tot bepaalde, 
met name aangewezen vrouwelijke personen 
zouden mogen beperken of de voormelde ver
gunning niet oncler bepaalde, in overeenstem
ming met de strekking der Drankwet gesteld 
voorwaarden zouclen mogen verleenen, en het 
tegendeel trouwens door de geschieden is van 
het artikel worclt bevestigd; 

dat overigens de Kantonrechter terecht be-
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liste. dat, indien aan de ten deze verleende 
toestemming rechtsgeldigheid moest worden 
ontzegd, het gcvolg hiervan niet zou zij n, dat 
gerequireerde de bij dagvaarding bedoelde 
vrouw met, doch dat hij haar zonder de ver
eischte toestemming van den Burgemeester ge
durende de uitoefening van het bedrijf van 
zijnentwege in zijne verlofinrichting aanwezig 
heeft doen zij n; 

0. dat het middel derhal ve is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen ove,·eenkomstig de Concl·usie van 
den Adv.-Gen. Van Lier.]. 

(N. J.) 

12 Maart 1929. BESLUIT tot aanwijzrng 
overeenkomstig artikel 157 der hooger
onderwijswet van de afdeeling gymnasium 
van het R. K. Lyceum voor meisjes te 
Tilburg van de Vereeniging der Zusters 
van Liefde gevestigd te 1'ilburg. S. 75. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 22 
Januari 1929, n°. 383 III, afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet · 

D~n Raad van State gehoord (advies van 
26 Februari 1929, n°. 25) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Maart 1929, n°. 
2755, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middel baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1928 de af

deeling gymnasium van het R. K. Lyceum 
voor meisjes te Tilburg van de Vereeniging 
der Zusters van Liefde gevestigd te Tilburg 
voor een tijdvak van zes jaren aan te wijzen 
als bevoegd om, met inachtneming der desbe
treffende wettel ijke voorschriften, aan haar 
leerlingen, die het onderwijs tot aan het einde 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van be
kwaamheid tot universitaire studien af te ge
ven, dat met het getuigschrift, in artikel 11 
der hooger-onderwijswet vermeld, wordt gelijk
gesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
vVetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 12den Maart 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Was z ink. 
( Uitgeg. 22 Maart 1929.) 

12 11-'Iaart 1929. UITTREKSEL uit het Rond
schrijven van den Minister van Buiten
landsche Zaken aan Heeren Commissarissen 
der Koningin in de onderscheidene pro
vincies, houdende een Instructie voor de 
burgemeesters, die bevoegd zijn zelfstandig 
buitenlandsche paspoorten a£ te geven. 

De van verschillende zijden gestelde vragen 
naar aanleiding van het concept der instructie 1 

voor_ de burgemeesters, die zelfst,andig buiten
landsche paspoorten zullen 1..-unnen afgeven aan 
de in hunne gemeente gevestigde Nederlanders 
en Nederlandsche onderdanen, hebben mii aan
leiding gegeven daarin een aantal aanvullingen 
op te nemen, welke het antwoord op bovenbe
doelde vragen bevatten. 

Ik voeg thans hiernevens exemplaren van 
deD definitieven tekst dier instructie. 

Aangezien het mijne bedoeling is, dat de 
nieuwe regeling op 1 April a .s. in werking trede, 
verzoek ik U beleefd de betrokken bmgemeester 
tijdig v66r dien datum in het bezit te stellen 
van de instructie en van de noodige paspoort
formulieren met legeszegels. 

Ik teeken hierbij nog bet navolgende aan : 
1 °. dat alle burgemeesters, dus ook die, welke 

niet zelfstandig buitenlandsche paspoorten 
mogen afgeven, de bevoegdheid behouden tot 
het verlengen der buitenlandsche paspoorten 
van ingezetenen hunner gemeente ; 

2°. dat door bijgevoegde instructie niet wordt 
te kort gedaan aan de instructie van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken in zake op
gave van hen, die zich buiten Europa gaan 
vestigen, noch aan het verzoek van den Direc
teur van het Informatiebureau der ederland
sche Vereeniging .,Landverhuizing" in zake op
gave van tegenwoordig en toekomstig adres 
van Nederlandsche emigranten; 

3°. dat het, voor reizen naar de Europeesche 
landen behalve oorwegen, Zweden en Finland 
niet noodig is, dat de handteekening en het 
portret van den pashouder worden gewaar
merkt door den burgemeester zijner woonplaats. 
(Omtrent de landen buiten Europa staan mij 
geen gegevens ten dienste) ; . 

4°. dat het noodig is, dat op de paspoorten 
van hen, die naar Canada wenschen te emi
greeren, uitdrukkelijk worde vermeld dat het 
paspoort niet geldig is voor de reis naar de Ver
eenigde Staten van Amerika, aangezien op pas
poorten, die wel geldig zijn voor de reis naar 
de Vereenigde Staten van Amerika, geen Cana
deesch immigratie-visum mag worden verleend. 

Ik verzoek U beleefdelijk ook op de vooraf
gaande punten voor zooveel noodig nog de aan
dacht van de betrokken burgemeesters te 
vestigen. 

Wijders merk ik op dat de verrekening van 
de door de burgemeesters afgegeven paspoorten 
behoort opgenomen te worden in de verreke
ning der ter provinciale griffie uitgereikte pas
poorten. 

INSTRUCTIE voor de burgemeesters, die bevoegd 
zijn zel/ standig buitenlandsche paspoorten 
a/ te geven. 

Aanwijzing der b1irgemeesters. 
De daartoe in het bijzonder door den Minister 

van Buitenlandsche Zaken aangewezen burge
meesters, mogen zelfstandig Nederlandsche 
buitenlandsche paspoorten afgeven aan de in
wooers hunner gemeente, die Nederlanders of 
Nederlandsche onderdanen zijn ingevolge de 
wetten van 12 December 1892, S. 268 en 10 
Februari 1910 S. 65, zooals deze wetten thans 
luiden. 

Na afloop van elke maand zenden deze burge
meesters aan den Commissaris der Koningin in 
hunne provincie eene opgave van de door hen 
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in den loop dier maand afgegeven paspoorten. 
Deze opgave moet vermelden: 1°. naam en 
voornamen va n de pashouders; 2°. plaats en 
datum van goboorte; 3°. hunne woonplaats; 
4°. op grond waarvan ieder afzonderlijk is ge
acht Neder lander (Nederlandsch onderdaan) te 
zijn; 50_ de geheven legesgelden; 60. de num
mers der afgegeven paspoorten. 

Vragen van nationaliteit. 
Ingeval er mogelijkheid bestaat van twijfe l 

nopens de vraag of belanghebbende Ned erlander 
of Nederlandsch onderdaan is, moet de burge
meester de aanvrage ter beslissing voorleggen 
aan den Commissaris der Koningin in de pro
nncie, in welke zijne gemeente is gelegen,- die 
op zijn beurt het oordeel kan inwinnen van den 
Minister van Buitenlandsche Zaken . Op gelijke 
wijze moet worden gehandeld , t elkens wanneer 
d e aanvrager van het buitenlandsch paspoort 
eene dubbele nationaliteit bezit of viirmoed 
wordt te bezitten, alsmed e wanneer er r ed en 
b astaat voor het vermoeden , dat hij heeft op
gehouden Nederlander of Nederlandsch onder
da.an te zijn. 

Plaats der aanvrage. 
Indien belanghebbende staat ingeschreven 

in het bevolkingsr egister eener andere Neder
landsche gemeente d an die waar hij zijne aan
vraag indiende, moet hij naar den burgemeest er 
dier • d ere gemeente worden verwezen, onver
sc- hillig of laatstbedoelde burgemeest er a l dan 
niet bevoegd is zelfstandig buitenlandsche pas 
poorten af t e geven. Zij , die in het bevolkings
r egister van geen enkele Nederlandsche gemeen
te staan ingeschreven, moeten voor de ver
krijging van een buitenlandsch paspoort worden 
verwezen naar het Departement van Buiten
landsche Zaken te 's-Gravenhage. Dezelfde ge
d,agslijn moet worden gevolgd bij d e verlen
ging van Nederlandsche buitenlandsche pas
poorten, waarover verderop in deze instructie 
wordt gehandeld. 

W eigering der afgifte. 
De afgifte van een buitenlandsch paspoort 

kan onder bepaalde, hierna te noemen omstan
digheden, worden geweigerd, hetzij voor be
paalden, hetzij voor onbepaalden tjjd. De bur
gemeesters mogen, indien er mogelijkheid van 
twijfel bestaat of eene der nagenoemd e omstan
digheden zich voordoet, de afgifte van een 
buitenlandsch paspoort eerst weigeren, na ter 
zake de beslissing t e hebben ingeroepen van den 
Commissaris der K oningin in de provincie, 
waarin hunne gemeente is gelegen, terwij l zij, 
in de gevallen sub 1 ° en 2° hierna genoemd, eerst 
het oordeel moeten inwinnen van den Officier 
van Justit ie bij de Arr.-Rechtbank, voor welke 
de trafzaak in behandeling is of geweest is. 
De Commissarissen der Koningin kunnen op 
hunne beurt, telkens wanneer zij zullrn noodig 
achten, het gevoelen inwinnen van den Mi
nister van Buitenlandsche Zaken. Dit moet 
steeds geschieden in de gevallen sub 4° en 5° 
hierna genoemd. 

Omstandigheden, die redenen kunnen op
leveren voor de weigering der afgifte van een 
buitenlandsch paspoo1t, zijn de navolgende: 

10. dat aanvrager in Nederland werd veroor
d eeld tot gevangenisstraf en deze straf nog niet 
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he ft ondergaan . Deze bepaling is niet van toe
passing op hen, die voorwaardelijk werden ver
oordeeld en wier proefstijd is verstreken, noch 
ook, indien bet recht van strafvordering of het 
recht tot uitvoering van de straf is verjaard. 

2°. dat tegen aanvrager proces-verbaal is op
gemaakt wegens bet plegen van eenig mi drijf 
en hij deswege strafrechtalijk word t of zal wor
den vervolgd. 

3°. dat aanvrager onregelmatigheden heeft 
gepleegd met een vorig hem uitgereikt buiten 
landsch paspoort. 

4°. dat er ernstige gronden bestaan voor bet 
vermoed en, dat aanvrager in bet buitenland 
handelingen wil gaan verrichten of beramen, 
die gericht zijn tegen d e openbar e orde en veilig
heid in Nederland, rederlandsch-Indie, Suri
name of Cura9ao. 

50. dat aanvrager , die op de daartoe hem t e 
stellen vraag heeft te kennen gegeven zich in 
bet buitenland te willen vestigen , hoewel daar
toe in staat, in gebreke is geblovon zijn belas
t ingplicht jegens d en Staat der Nederlanden na 
t e komen. (Deze bepaling is niet van toepassing 
op werklooze arbeiders en op hen, die zich in 
gouvernementsdienst naar de Nederlandsche 
overzeesche gewesten begeven). 

60. dat aanvrager zich door vestiging in het 
buitenland wenscht te onttrekken aan den 
wett elijk op hem (haar) rust enden onderhouds
plicht jegens Nederlandsche minderjarigen . 

Blijken andere dan de biervoren genoemde 
gewichtige r edenen tot weigering van een pas
poort aanwezig, dan moet eveneens de beslissing 
worden gevraagd van den Commissaris der 
Koningin . 

Gehuwde vrouwen en minderjarigen. 
Gehuwde Nederlandsche vrouwen behoeven 

voor d e verkrijging van een buitenlandsch pas
poort niet d e uitdrukkolijke toestemming van 
hare echtgenoot en. 

Indien minderjarigen persoonlijk voor hen 
best emde buitenlandsche paspoorten aanvragen, 
moet en d e burgemeesters zich ervan vergewis
sen, dat tegen de afgifte van bet paspoort geen 
bezwaar bestaat bij d e ouders of voogden van 
den betrokken minderjarige. 

Blijkt van verzet der ouders of voogden, of 
zijn er andere redenen bekend, welke zich t egen 
de afgifte van bet buitonlandsch paspoort ver
zett en, dan moet vooraf, onder opgave van 
red enen, de toestemming worden gevraagd van 
den Commissaris der Koningin, die op zijn beurt 
den Minister van Buitenlandsche Zaken raad
pleegt. 

W eigering der afgifte aan vrmiwen en minder
jarigen. 

Het paspoort kan aan vrouwen en minder
jarigen worden geweigord, indien er gegronde 
reden bestaat voor bet vermoeden, dat door de 
afgifte van het buitenlandsche paspoort zou 
worden in de hand gewerkt de handel in vrouwen 
en meisjes. Ook in deze laatste gevallen van 
weigering moet de beslissing worden ingeroepen 
van den Commissaris der K oningin. 

I ntrekking van buitenlandsche paspoorten. 
De onderscheiden hiervoren gemelde redenen 

tot weigering van een buitenlandsch paspoort 
k:unnen eveneens grond opleveren tot in trekking 

18 
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van een reeds uitgereikt paspoort. Een voorstel 
tot intrekking van een ederlandsch buiten
land eh paspoort moet, onder vermelding der 
redenen van het voorstel, in ieder afzonderlijk 
geval worden gedaan aan d en Commissaris der 
Koningin, wiens voorafgaande toestemming 
vereischt is. Ook in deze gevallen raadplegen 
de Commissarissen der Koningi'l zoo noodig den 
Minister van Buitenlandsche Zaken. 

Identiteit van den aanvrager. 
Indien er reden tot twijfel bestaat nopens de 

vraag of hij, die om uitreiking van een buiten
landsch paspoort verzocht, identiek is met den 
persoon, te wiens name hij den pas aanvraagt, 
moet de burgemeester zich van zijne identiteit 
de noodige zekerheid verscha ffen. 

Intrekking van vervallen paspoorten. 
Ingeval de aanvrager nog. geen twee jaren 

staat ingeschreven in het bevolkingsregist er der 
gemeente, alwaar hij een buitenlandsch paspoort 
verzocht, moet de burgemeester er zich van 
vergewissen of aanvrager in het bezit is van 
een antler paspoort, hem uitgereikt door of 
door tusschenkomst van de(n) burgemeester(s) 
zijner vorige woonplaats(en) in Nederland. 

De aanvra~er van een buitenlandsch pas
poort moet b1J zijn verzoek inleveren het even
tueel aan hem afgegeven oude paspoort. Dit 
laatste kan hem echter worden teruggegeven, 
nadat het op duidelijk waarneembare wijze on
bruikbaar is gemaakt. Ingeval van teruggave 
van het vervallen paspoort moet aanteekening 
worden gehouden van plaats en datum van af
gifte van dit vervallen paspoort en van deszelfs 
nummer. 

V ervanging van verloren gegane paspoorten. 
Indien de houder van een Tederlandsch 

buitenlandsch paspoort waarschijnlijk maakt, 
dat hij dit paspoort heeft verloren of dat het 
op andere wijze in het ongereede is geraakt en 
er te zijnen aanzien geen grond bestaat voor het 
vermoeden van fraude, kan hem op aanvrage 
een nieuw paspoort worden verleend, In dit 
nieuwe paspoort moet worden aangeteekend 
dat het een duplicaat is, met vermelding van 
nummer en dagteekening van het paspoort, 
hetwelk het vervangt. H et duplicaat-paspoort 
moet worden afgegeven voor den tijdsduur, 
voor welken het verloren gegane paspoort nog 
geldig was. 

Collectieve paspoorten. 
Buitenlandsche paspoorten, bestemd voor 

meer da n een persoon (z .g. collectieve paspoor
ten), mogen a!leen worden uitgereikt aan het 
hoofd van een gezin met zijne echtgenoote en 
kinderen beneden den leeftijd van 15 jaren, 
alsmede aan eene gehuwde vrouw, eene weduwe 
of eene gescheide11 vrouw met hare kinderen 
beneden 15 jaren. K.inderen van 15 jaren of 
ouder mogen niet op het paspoort van hunne 
ouders of voogden worden vermeld ; voor hen 
moeten afzonderlijke paspoorten worden op
gemaakt. 

Van het aan een enkelen persoon uitgereikte 
paspoort mag niet, door bijschrijving der namen 
van gezinsleden, een collectief paspoort worden 
gemaakt. Wordt zoodanige bijschrijving ver
langd, dan moet een nieuw, collectief paspoort 
worden opgemaakt. 

Uitreiking van twee paspoorten aan een persoon. 
Indien de houder van een collectief paspoort 

waarschijnlijk maakt herhaaldelijk alleen op 
reis te moeten en met het oog op zijn maat
schappelijk gedrag, fraude uitgesloten moet 
worden geacht, kan hem op aanvrage tegen 
tijdelijke inlevering van dit collectieve paspoort 
een paspoort voor hem alleen worden uitge
reikt. Behoudens in dit uitzonderingsgeval be
hoort aan niemand meer dan Mn paspoort te 
worden uitgereikt. 

Geldigheidsduur. 
Tenzij er bijzondere redenen zijn om eene 

uitzondering te maken op den algemeenen regel, 
(b.v . bij voorgenomen huwelijk eener Neder
landsche vrouw met een vreemdeling of indien 
belanghebbende voornemens is zich zonder 
Koninklijk verlof in vreemden staats- of krijgs
dienst te begeven), moeten de buitenlandsche 
paspoorten steeds met een geldigheidsduur van 
twee jaren, te rekenen van den datum der af
gifte, worden afgegeven. Voor afwijking van 
den a lgemeenen regel is de voorafgaande toe
stemming vereischt van den Commissaris der 
Koningin, die op zijne beurt den Minister van 
Buitenlandsche Zaken raadpleegt. 

V erlenging der paspoorten. 
De Nederlandsche buitenlandsche paspoorten 

kunnen door den burgemeester der gemeente, 
waar de houder in het bevolkingsregister staat 
ingeschreven, door den Commissaris der Ko
ningin in de provincie, waarin die gemeente is 
gelegen, door het Departement van Buiten-

1 

landsche Zaken of door een Nederlandsch diplo
matieke of consulair ambtenaar in het buiten
land, viermaal worden verlengd, telkens voor 
een tijdvak van 2 jaren, te rekenen van den 
datum waarop het paspoort ongeldig wordt of 
is geworden. De verlenging geschiedt door in
vulling van het daartoe in het paspoort opge
nomen formulier en onderteekening en afstem
:eeling daarvan door den betrokken ambtenaar. 
De regelen, die ter zake van de verlenging van 
buitenlandsche paspoorten moeten worden in 
acht genomen, zijn dezelfde als die, welke hier
boven nopens de eerste uitgifte zijn vermeld. 
Indien het signalement van den houder niEt 
meer beantwoordt aan dat, opgenomen in zijn 
paspoort of indien de fotografie van den houder 
niet meer voldoende gelijkend is, moet een 
nieuw paspoort worden opgemaakt. Evenzoo 
moet worden gehandeld, indien het paspoort 
niet meer in behoorlijken staat verkeert of geen 
p!aatsruimte meer biedt voor de opneming van 
pasvisa, enz. 

In geval van verlenging van collectieve pas
poorten moeten kinderen, die inmiddels den 
leeftijd van 15 jaren hebben bereikt, daarvan 
worden geschrapt. 

In geen geval mogen in het paspoort losse 
vellen worden ingeplakt of op andere wijze be
vestigd of aangehecht. 

Behoudens in dringend spoedeischende ge
vallen hehooren paspoorten, die reeds !anger 
dan zes maanden verloopen zijn, niet te worden 
verlengd, doch moeten zij door nieuwe paspoor
ten worden vervangen. 

Is het paspoort nog geen 6 maanden ver
loopen, dan moet het tijdvak, gedurende het
welk bet ongeldig was, in mindering worden 
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gebracht van den termijn van 2 jaren, waar
voor het verlengd wordt. 

Verlenging van in het buitenland afgegeven N eder
landsche paspoorten. 

De burgemeesters zijn eveneens bevoegd tot 
verlenging van de door de Nederlandsche con• 
sulaire ambtenaren in het buitenland afgegeven 
paspoorten, nadat de handteekening van den 
betreffenden consulairen ambtenaar is gelegali
seerd door het Departement van Buitenlandsche 
Zaken, en van de buitenlandsche paspoorten, 
aan Nederlanders of Nederlandsche onderdanen 
uitgereikt in Nederlandsch-Indie, Suriname of 
C11ra9ao, na legalisatie dier passen door het 
Depart ement van Kolonien. Wat betreft de 
buitenlandsche paspoorten afgegeven in Neder. 
]andsch-Indie, Suriname of Cura,;ao, valt echter 

0 p t e merken, dat de verlenging daarvan slechts 
tweemalen, telkens voor een jaar, mag ge-
8 chieden. 

Wijziging der paspoorten. 
In de opsomming der landen, waarheen de 

houder van een Nederlandsch buitenlandsch 
paspoort zich wenscht te begeven, kan steeds 
op aanvrage van den houder wijzigiu~ worden 
gebracht, mits deze wijziging op duidelijke wijze 
worde gewaarmerkt door den burgemeester, 
die de wijziging aanbrengt. 

I nning van in het buitenland verleende oruler
standsgelden. 

H eeft eeu Nederlandsch diplomatiek of cou 
sulair ambtenaar in het paspoort van een Neder
lander of Nederlandsch onderdaan eene aan
teekening geplaatst, blijkens welke aan den 
houder onderstandsgeldeu voor rekening van 
de Nederlandsche schatkist ziin verleerd, dan 
behoort tot de vervanging of verlenging van 
zoodanig paspoort eerst te worden overgegaan, 
na.dat getracht is de verleende onderstancls
gelden van belanghebbende te innen. De aldus 
geinde geld.en moeten aan het Departement van 
Buitenlandsche Zaken worden overgemaakt. 

Vervanging van den burgemeester. 
Telkens waar de handteekening van den 

burgemeester veraischt is ter zake van de af. 
gifte, verlenging of wijzigiug van een Neder
lanclsch buitenlandsch paspoort, kan hij zich 
cloen vervangen door een of meer uitclrukkelijk 
door hem daartoe aan te wijzen ambtenaren. 

Van de aanwijzing dier ambtenaren moet 
mededeeling word.en ged.aan aan den Commis
saris cler Koningin, onder bijvoeging van 2 
exemplaren der handteekening(en) van de(n) 
betrokken ambtena(a)r(en) , waarvan een exem
plaar bestemd is voor het Departement van 
Buitenlandsche Zaken. 

Paspoorten voor vreemdelingen en legitimatie
bewUzen. 

De burgemeesters zijn niet bevoegd zelfstan
d ig over te gaan tot de afgifte van een Neder
landsch paspoort voor vreemdelingen, noch tot 
de verlenging van zoodanig paspoort voor 
vreemdelingen of van een in Nederlandsch
Ind.ie afgegeven legitimat iebewijs. Aanvragen 
om afgifte of verlenging van een paspoort voor 
vreemdelingen moeten op de gebruikelijke wijze 
worden doorgezond.en aan den Commissaris d.er 

Koningin, terwijl zij, die in het bezit zijn van 
een in Nederlanclsch-Indie afgegeven legitima
tiebewijs, moeten worden verwezen naar het 
Departement van Buitenlandsche Zaken te 
's-Gravenhage. 

Vreemde buitenlandsche paspoorten. 
De burgemeesters moeten zich onthouden 

van elke bemoeiing wat betreft door buiten
landsche overheclen afgegeven paspoorten. 

Kosten der Nederlandsche paspoorten. 
De aan den Staat der Nederlanden verschul

digde legesgelden ingeval van afgifte of ver
lenging van een buitenlandsch paspoort be
dragen telkens f 1.- , welke som terstond moet 
worden voldaan. 

Bij de indiening van de in de eerste paragraaf 
dezer Instructie bedoelde opgave van afgegeven 
paspoort en , moeten de n iet ten behoeve van de 
gemeente geheven legesgelden tevens worclen 
verantwoord en overgemaakt aan den Com
nissaris der Koningin. Deze verantwoording 
moet afzonderlij k vermelden aan wie, even 
tueel, gratis-paspoorten zijn verleend. 

Alleen ingeval van zeer klaarblijkelijk onver
mogen van den aanvrager, bijvoorbeeld indien 
deze armlastig is, mag het buitenlandsch pas
poort gratis worden afgegeven of verlengd. 

Legeszegels ad f 1.- per stuk, die bij eerste
uitgifte in een buitenlandsch paspoort moeten 
worden geplakt, kunnen door de burgemeesters, 
die zelfstandig buitenlandsche paspoortenmogen 
afgeven, worden aangevraagd bij de Commis
sar issen der K oningin. De zegels, die ingeval 
van verlenging van buitenlandsche paspoorten 
daarin moeten worden geplakt, zijn voor ge
noemde burgemeesters verkrijgbaar bij de ont
vangers der registratie en domeinen tegen be
taling der kosten. 

Paspoortformulieren. 
De blanco-formulieren voor buitenlandsche 

paspoorten kunnen worden aangevraagd bij de 
Commissarissen der K oningin, (B.) 

13 Maart 1929. BESLUIT tot vaststelling 
van regelen omtrent het toezicht op de 
spoorwegen. S. 76. 

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

Waterstaat van 31 Januari 1929, La. B.B., 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op de artikelen 10, 16 en 27 der 
Spoorwegwet en op de artikelen 4 en 5 der 
Locaalspoor• en Tramwegwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Februari 1929, n°. 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor• 
noemden Minister van 8 Maart 1929, n°. 435, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Met intrekking van het Koninklijk beslui t 

van 2 Juli 1923 ( Staatsblad n°. 339), aange· 
vuld bij Koninklijk besluit van 10 December 
1927 ( Staatsblad n°. 375), vast te stellen de 
volgende regelen omtrent het toezicht op de 
spoorwegen: 

Art. l. H et toezicht op de spoorwegen be 
treft de handhaving van de spoorwegwetgeving 
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met de daaruit voortgevloeide regelingen, en 
de uitoefening van den spoorwegdienst. 

2. 1. De le iding van het toezicht op de 
spoorwegen berust bij den Inspecteur Gene
raal der Spoor- en Tramwegen . 

2. Hij wordt door Ons benoemd, geschorst 
en ontsl a gen. 

3. Hij mag geen andere betrekkingen ver
vullen dan met toestemming van Onzen M i
nister van \Vaterstaat. 

4. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ont
stentenis van den Inspecteur Generaal wordt 
hij vervangen door een door Onzen M inister 
van Waterstaat aan te wijzen Rijksingenieur 
a ls bedoeld bij artikel 5. 

3. De Inspecteur Generaal heeft zijn stand
plaats te 's-Gravenhaye en behoeft, om zich 
buiten de uitoefcning van zijn ambt !anger 
dan dr ie dagen van die standplaats te verwij
deren, toestemming van Onzen :Minister van 
W'aterstaat. 

4. 1. Alvorens zijn ambt te aanvaarden legt 
de Inspecteur Gencraal in handen van Onzen 
Minister van Waterstaat den volgenden eed of 
belofte af: 

,,lk zweer (beloof}, dat ik de verplichtingen, 
die de spoorwegwetgeving met de daaruit 
voortgevloeide regelingen aan mijn ambt ver
bindt, getrouw zal naleven. 

Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig ! 
(Dat beloof ik)". 

2. Hij wordt hiertoe niet toe gel aten clan na 
aflegging van den in artikel 88 der Grondwet 
bedoelden eed (verklaring en belofte} van 
zuivering. 

5. 1. Aan het toezicht kunnen worden ver
bonden rijksingenieurs, rijksinspecteurs, ad
junct-ingenieurs, technische ambtenaren, op
zichters, controleurs en teekenaars . 

2. Zij worden door Ons benoemd, geschorst 
en ontslagen. 

3. Alvorens hun ambt te aanvaarden, leg
gen zij in handen van de:i Inspecteur Generaal 
de in artikel 4 omschreven eeden of belof-
ten af. . 

4. Door Ons kan aan rijksingenieurs de rang 
van rijkshoofdingcnieur worden toegekend. 

5. De indee ling van de spoor- en tramweg
lijnen over districten, aan het hoofd waarvan 
rijksinspecteurs worden gesteld, de standplaat
sen dezer rijksinspecteurs en de instructies, 
nooclig voor de in het eerste lid bedoelde amb
tenaren, worden vastgesteld door den Inspec
teur Generaal en behoeven de goedkeuring 
van Onzen Minister van Waterstaat. 

6. Van de bij het toez icht aan te stellen 
administratieve ambtenaren geschieden in den 
rang van adjunct-commies of in hoogeren rang 
benoeming, schorsing en ontslag door Ons en 
overigens door Onzen Minister van Water
staat, die eveneens de bedienden benoemt, 
schorst en ontslaa t. 

7. 1. De I nspecteur Generaal client Onzen 
Minister van Waterstaat omtrent spoorweg
aangelegenheden van bericht en raad. 

2. Hij is bevoegd <lien Minister voorstellen 
te doen en verplicht <liens bevelen na te !even. 

8. 1. V an de kennisgevingen, bedoeld in 
artikel 13 der Spoorwegwet, doet de Inspec
teur Generaal onverwijld mededeeling aan den 
Minister van Waterstaat . 

2. Met uitzondering van het geval, bedoeld in 

het vierde lid van dat a rtikel, behoeven be
velen, waaruit kosten voor den Staat kunnen 
voortvloeien, toestemming van Onzen Minister 
van Waterstaat. 

9. Tot het geven van het bevel, bedoeld in 
artikel 16 der Spoorwegwet, zijn bevoegd de 
Inspecteur Generaal en de r ij ksinspecteurs 
ieder voor zooveel hem aangaat. 

10. De Inspecteur Generaal is bevoegd in 
briefwisseling te treden met de ambtenaren 
van het Openbaar M inisterie en, voor het vra
gen van inlichtingen, met de Commissarissen 
der Koningin, de Gedeputeerde Staten en de 
gemeentebesturen. 

11. Het Algemeen Reglement Dienst, het 
Algemeen R eglement Dienst Locaalspoorwe
gen, het Algemeen Reglement Vervoer, het 
Algemeen Reglement Vervoer Locaalspoor
wegen, het Tramwegreglement, het Bijzonder 
Reglement Vervoer Tramwegen, het Ko
ninklijk besluit van 26 Maart 1914 (Staats
blad N°. 166), zooals di t nader is gewijzigd, 
alsmede de reglementen voor de scheepvaart 
ter beveiliging van beweegbare spoorwegbrug
gen, en de reglementen, vastgesteld bij de Ko
ninklijke besluiten van 17 September 1912 
(Staatsblad N°. 295) , gewijzigd bij besluit van 
2 Juli 1923 (Staatsblad N° . 338), en van 5 
Februari 1925 (Staatsblad N°. 29 ), worden 
aldus gewijzigd, dat daarin voorkomende be
palingen betreffende den Raad van Toezicht 
op de Spoorwegdiensten of leden van dien 
Raad. clan we! den Hoofdinspecteur Generaal 
der Spoor- en Tramwegen, worden geacht 
voortaan te betreffen den Inspecteur Generaal 
der Spoor- en Tramwegcn. 

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

's-Gravenhage, den 13den Maart 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Wate,·staat, H . v. d . V eg t e . 
(Uitgeg . 2 April 1929.) 

13 Jlfaart 1929. BESCHIKKING van d en 
Hoogen Raad. 

Zakelij ke belasting op het be,drij f in de gemeente 
Kerkrade. 

Art. 242e der Gemeentewet is niet in 
<lien zin te verstaan, dat een bedrijf slechts 
wordt uitgeoefend daar waar het centrum 
van het bedrijf is gelegen. 

Waar de staatsmijn Wilhemina wordt 
geexploiteerd in terreinen gelegen in het 
grondgebied der gemeenten Schaesberg , 
Kerkrade en Heerlen, kan te Kerkrade de 
onderneming aan de zakelijke belasting op 
het bedr~if worden onderworpen , al zijn 
ook de schachten en verdere bovengrond
sche inrichtingen behouden s eenige onder
deelen van ondergeschikt belang niet te 
Kerkrade maar te Schaesberg gelegen . 

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

Staat der Nederlanden tegen de uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de Directe Belas
tingen te Maastricht dd. 22 Juni 1928 betref. 
fende den aan ,,de Staatsmijnen in Limburg te 
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Heerlen" opgelegden aanslag in de zakelijke be
lasting op het bedrijf der gemeente Kerkrade 
over 1926 ; 

Gehoord den raadsman van den Staat ; 
Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftel\jke conclusie van den 

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

0 . dat de Staatsmijnen in Limburg, blijkens 
aanslagbiljet dd. 12 Juli 1927, voor het be
lastingjaar 1926 zijn aangeslagen in de zakelijke 
belasting der gemeente Kerkrade voor een be
drag van f 24,000 over een gemiddelde aantal 
van 2000 arbeiders, d ie minder dan f 2300 ver
dienen, en, na vruchteloos tegen dezen aanslag 
te hebben gereclame~rd bij den Raad dier ge
meente, zich heeft gewend tot den Raad van 
Beroep met verzoek den aanslag te vernietigen ; 

dat de Raad van Beroep echter in de bestre
den uitspraak de aangevallen beschikking van 
den gemeenteraad en den aanslag gehandhaafd 
heeft, zulks o. a. op de navolgende gronden : 

,,dat tusschen partijen vaststaat, dat de ex
ploitatie der Staatsmijn Wilhelmina in haar 
geheel plaats heeft in de gemeenten Schaesberg, 
K erkrade en Heerlen, doch de schachten en 
verdere bovengrondsche inrichtingen, behou
dens eenige onderdeelen in verband met de 
uitoefening van het bedrjjf van ondergesch~t 
belang, op .het grondgebied van Schaesberg z1Jn 
~elegen, waarin de Staat zoodanige omsta.ndig
neden meent te moeten zien op grond waarvan 
valt aan te nemen, dat de uitoefening van het 
mijnbedrijf voor de toepassing der bedrijfsbe
]asting als een geheel plaats heeft in de gemeente 
Schaesberg; 

dat de Staat bij deze opvatting evenwel voor
bij ziet, dat voor de uitoefening van het mijn
bedrijf zoowel het hebben van schachten enz. 
als het eigenlijk kolendelven ter plaatse waar 
deze zich bevinden, noodzakelijke vereischten 
zijn, en dat de bedrijfsuitoefening plaats heeft 
overal waar een niet afgczonderd gedeelte van 
dat onverbreekbaar geheel zich afspeelt, en een 
eisch stelt, welken de wet niet kent, en daar
mede zoowel wat de bewoordingen van gemeld 
art. 242e als het motief der belasting betreft 
in strijd is ; 

dat de Staat voorts nog als bezwaar heeft 
aangevoerd, dat het practisch onmogelijk zou 
zijn aan het einde van het jaar op te geven welke 
arbeiders onder de gemeente Kerkrade werk
zaam zjjn geweest, doch dat dit bezwaar, waar
van de Raad van Beroep het bestaan gedeeltelijk 
erkent, aan de heffing van de belasting niet in 
den weg staat, daar immers de wet in art. 242e 
als maatstaf voor de heffing slechts aanlegt het 
gemiddeld aantal arbeiders" ; 

0. dat tegen deze uitspraak is aangevoerd 
het navolgend middel van cassatie : 

Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 240, 242e en 122a der Gemeentewet en van 
de artt. 1 en 2 van de Verordening tot hefting 
eener zakelijke belasting op het bedriif door 
den Raad der gemeente Kerkrade op 27 Sept. 
1922 vastgesteld, goedgekeurd bij K. B. van 
30 Nov. 1922, n°. 42, gewijzigd bjj raadsbesluit 
van 16 Sept. 1926, goedgekeurd bii K. B. van , 
1 Nov. 1926, n°. 29, doordat de Raad van Beroep 
a ls tusschen partijen vastst2.and constateerende, 
dat de exploitatie der Staatsmijn Wilhemina in 

haar geheel plaats heeft in de gemeenten Schaes
berg, Kerkrade eµ Heerlen, doch de schachten 
en verdere bovengrondsche inrichtingen be
houdens eenige onderdeelen van ondergeschikt 
belang op het grondgebied van Schaesberg zjjn 
gelegen, van oordeel is dat de bedrijfsuitoefe. 
ning plaats heeft overal, waar een niet afgezon
derd gedeelte van dat onverbreekbaar geheel 
zich afspeelt, en dat daarom de Staatsmijn 
,,Wilhelmina" geacht moet worden binnen de 
gemeente K erkrade haar bedrijf nit te oefenen, 
ten onrechte, daar, indien een bedrijf zich als 
een geheel over meerdere gemeenten uitstrekt, 
naar omstandigheden beoordeeld moet worden 
in welke gemeente het bedrijf is gevestigd en 
wordt uitgeoefend, en in casu nit de omstandig
heden zou blijken, dat dit niet te Kerkrade doch 
te Schaesberg geschiedt ; . 

0 . dat de ten deze toepasselijke artikelen der 
Verordening tot heffing eener zakelijke belasting 
op het bedrijf der gemeente Kerkrade luiden : 

Artikel I 1°. In de gemeente K erkrade wordt 
eene zakelijke belasting op het bedrijf geheven 
van de ondernemingen en inrichtingen , welke 
binnen de gemeente een bedrijf uitoefenen, 
anders dan in stations, en waarin ten minste 
gemiddeld tien arbeiders werkzaam zijn, die 
minder verdienen dan het bedrag, vast te stel
len bij Algemeenen llfaatregel van Bestuur, 
bedoeld in art. 242e der Gemeentewet ; 

2°. Ook publiekrechtelijke lichamen worden 
in deze belasting betrokken. 

Artikel II 1 °. l\faatstaf voor de heffing is het 
gemiddeld aantal arbeiders, als bedoeld in art. 1, 
dat in de onderneming of inrichting werkzaam is; 

20. Het gemiddeld aantal wordt gevonden 
door het totaal aantal werkdagen van de in 
aanmerking komende arbeiders gedurende het 
laatst verstreken kalenderjaar tc deelen door 
het aantal dagen, waarop in de onderneming 
of inrichting in het laatst verstreken kalender
jaar is gewerkt. Voor ..... 

0. ten aanzien van het cassatiemiddel : 
dat de Raad van Beroep in de bestreden uit

spraak terecht heeft beslist, dat de Staat te 
Kerkrade het mijnbedrijf uitoefent, waar toch 
vaststaat, dat de door den Staat geexploiteerd 
wordende mijn Wilhelmina voor een oroot ge
deelte in die gemeente is gelegen en ook dat ge
deelte als mijn in exploitatie is; 

dat nu we! tevens is gebleken , dat niet alle 
tot de exploitatie betrekking hebbende werk
zaamheden in Kerkrade geschieden en met 
name de gedolven kolen te Schaesberg uit de 
mi.in worden gebracht, <loch dat <lit niet ter 
zake doet, daar het voor de uitoefening van een 
bedrijf in eene gemeente niet noodig is, dat 
r,ille tot dat bedrijf behoorende werkzaamheden 
in die gemeente geschieden ; 

dat nu we! door den Staat is betoogd, dat, 
indien zich een bedrijf als Mm geheel over meer
dere gemeenten uitstrekt, <lit bedrijf toch slechts 
in Mn gemeente gevestigd zou kunnen zijn en 
worden uitgeoefend,. en we! in die waar hei 
centrum van het bedrijf zou zijn gelegen, het
geen dan ten deze in Schaesberg het geval zou 
zijn, <loch dat dit betoog niet juist is, daar een
zelfde bedrijf zeer we] geregeld in meer dan een 
gemeente kan worden uitgeoefend ; 

dat dit geval zich ten deze voordoet, zijnde 
toch de leer, dat het bedrijf in den zin van a~t. 
242e der Gemeentewet slechts wordt uitge-
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oefend daar , waar het centrum van het bedrijf 
is, in de wet nergens nedergelegd ; 

dat het middel derha lve niet tot cassatie kan 
Jeiden; 

Verwerpt het beroep. (B.) 

13 Maart 1929. BESCHIKKING van den 
I-Ioogen Raad. 

Forensenbelasting in de gemeente Groningen. 
Art. 16 der wet -van 19 Dec. 1914 (Stbl. 

n°. 564) j is art. 82 der Wet op de Inkom
stenbelasting 1914 en art. 267 der Ge
meentewet. 

Terecht gaat de Raad van Beroep uit 
van het standpunt, dat een oorspronkelijke 
aanslag als forens niet meer kan plaats 
hebben als de termiin voor een navorder
ringsaanslag verstreken is, tenzij er aan 
nemelijke r edenen bestaan, die een aan
slag na <lien tijd rechtvaardigen. 

Waar de Raad van Beroep als een aan
nemelijke reden van vertraging had aan
genomen een bewering van den Inspecteur 
in <liens vertoogschrift, welke echter daarin 
niet is te vinden, wordt de uitspraak als 
niet voldoende gemotiveerd vernietigd. 

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

A. te V. t egen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Gro
ningen van 26 Sept. 1928, betreffende zijn aan
slag in de forensenbeiasting der gemeente Gro
ningen over het belastingjaar 1923/24; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Berger namens den Pro
cureur-Generaal, strekkende tot vernietiging 
der uitspraak en tot verwij zing van het geding 
naar den Raad van Beroep voor de Directe 
Belastin&en te Groningen t er verdere behande
ling en beslissing met inachtneming van het 
door den Hoogen Raad te wijzen arrest; 

0 . dat belanghebbende, na vruchteioos be
zwaar t e hebben gemaakt tegen zij n aanslag 
op 31 Juli 1926 als forens in de Inkomstenbe
lasting der gemeente Groningen voor het be
lastingj aar 1923 /24 in beroep als grief tegen de 
beschikking van den I nspecteur heeft aange
voerd, dat deze oorspronkelijke aanslag niet 
meer had mogen worden opgelegd, nu de ter
mijn van drie jaar voor navordering verstreken 
was; 

dat de Inspecteur daartegen aangevoerd heeft, 
dat, al moge in het algemeen worden aange
nomen, dat een oorspronkelijke aanslag in de 
Inkomstenbelasting niet meer mag geschieden, 
nadat de navorderingsaanslag verstreken is, dit 
niet geldt voor den aanslag als forens, daar voor 
dezen aanslag de wet geen t ermijn noemt; 

0 . dat de Raad van Beroep den aanslag heeft 
gehandhaafd , overwegendfl : 

,,dat op navordering van de plaatseiijke In
komstenbelasting de bepalingen van H oofdstuk 
XI der wet op de Inkomstenbelasting van toe
passing zijn, zoodat slechts binnen drie jaren 
kan worden nagevorderd, waaruit volgt, dat 
in het a lgemeen ook het recht om een primi
tieven aanslag op t e leggen na drie jaren is ver
jaard, zoodat thans moet worden onderzocht, 
of aannemelijke redenen hebben bestaan, die 

het na drie jaren opleggen van den aans lag 
hebben veroorzaakt; 

dat blijkens het vertoogschrift de I nspecteur 
met het opleggen van den aanslag heeft ge
wacht, totdat de a,anslag in de gemeente van 
hoofdverbl\if was geregeld; 

dat appellant, na t egen dezen aanslag in be
roep t e zijn gekomen, het beroepschrift in Febr. 
1926 heeft ingetrokken, terw\j l op 8 Juni 1926 
de forensen-opgave is verzonden en de aanslag 
op 31 Juli 1926 is opgelegd; 

dat de Raad van oordeel is, dat uit het voren 
staande moet worden afgeleid, dat het recht tot 
opleggen van den onderhavigen primitieven aan
slag nog niet is verjaard ; 

dat naar het oordeel van den Raad uit het 
vorenstaande volgt dat aannemelijke redenen 
voor de vertraging hebben gegolden" ; 

0. dat belanghebbende tegen deze uitspraak 
a ls middel van cassatie heeft aangevoerd : 

Schending, althans verkeerde toepassing van 
art. 16 der wet van 19 Dec. 1914, S. 564, j0 • art. 
82 der wet van 19 Dec. 1914, S. 563, j0 • 267 der 
Gemeentewet, door te overwegen, dat uit het 
vertoogschrift van den Inspecteur blijkt, dat 
deze met het opleggen van den aanslag had ge
wacht, totdat de aanslag in de gemeente van het 
hoofdverblijf was geregeld - ten onrechte, daar 
in dit vertoogschrift daaromtrent niets voor
komt, terwijl, hetgeen de Raad van Beroep aan
voert als bijzondere omstandigheid, welke den 
aanslag ook na het verstrijken van den navor
deringstermijn zou wettigen niet als zoodanig 
kan gelden; 

0. ten aanzien van dit middel, dat de Raad 
van Beroep uitgaat van het ook door belang-

. hebbende ingenomen st andpunt, dat een oor
spronkelijke aanslag in het aigemeen niet meer 
kan plaats hebben, als de termijn voor een na
vorderingsaanslag verstreken is. - min juist 
spreekt de bestreden uitspraak van ,,verjaring" 
van het recht tot opleggen van den onderha
vigen aanslag -, tenzij aannemelijke redenen 
bestaan, die den aanslag na dien t ermijn recht
vaardigen; 

0. dat bij de bestreden uitspraak a ls aanneme
lijke reden wordt aangenomen, dat de Inspec
teur - zooals volgens den Raad van Beroep uit 
het vertoogschrift zou blijken - met het op
Jeggen van den aanslag gewacht heeft, totdat 
de aanslag in het hoofdverblijf van belangheb
bende was geregeld ; 

0 . dat dit inderdaad als een aannemelijke 
reden zou kunnen gelden, maar dat de Inspec
teur in zijn vertoogschrift met geen enkel woord 
vermeldt, dat hij om die reden met den aanslag 
gewacht heeft ; 

dat onder die omstandigheden de overweging 
in de bestreden uitspraak ,,dat blijkens het ver 
toogschrift de Inspecteur met het opleggen van 
den aanslag gewacht heeft, totdat de aanslag 
in de gemeente van hoofdverbhJf geregeld was" , 
welke overweging de basis vormt van de be
slissing van den Raad van Beroep, onverklaar
baar is en voor deze beslissing niet a ls een vol
doende motiveering kan gelden ; 

dat de bestreden uitspraak derhalve als niet 
met redenen omkleed moet worden vernietigd ; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst dit geding naar den Raad van Be

roep voor de Directe Belastingen te Groningen 
ter verdere behandeling en beslissing van de zaak 
met inachtneming van dit arrest. (W.) 
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13 Maart 1929. BESCHIKKJNG van den 
Hoogen Raad. 

V er(Junnin(Jsrecht in de (Jemeente W ehl. 

Het vergunningsrecht wordt berekend 
naar de huurwaarde van het perceelsge
deelte waarin de vergunning wordt uitge
oefend gecorrigeerd of aangevuld naar de 
daarin met het bedrijf te maken winst. 
Onder deze winst is te verstaan de zuivere 
winst. Orn deze te berekenen moet men 
geen rekening houden met den arbeid door 
den houder der vergunning in het bedrijf 
aangewend. 

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

Burgemeester der gemeente Wehl tegen de uit 
spraak van den Raad van Beroep voor de 
Direct e Belastingen t e Zutphen dd. 12 rov. 
1928, betreffende den aan A. te Wehl opgelegden 
aanslag in het ·vergunningsrecht dier gemeente 
over het jaar 1927 /28 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

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

0. dat aan belanghebbende is opgelegd een 
aanslag in genoemd recht groot f 80, berekend 
naar de huurwaarde van het perceelsgedeelte, 
waarin de vergunning wordt uitgeoefend ad 
f 75, gecorrigeerd en aangevuld naar de daarin 
met het bedrijf te maken winst ; 

dat die winst was gesteld op f 292.60, welke 
blijkens het schattingsrapport in dier voege was 
berekend dat de bruto-winst, gemaakt op ver
koop per g las, met 70 percent werd verminderd, 
daar de vergunninghouder z(jn lokaal moet in 
orde houden, verwarmen, verlichten enz. en zelf 
ook zijn arbeid en tijdverzuim moet betaald 
hebben, terwijl de bruto-winst bij verkoop ~er 
flesch met 40 percent werd verlaagd, omdat hrer 
de kosten voor verzuim, verlichting, verwar
ming enz. niet behoeven te worden berekend ; 

0. dat de Raad van Beroep van oordeel was, 
dat bij den aanslag de huurwaarde ten onrechte 
was aangevuld met de volle winst, omdat ~aar 
zijn opvatting ten hoogste de helft van de wmst 
aan den verhuurder der localiteit t.en goede 
komt en den aanslag heeft teruggebracht tot 
eene naar f 75 + f 146.30; 

O. dat tegen deze beslissing als grief is aan
gevoerd, dat de Raad van Beroep ten onrechte 
van oordeel' was, dat bij den aanslag de vol)e 
winst in aanmerking was genomen, daar die 
winst juist met zeker percentage was vermin
derd · 1-.'1 

0. cl.at die g rief feitelijken grondslag mist, daar 
de Raad kennelijk onder volle winst heeft ver
staan de volle zuivere winst, en blijkens het 
schattingsrapp'ort niet deze winst maar de bruto
winst met een zeker percentage was vermmderd; 

0. echter ambtshalve : 
dat de Raad, die bij zijn beslissing blijkbaar 

heeft gesteund op ~et schattingsrapport,. van 
eene onjuiste opvattmg van het begnp zmvere 
winst is uitgegaan ; . . 

dat toch in dat rapport als zmvere wmst wordt 
beschouwd, hetgeen wordt verkregen na de 
bruto-winst, althans bij verkoop per glas, ook 
t.e verminderen met een zeker percentage wegens 

belooning voor den arbeid van den vergun
ninghouder. ; 

dat die belooning echter niet behoort tot de 
kosten welke voor de herleiding van de bruto
winst tot zuivere winst in aanmerking komen, 
maar zelve uit de zuivere winst moet worden 
gevonden; 

dat 's Raads uitspraak derhalve niet in stand 
kan bl(jven; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst de zaak naar den Raad van Beroep 

voornoemd, ten einde met inachtneming van 
dit arrest verder t e worden behandeld en beslist. 

(B.) 

14 Maart 1929. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 23 
Juni 1917 (Staatsblad n°. 476) houdende 
reorganisatie van het Idiotengesticht ,,Lo
zenoord" te Ermelo. S. 77. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 11 
Maart 1929, n°. 609, afdeeling A; 

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

• Habben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

E enig artikel. 
In het derde lid van artikel 3 van Ons be

sluit van 23 Juni 1917 (Staatsblad n°. 476), 
zooals dat artikel laatstelijk wordt gelezen 
ingevolge Ons besluit van 10 April 1926 
(Staatsblad n°. 61) wordt in plaats van ,,31 
December 1928" gel~zen: ,,31 December 1931". 

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

's-Gravenhage, den 14den Maart 1929. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J . B. Kan. 

(Uitgeg. 28 Maart 1929.) 

14 Maart 1929. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk Besluit van 
10 April 1919 (Staatsblad n°. 163), waar
bij aan Clemence D esloges, als bestuurde
resse van het te Schimmert gevestigde ze
delijk lichaam ,,Dochteren der Wijsheid", 
vergunning is verleend bet gesticht voor 
Idioten te Druten, tot de oprichting waar
van vergunning is verleend bij Konink
lijk Besluit van 17 October 1904 (Staats
blad n°. 236), in te rich ten tot een ge
sticht voor zwakzinnigen (idioten en im
becillen). S. 78. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 11 
Maart 1929, n°. 608, Afdeeling Armwezen; 

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

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
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Eenig artikel. 
In het t\';eede l id van artikel 3 van Ons be
sluit van 10 April 1919 (Staatsblad n°. 163), 
gelijk dat artikel laatstelijk wordt gel ezen in
gevolge Ons besluit van 4 October 1926 
(Staatsblad n°. 349), wordt in de plaats van 
,,31 December 1928" gelezen: ,,31 December 
1931". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
beslu it, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 14den Maart 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, J . B. Kan. 

( Uitg eg. 28 Maart 1929.) 

14 Maa1·t 1929. BESLUIT tot nadere wijzi
g ing van het Koninklijk Besluit van 23 
Juni 1917 (Staatsblad n°. 475), houdende 
reorganisatie van het Idiotengesticht 
,,'s Heerenloo" te Ermelo . S. 79. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 11 
Maart 1929, n°. 607, afdeeling A ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n° . 96) laatstelijk gewijzigd bij de ,vet 
van 27 ovember 1919 (Staatsblad n°. 784); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

E enig artikel : 
In het derde lid van artikel 3 van Ons be

sluit van 23 Juni 1917 (Staatsblad n°. 475), 
zooals dat lid laatstelijk wordt gelezen inge
volge Ons besluit van 10 April 1926 (Staats
blad n°. 62), wordt in plaats van ,,31 De
cember 1928" gelezen: ,,31 December 1931". 

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

's-Gravenhage, den 14den Maart 1929. 
WILHELMINA. 

De :Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B . Kan. 

(Uitgeg. 28 Maart 1929.) 

14 Maart 1929. BESLUIT houdende nadere 
wijziging van het Konii-iklijk Besluit van 
2 Juli 1894 (Staatsblad n°. 89), waarbij 
aan de Vereeniging tot Christelijke Ver
zorging van krankzinnigen in N ederland 
gevestigd te Utrecht, vergunning is ' ver
leend te Zuidla,·en een gesticht voor krank
zinnigen op te richten. S . 80 . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 11 
Maart 1929, No. 699, afdeel ing Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats-
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 29 November 1919 (Staatsblad n°. 784); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met intrekking van Ons besluit van 18 No

vember 1903 (Staatsblad n°. 278), te bepalen : 
Art. I. H et eerste lid van artikel 2 van 

Ons besluit van 2 Juli 1894 (Staatsblad n°. 
89), zooals dat artikel is gewijzigd bij Ons be-

sluit van 16 Juni 1921 (Staatsblad n°. 801 ), 
wordt gelezen a ls volgt: 

,.In het gesticht, bestaande uit zeven pavil 
joenen voor mannen, tien pavil joenen voor 
vrouwen en de noodige dienstgebouwen mogen 
niet meer dan 615 krankzinnigen, 254 mannen 
en 361 vrouwen verpleegd worden." 

Bovendien mogen in het gesticht gedurende 
het tijdvak, eindigende 1 Jul i 1931, nog 42 
mannen en 63 vrouwen verpleegd worden. 

Art. II. Artikel 5 van Ons beslu it van 2 
Juli 1894 (Staatsblad ri 0

• 8ll ) wordt gelezen 
als volgt: 

,.De geneeskundige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten m inste 
vier geneeskundigen, die gevestigd moeten 
zijn in eene woning op of nabij bet terre in 
van het gestich t." 

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

' s-Gravenbage, den 14den Maart 1929. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J . B. K a n. 

(Uitgeg. 28 Maart 1929.) 

14 Maart 1929. BESLUIT, boudende wijzi
ging van bet Korunklijk beslu it van den 
30sten December 1925 (Staatsblad n°. 
547), waarbij aan de Vereeniging van 
Broeders-Penitenten, gevestigd in Huize 
P adua te Boekel vergunn ing wordt ver
leend tot oprichting van een gesticht voor 
krankzinnigen in de gemeente Apeldoorn. 
s. 81. 

Wij WILHELMINA, enz. ; _ 
Op de voordracbt van Onzen M inister van 

Binnenlandscbe Zaken en Landbouw van 11 
Maart 1929, n°. 646, afdeel ing Armwezen ; 

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

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I . Aan artikel 4 van Ons besluit van 

30 December 1925 (Sta.atsblad n°. 547) wordt 
een nieuw derde lid toegevoegd, luidende als 
volgt: 

,,Voorts mogen gedurende het t ijdvak ein
digende 31 October 1929, nog 10 minnen 
worden verpleegd". 

Art. II. Aan artikel 5 van Ons besluit van 
30 December 1925 (Staatsblad n° . 547), wordt 
een nieuw, derde lid toegevoegd, Juidende als 
volgt: 

,,Voorts mogen gedurende het tijdvak ein
digende 31 October 1929, nog 5 mannen' wor
chm verpleegd" . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van di t 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 14den Maart 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. Kan. 

(Uitg eg. 2 April 1929.) 
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15 Maart 1929. WET t,ot vaststell ing van het 
zevende hoofdstuk B der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1929. S. 82. 

De begrooting wordt vastgesteld op : 
Titel A. Gewone dienst .... f 67,721,032 
Titel B. Kapitaaldienst . 45,391,646 

Gehe3]e dienst . . . . . . f 113,112,678 

15 Maart 1929. WET t,ot w1Jz1g1i)g en ver
hooging van het zevende hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1928. 
(Dive1·se onderwe1·pen.) S. 83. 

15 Maart 1929. WET t,ot vaststell ing van de 
begrooting van inkomsten en ui tgaven van 
het Leeningfonds 1914 voor het dienstjaar 
1929. s. 84. 

De begrooting wordt vastgesteld op : 
Titel A. Gewone dienst. f 82,517,100 
Titel B. Kapitaa ldienst . Nihil 

Gehcele dienst . . . f 82,517,100 

15 Maart 1929. WET t,ot vaststelling van het 
tweede Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1929. S. 85. 

De begrooting wordt vastgesteld op : 
Titel A. Gewone dienst . f 1,980,907 
Titel B. Kapitaalclienst . Nihil 

Geheele clienst . . . f 1,980,907 

15 Maart 1929. WET t.ot vaststelling van 
het zesde hoofdstuk (Departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1929. s. 86. 

De begrooting wordt vastgesteld op : 
Titel A . Gewone dienst. f 150,567,198 
Titel B. KapitMlclienst . Nihil 

Geheele clienst . . . f 150,567,198 

16 Maart 1929. WET tot vaststelling van het 
vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1929. S. 87. 

De begrooting wordt vastgestdd op : 
Titel A . Gewone dienst f 28,436,239 
Titel B. Kapitaalcliemt. Nihil 

Geheele clicn~t . . f 28,436,239 

16 Maart 1929. BESLUIT t,ot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 31 
Maart 1894 (Staatsblad, n° . 50), waarbij 
aan de Vereeniging ,,Tot Christelijke Lief
dadigheid" te Wagenborgen, gemeente 
T ennunten, vergunning is verleend al
daar een gesticht voor idioten op te rich
ten. S . 88. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen MiniRter van 

Binnenlanclsche Zaken en Landbouw van 13 
Maart 1929, n°. 769, Afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 Apri l 1884 (Staats-

blad n°. 96) laatstelij k gewijzigd bij de wet 
van 27 ovember 1919, (Staatsblad n°. 784); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel . 
In het 2e lid van artikel 2 van het Konink

lijk besluit van 31 Maart 1894 (Staatsblad n°. 
50), zooals dat lid wordt gelezen ingevolge 
Onze besluiten van 8 Juni 1916 (Staatsblad 
n°. 271) , van 18 Jul i 1922 (Staatsblad n°. 
456), van 13 Februari 1924 (Staatsblad n°. 
41) en van 25 Augustus 1926 (Staatsblad n°. 
313) wordt in plaats van ,,31 December 1928", 
gelezen: ,,31 December 1931". 

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

's-Gravenhage, den 16den Maart 1929. 
WILHELiVIINA. 

D e Minister van B innenlandsche Zaken 
en La11dbouw, J. B . Kan. 

(Uitgeg. 2 April 1929.) 

16 Maart 1929. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
16 September 1895 (Staatsblad n°. 161), 
waarbij aan het bestuur der gemeente 
Leiden vergunning is verleend op het 
landgoed ,,Endegeest", te Oegstgeest een 
gesticht voor krankzinnigen op te richten. 
S. 89. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 13 
Maart 1929, n°. 776, Afdeeling Armwezen; 

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

Habben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

E enig artikel. 
In artikel 2 van Ons besluit van 16 Septem

ber 1895 (Staatsblad n°. 161), zooals dat ar
tikel luidt ingevolge Onze besluiten van 22 
Mei 1923 (Staatsblad n°. 207) en van 4 Mei 
1926 (Staatsblad n°. 110), wordt in het eerste 
lid in plaats van ,,590 krankzinnigen, name
lijk 275 mannen en 315 vrouwen", gelezen: 
,,631 krankzinnigen, namelijk 295 mannen en 
336 vrouwen"; en in het derde lid in plaats 
van ,,31 December 1928" gelezen : ,,31 De
cember 1931". 

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

's-Gravenhage, den 16den Maart 1929. 
WILHELMI -A. 

D e M inister van Binnenlandsch e Zaken 
en Landbouw, J. B. Kan. 

( Uitgeg. 2 April 1929.} 

18 Maart 1929. BESLUIT t.ot wijziging van 
het Reglement van Politie voor de Reede 
en 's R ijks Marinehaven van Hellevoet
sluis. S. 90. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 
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Defensie en W aterstaat van den 10 J anuari 
1929, lVde A fdee ling A, n°. 39 en van den 
15 J anuari 1929, L a . T , Afdeeling Water
staat A; 

Overwegende, dat wijziging noodig is ge
bleken van het Reglement van Pol it ie voor de 
R eede en 's R ij ks Marinehaven van Helle
voetsluis, vastgesteld bij Ons beslu it van 21 
December 1918 (Staatsblad n°. 833), zooals 
dit laatstelijk gewijzigd is bij Ons besluit van 
6 J anuari 1926 (Staatsblad n°. 2); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
19 F ebruari 1929, n°. 21); 

Gez ien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van den 5 Maart 1929, 
IVde Afdeeling A, n°. 60 en van den 14 
Maart 1929, Afdeel ing Waterstaat A, La. Q; 

H abben goedgevonden en verstaan te be
pal en : 

A . In het Reglement van Politie voor de 
R eede en 's R ij ks Marinehaven van Helle
voetsluis worden ondervolgende wijzigingen 
gebr acht. 

In de 6de al inea van het le lid van artikel 
1 wordt ,,'s" voor ,,Rijkswerf" vervangen 
door· de"· 

in · d~ 4d~ al inea van artikel 2 wordt in 
regel 1 ,,van 's" voor ,,Rijkswerf" vervangen 
door: ,,der" en in regel 3 ,,'s" voor ,,Rijks
werf" vervangen door: ,,de" ; 

in de 2de alinea van het 5de lid van artikel 
4 worden de woorden ,,boven elkaar op" ver
vangen door: ,,waarvan de eene boven den 
anderen geheschen is aan den mast van den 
stormwaarschuwingsdienst naast"; 

in de 3de al inea van het 5de lid van artikel 
4 worden de woorden ,,twee roode lichten" 
vervangen door: ,,een rood licht en een groen 
licht, het roode boven het groene geheschen"; 

artikel 17 vervalt; 
de redactie van het lste lid van a rtikel 33 

wordt gewijzigd tot: ,,Vaartuigen, die vol
gens de wet van 28 Maa rt 1877 Staatsblad 
n°. 35 enz., aan quarantaine-onderzoek zijn 
onderworpen, mogen de Marinehaven van Hel
levoetsluis niet aandoen tenzij de quarantaine
a rts het sch i p na geneeskund ig onderzoek tot 
het vrije verkeer heeft toegelaten."; 

in het l ste lid van artikel 40 wordt in regel 
3 ,, 's-Rijks Marinewerf" vervangen door: ,,de 
Rijkswerf" en in regel 4 ,,van's" voor ,,Rij ks
werf" door : ,,der"; 

in het 3de lid van artikel 44 wordt ,,van 
's R ij ks werf" vervangen door: ,,der R ij ks
werf". 

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

Onze M inisters van Defensie en van Water
staat zijn, ieder voor zooveel hem betreft, be
last met de uitvoering van dit besluit, het
wel k in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal warden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den Maart 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L a m boo y. 
De Minister van Waterstaat, H. v. d. Veg t e. 

( Uitgeg. 23 April 1929.) 

18 ./Ylaart 1929. ARREST van den H oogen 
Raad. (Vleeschkeuringswet artt. 19 en 47. ) 

De Rechtb. heeft terecht onder den term 
,,vleeschwinkel" van art. 19 der Vleesch
keuringswet verstaan hetgeen daaronder 
naar gewoon spraakgebruik te verst aan is. 
De Rechtb. had niet noodig te onderzoeken 
of, zooals verdachte beweerde, het lokaal 
in den zin d er Arbeidswet als een ,,werk
plaats" was te beschouwen. 

Ond~r den in art. 47 der Vleeschkeurings
wet beaoelden .Alg. l\faatr. v. Bestuur, na 
het in werking treden van welken de in
richtingen nog gedurende vijf jaar zijn vrjj
gestcld van de in <lien maatregel gestelde 
eischen, moet thans worden verstaan de 
Alg. Maatr. v. Bestuur van 10 Juli 1926, 
S. 233, behalve voor wat betreft de in
richtingen bedoeld in ar t . 12 van dat be
sluit. De opvatting der Rechtb., dat a ls 
de in ar t. 47 bedoelde maatregel is te be
schouwen die van 1921, leidt tot de on
houdbare consequentie, dat dan art. 47 
ook enkel vrijstelling zou verieenen van 
de in dien maatregel van 1921 gestelde 
eischen en niet van de eischen, gesteld bij 
den maatregel van 1926, welke voor den 
eerstbedoelden in de plaats is getreden, 
zoodat de verdachte terstond bij de in 
werkingtred ing van den maatregel van 
1926 aan de daarin neergelegde eischen had 
moeten voldoen. Bovendien moet de wet
gever het oog gehad hebben op geldende 
ei chen, dus ook op een geldenden Alg. 
Maatr. v. Bestuur. 

Op het beroep van 0 . V. , requi rant van cas
satie tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank 
te Amsterdam van 4 December 1928, waarbij 
hij in hooger beroep, na vernietiging van een 
vonnis van het Kantongerecht te Amsterdam 
van 12 Juli 1928, wegens het: ,,als hoofd en 
bestuurder van een vleeschwinkel niet voldoen 
aan de eischen, gesteld bij den algemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld in art. 19 der 
Vleeschkeuringswet, S . 1919 No. 524, met toe
passing van de artt. 38 dier wet, 2 onder C 
en D van het K. B. van 10 Juli 1926, S. n°. 
233, 23 Sr., is veroordeeld tot een geldboete 
van een gulden en Mn dag vervangende hech
tenis. (Gepleit door Mr. I van Crefeld, a d
vocaat te Amsterdam). 

Conclusie van den P rocureur-Generaal. 

Art. 47 der V leeschkeuringswet stelt gedu
rende v ijf jaren na het in werking treden v a n 
den in art. 19 dier Wet bedoelden algemeenen 
maatregel van bestuur o.a. op 1 J a nuari 1922 
reeds bestaande vleeschwinkels vrij van de in 
dien maatregel te stellen eischen . Op dit ar
tikel steunde het K. B . van 6 Juni 1921, S . 
754, waarvan de inwerkingtreding bij K . B. 
van 17 November 1921, S. 1190, bepaald werd 
op 1 J uni 1922, zoodat, onder vigeur daarvan, 
vleeschwinkels dateerend van v66r 1 J anuari 
1922 eerst op 1 J uni 1927 aan de wettelijke 
voorschriften behoefden te voldoen. 

Sedert is echter het K. B . van 6 J uni 1921, 
S. 754, ingetrokken en vervallen verklaard bij 
het K . B. van 10 Jul i 1926, S . 233, ,,met u it-
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zondering evenwel van de bij dat besluit ge
geven regelen voor inrichtingen, welke op den 
datum van inwerkingtreding van dit besluit 
in overeenstemming waren met de bij dat be
sluit gestelde eischen, zoolang zij aan die 
eischen voldoen." 

Het K. B. van 10 Juli 1926, S. 233, is 
krachtens art. 12 daarvan en in verband met 
het K. B. van 11 September 1926, S. 328, in 
werking getreden op den dag na de plaatsing 
daarvan in het Staatsblad, dus op 24 Novem
ber 1926. 

De vraag is nu, wanneer de termijn van vijf 
jaren aanvangt voor vleeschwinkels, dagteeke
nend van v66r 1 J anuari 1922, zooals ten 
aanzien van <li en van dezen verdachte is ge
bleken. 

De Kantonrechter en de Arr.-Rechtbank te 
Amsterdam zijn beiden van oordeel, dat als 
aanvangstermijn moet gelden 1 Juni 1922, 
zijnde de <lag van inwerkingtreding van het 
IC B. van 6 Juni 1921 , S. 754, <loch de ver
dachte meent, dat met de inwerkingtreding 
van het K. B. van 10 Juli 1926, S. 233, op 
24 November 1926, met ingang van laatstge
melden datum een nieuwe termijn van vijf 
jaren is begonnen te loopen, tevens daaraan 
toevoegend, dat zijne localiteit, waarin hij ook 
vleesch verwerkt, ten onrechte als een vleesch
winkel is aangemerkt, al geeft hij ook toe, dat 
daarin vleesch wordt verkocht. 

Met twee, dus luidende, middelen, waarin hij 
aan zijne bezwaren uiting geeft, bestrijdt hij 
het vonnis der Rechtbank: 

,,I. Schending of verkeerde toepassing van 
art. 19 der Vleeschkeuringswet en van de 
artt. 350, 358, 369, 415 en 425 Sv. door, na te 
hebben overwogen, dat onder het begrip 
,,vleeschwinkel" in art. 19 der Vleeschkeu
ringswet moet worden verstaan zoodanige in
richting, die naar het gewone spraakgebruik 
een v leeschwinkel is, geen onderzoek in te 
stellen naar het door requirant ingenomen 
standpunt, dat het ten processe bedoelde lo
kaal a ls werkplaats, waarin vleesch wordt 
verwerkt, moet worden beschouwd." 

,,II. Schending of verkeerde toepassing van 
de artt. 19, 38 en 47 der Vleeschkeuringswet, 
zoomede van de artt. 12 en 13 van den Al
gemeenen Maatregel van Bestuur van 10 Juli 
1926, S. 233, tot uitvoering van art. 19 van de 
Vleeschkeuringswet, i. v.m . den Algemeenen 
Maatregel van Bestuur van 11 September 
1926, S. 328, door te beslissen, dat de termijn 
van vijf jaren, bedoeld in art. 47 der Vleesch
keuringswet, is aangevangen op 1 Juni ·1922, 
toen de Algemeene Maatregel va n 6 Juni 
1921, S. 754, in werking trad; door welke be
s! issing wordt voorbijgezien, dat de laatstge
melde Algemeene Maatregel van 6 J uni 1921 
krachtons art. 12 van den Algemeenen Maat
regel van 10 Juli 1926, behoudens eene hier 
niet aan de orde zijnde uitzondering, was ko
men te vervallen en de voormelde termijn , be
doeld bij art. 19 der Vleeschkeuringswet, aldus 
eerst een aanvang nam op het in den Alge
meenen Maatregel van 11 September 1926 
vermelde tijdstip." 

De eerste grief zal niet tot cassatie kunnen 
leiden. De Vleeschkeuringswet immers geeft 
geen omschrijving van hetgeen onder een 

,, vleeschwinkel" is te verstaan, zoodat de 
rechter daarvoor op het gewone spraakgebruik 
is aangewezen. Ter ontwarring van <lit begrip 
behoeft hij zich niet te voegen naar de be
pal ingen der Arbeidswet, daar het voor de 
toepass ing der Vleeschkeuringswet er niet toe 
doet, da,t een wirnkel voor tweeerlei doeleinden 
wordt gebruikt, zoodat daarvoor als werkplaats 
de bepalingen der Arbeidswet gelden. H et ge
wilde onderzoek mocht derhalve achterwege 
blijven, toen de rechter op grond van wettige 
bewijsmiddelen tot de slotsom gekomen was 
dat, wat er ook zij van het beweren, dat de bij 
dagvaarding bedoelde locali teit mede door de 
Arbeidswet bestreken wordt, zij eveneens als 
winkel moet worden aangemerkt. 

Voor de tweede daarentegen gevoel ik alles. 
Volgens art. 12 van het op 24 November 1926 
in werking getreden K. B. van 10 Juli 1926, 
S. 233, zijn van het K. B. van 6 Juni 1921, 
S. 754, a lleen behouden de daarbij gegeven re
gelen voor inrichtingen, welke op 24 Novem
ber 1926 in overeenstemming waren met de 
Y66r <lien geldende e ischen en zoolang zij 
daaraan voldoen. Overigens is het met ingang 
van 24 November 1926 vervallen verklaard en 
dus dood. Behalve met betrekking tot de ge
maakte uitzondering mist het iedere rechts
kracht en elk rechtsgevolg. Zoo heeft de 
Kroon het klaarblijkelijk gewild, want anders 
zou de gemaakte uitzondering we! door meer
dere gevolgd zijn, wat echter niet is gesch ied. 

Waar nu een doode Algemeene M aatregel 
van Bestuur geen rechtsbeteekenis kan heb
ben, is de noodzakelijke consequentie daarvan, 
dat art. 47 der Vleeschkeuringswet, verwijzend 
naar den bestuursmaatregel van art. 19, al
leen het oog zou hebben op <lien van 10 Juli 
1926, S . 233, en dat dus de termijn van yijf 
jaren, bedoeld in voormeld art. 47, begint te 
loopen vanaf het inwerking treden van den 
levenden maatregel, dus van 24 November 
1926. 

Verdachte was derhalve op 25 April 1928 
niet in overtreding. Hij zal <lit eerst kunnen 
zijn op 24 November 1931. 

Ik concludeer mitsdien, dat het vonnis be
houden zal blijven voorzoover de uitspraak 
des Kantonrechters daarbij vernietigd en het 
te laste gelegde fe it bewezen werd verklaard, 
<loch dat het voor het overige zal worden te 
niet gedaan, het bewezene niet strafbaar zal 
worden geoordeeld en verdachte deswege zal 
worden on lagen van alle rechtsvervolging. 

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

Van Dijck; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: (Zie 
Cone!. Proc. Gen.) ; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van den requirant is bewezen verklaard -
met qualificatie en strafoplegging als voor
meld -," dat hij te Amsterdam op 25 April 
1928 des namiddags omstreeks te 3 uur 20, als 
hoofd en bestuurder van een vleeschwinkel, 
gevestigd in perceel Kadijksplein 6, niet heeft 
gezorgd, dat die inrichting voldeed aan de 
eischen bij algemeenen maatregel van be
stuur krachtens art. 19 Vleeschkeuringswet ge-
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telcl . In genoemclen winkel was de vloer niet 
vervaarcligcl van een materiaal, clat vocht niet 
cloorlaat of opneemt; cleze was van hout; de 
hoogte van een dee! (ongeveer de helft) van 
het lokaal, gemeten van den vloer af, was 
minder clan 2½ Meter, deze was n.l. plus 
minus 2.10 1\1. hoog. 

van het nieuwe besluit in overeenstemming 
waren met de bij bet oude besluit gestelde 
eischen, zoolang zij aan die eischen vol
doen; 

De vier wanden, voor zoover zij niet ingeno
mcn waron door cleuren en vensters, waren 
aan de binnenzijcle niet van steen; zij waren 
gedeeltel ijk van papier en van hout. Slechts , 
circa 2 1\12 was van steen." 

dat dit echter niet wegneemt, dat de ter
mijn van vijf jaren bedoeld in art. 47 der 

1 Vleeschkeuringswet is aangevangen op 1 J uni 
1 

1922, tocn het bcsluit van 6 J uni 1921 ter 
uitvoering van art. 19 dier wet in werking 
trad, en derhalve op 31 M i 1927 verstreken 
is·" 

<lat intusschen cleze weerlegging van het 
door den verdachte gevoerd verweer faal t; 0. ten aanzien van het eerste micldel van 

cassatie : 
dat de Rechtbank, blijkens het bestreclen 

vonnis, oncler den term ·,,vleeschwinkel", ter 
clagvaarcling iu aansluiting aan art. 19 cler 
Vleeschkeuringswet gebruikt, heeft verstaan 
hetgeen claaroncler naar gewoon spraakge
brui k te verstaan is, en zulks terecht, nu die 
wet een omschrijving van becloelclen term niet 
inhouclt; 

clat, gel ij k hiemit volgt, de Rechtbank, na 
op groncl van den inboucl van wettige bewijs
miclclelen, waaruit clit kon worden afgeleid, 
te hebben aangenomen, clat ten cleze van een 
,,vleeschwinkel" in voormelclen zin sprake 
was, niet meer nooclig had te onclerzoeken of 
het ten processe becloelcle lokaal in den zin cler 
Arbeiclswet 1919 als een ,,werkplaats" was te 
beschouwen; 

clat clerhalve het eerste micldel niet kan op
gaan; 

0. ten aanzien van het tweede miclcl I van 
cassatie : 

clat dit zicb aansluit bij hetgeen, blijkens 
het bestreclen vonnis, de verclacbte ter terecht
zitting in hooger beroep oncler meer tot zijn 
verdecliging heeft aangevoerd, n.l. ,,dat het 
K. B. van 6 Juni 1921 is ingetrokken en ver
vangen door het K . B. van 10 Juli 1926, 
zooclat de in art. 47 cler Vleeschkeuringswet 
gestelcle termijn, geclurencle welken inrichtin
gen, die, zooals de zijne, reeds op 1 Januari 
1922 bestonden, nijgesteld waren van de 
krachtens art. 19 cler Wet te stellen eischen, 
bij het in werking treden van laatstgemeld 
Besluit opnieuw begon te loopen", hebbencle 
de Rcchtbank bieromtrent overwogen: 

,,clat krachtens art. 47 der Vleeschkeurings
wct inrichtingen, bedoeld in art. 19 (dus ook 
vleeschwinkels) zooals de onderhavige, welke 
op 1 J anuari 1922 bestonden, gedurende vijf 
jaren na het inwerkingtreden van bet in art. 
47 bedoeld K . B. houdende de eischen waar
aan die inrichtingen moeten voldoen, vrijge
stel d zijn van die eischen; 

clat dus de bedoeling van den wetgever blijk
baar wa dat de houders van vleeschwinkels 
geclurende 5 jaren de gelegenheid zou worden 
gel a ten aan de te stellen eischen te voldoen; 

dat het K. B. van 6 Juni 1921, waarbij 
aanvankelijk uitvoering werd gegeven aan ge
meld art. 19 is vervangen door bet K. B. van 
10 Juli 1926, in werking getreden 24 No
vember 1926; 

dat immers bij art. 12 van laatstbedoold 
besluit is bepaald, dat bet Besluit van 1921 
vervalt, met uitzonclering evenwel van de bij 
clat besluit gegeven regelen voor inriohtingen 
welke op den datum van inwerkingtreding 

dat immcrs art. 47 der Vleeschkeuringswet 
in zijn eersten zin bepaalt: ,,Inrichtingen, be
doeld in artikel 19, welke op 1 Januari 1922 
bestonden, zijn gedurencle vijf jaren na het 
in werking treden van den, in dat artikel be
doelden, algemeenen maatregel van bestuur 
vrijgesteld van de claarin te stellen eischen"; 

dat het nu hier gaat om de vraag, wat in 
art. 47 moet worden verstaan onder ,,den, in 
dat artikel" - n.l. art. 19 - ,,bedoelden, al
gemeenen maatregel van bestuur" ; 

dat de Rechtbank daarbij ten deze kenlijk 
denkt aan den algemeenen maatregel van be
stuur van 6 Juni 1921, S . 754, in werking ge
treden met ingang van 1 J uni 1922, immers 
aanneemt, dat de termijn van vijf jaren, be
doeld in art. 47 der Vleeschkeuringswet, voor 
den verdachte is aangevangen op 1 J uni 1922; 

dat echter de Rechtbank bij die opvatting 
voorbijziet, dat clan art. 47 den verdachte ook 
enkel vrijstelling zou verleenen van de 
,,daarin", dat wil zeggen in den algemeenen 
maatregel van bestuur van 1921, gestelde 
eischen, en niet van de eischen, gesteld bij 
den algemeenen maatregel van bestuur van 
10 Juli 1926, S. 233, welke voor den eerst
bedoelden in de plaats is getreden, zoodat de 
verdachte terstond bij de inwerkingtrecling van 
den algemeenen maatregel van bestuur van 
1926 aan de daarin neergelegde eischen had 
moeten voldoen; 

dat deze consequentie van de opvatting der 
Rechtbank aantoont, dat die opvatting niet 
juist kan zijn, aangezien art. 47 der Vleesch
keuringswet kenlijk strekt om den hoofden of 
bestuurders van de daarin aangeduide inrich
tingen zekeren tijd te laten om bunne inrich
tingen aan de ei chen, te stellen bij algemee• 
nen maatregel van bestuur aan te passen; 

dat bovendien de wetgever, in art. 47 spre
kend van v1;j telling van eischen, gesteld bij 
een algemeenen maatregel van bestuur, daar
bij het oog moet hobben gl'had op ge lde ndo 
eischen en dus ook op een geldenden alge
meenen maatregel van bestuur en niet op de 
niet meer geldende eischen van een immers in
getrokken algemeenen maatregel van bestuur; 

dat mitsdien in art. 47 onder ,,den in dat 
artikel" - namel ijk: in artikel 19 - ,.be
doelden algemeenen maatregel van bestuur" 
thans moet worden verstaan de al gemeene 
maatregel van be tuur van 1926, in werking 
getreden 24 September 1926, behalve voor 
wat betreft de inrichtingen, bedoeld in art. 12 
van dat bes! uit, zijnde deze uitzondering in
tusschen ten deze niet van belang; 

dat, gelijk uit het voorafgaande volgt, voor 
den verdachte op 24 September 1926 een ter 
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mijn van vijf jaren begon te loopen, gedurende 
welken zijn inrichting van de in den alge
meenen maatregel van 1926 gestelde eischen 
is vrijgesteld en het bepaalde in art. 38 der 
Vleeschkeuringswet, voor zooveel die eischen 
betreft, op hem niet van toepassing is, zijnde 
het bewezen verklaarde door hem begaan op 
25 April 1928, dus binnen voorzegden te1·mijn; 

dat derhalve het tweede middel van cassatic 
is gegrond en art. 38 der Vleeschkeuringswet, 
in verband met art. 2 onder C en D van meer
genoemd Beslu it van 1926, op het bewezen 
verklaarde niet had mogen worden toegepast; 

Vernietigt het bestreden vonnis, behalve 
wat betreft de daarbij ui tgesproken vernieti
ging van het vonnis van het Kantongerecht te 
Amsterdam van 12 Juli 1928 en wat aangaat 
de bewezenverklaring; 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0.: 
0. dat het bewezen verklaarde ook niet bij 

eenig antler wettelijk voorschrift is strafbaar 
gesteld; 

Verklaart het bewezen verklaarde niet straf
baar; 

Ontslaat den requirant van a lle rechtsver
volging. 

(N. J.) 

18 Maart 1929. ARREST van den H.oogen 
Ra:i.d. (Vleeschkeuringswet artt. 19 en 47.) 

Voldoende duidelijk blijkt, dat verdachte 
er zich op heeft beroepen, dat zijn inrich
ting behoort tot die genoemd in den aanhef 
van art. 47 der Vleeschkeurino·swet der
halvc op 1 Januari 1922 reeds beston'd. De 

· Recht b. heeft evenwel verzuimd te onder
zoeken of requirant's inrichting op 1 ,Tanuari 
1922 beston,l.. Zou <lit het geval zijn dan 
zou requuant gedurende vijf jaren na het 
in werking treden van den alg. maatr. v. 
Bestuur, t. w. <lien van 10 Juli 1926, S. 233 * 
z!jn vrijg_~steld van de daarin gestelde 
e1schen, ZIJnde het geval, waarin ingevolge 
art. 12 van genoemd K. B. het K. B. van 
1921 nog van toepassing zou zijn, bier 
niet aanwezig. 

Vernietiging van het vonnis. 

Op het beroep van J. J. M ., requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Middelburg 
van 21 December 1928, waarbij in hooger b&
roep met verbetering van gronden is bevestigd 
een door het Kantongerecht te Middelburg op 
24 October 1928 gewezen mondeling vonnis, 
bij hetwelk de requirant, ter zake van ,,Hoofd 
en bestuurder zijn van een inrichting, als be
doeld in art. 19 der Vleeschkeuringswet 1919, 
S. 524, welke niet voldoet aan de eischen ge
steld bij den algemeenen maatregel van be
stuur, bedoeld in art. 19 dier Wet", met aan
haling der artt. 19, 38, 43, 51 der Vleesch
keuringswet 1919, S. 524, juncto art. 2 aanhef 
en sub C alinea 1 en D alinea 2 van het 
K. B. van 10 Jul i 1926, S . 233, juncto K. B . 
van 11 September 1926, S. 238, juncto art. 2 
aanhef en sub C en D van het K . B. van 6 
Juni 1921, S. 754, 23 en 91 Sr., is veroordeeld 
tot een geldboete van vijf en twintig gulden 

* Zie vorenstaand arrest. (Red.) 

en vijf en twintig dagen vervangende hech
tenis. 

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

Taverna; 
0. dat noch bij de aanteekening van het 

beroep, noch uaderhand eenige gronden voor 
het beroep zijn aangevoerd; 

0. echter ambtshalve: 
dat bij het bevestigde vonnis ten laste van 

requirant is bewezen verklaard - met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld - dat 
hij den 28en Augustus 1928, des namiddags 
circa 2 uur, te Middelburg is bevonden als 
hoofd en bestuurder van een vleeschwinkel aan 
de Vl asmarkt L. 16 als vleeschwinkel te ge
bruiken een winkel, welke niet voldeed aan 
de krachtens art. 19 der Vleeschkeuringswet, 
S. 1919 n°. 524, bij K. B. van 10 Juli 1926, 
S . 233, gestelde eischen, aangezien de wanden 
van dien winkel ten deele van hout waren en 
de vloer niet voldeed aan den eisch, dat hij 
geen vocht mag opnemen of doorlaten, terwij l 
zich in den vloer tevens op meerdere plaatsen 
onnoodige scheuren en verdiepingen bevonden ; 

0. dat, blijkens het proces-verbaal der te
rechtzitting in hooger beroep, de gemachtigde 
van requirant onder meer heeft aangevoerd, 
dat verdachte het tenlaste gelegde erkent, dat 
verdachte van meening was dat hij een uitstel 
mocht hebben tot 1931, doch hem, gemachtig
de, is gebleken dat deze overgangstermijn al
leen geldt voor nieuwe eischen van het K. B. 
van 10 Juli 1926 en niet voor eischen, welke 
reeds bij het K . B. van 6 Juni 1921 waren 
gesteld, om welke eischen het hier gaat; 

0. dat hieniit voldoende duidelijk blijkt dat 
de verdachte er zich op heeft beroepen dat 
zijn inrichting behoort tot die genoemd in den 
aanhef van art. 47 der Vleesohkeuringswet 
1919, S. 524, derhalve op 1 Januari 1922 
reeds bestond; 

0. dat het bestreden vonnis zich over dit 
punt niet uitlaat, doch de Rechtbank had be
hooren te onderzoeken, of inderdaad requirants 
inrichting op 1 Januari 1922 bestm;id, omdat 
in dat geval het bewezen-verklaarde niet zou 
vallen onder de ten deze toegepaste wetsartike
len, daar immers dan requirant gedurende 
vijf jaren na het in werking treden van den in 
art. 19 der Vleeschkeuringswet 1919, S. 524 
bedoeldcn algemeenen maatrngel van bestuur 
- te weten dien van 10 Juli 1926, S. 233 -
zou zijn vrijgesteld van de daarin gestelde 
eischen, zijnde het geval, waarin, ingevolge 
art. 12 van genoemd K. B. het K. B. van 6 
Juni 1921, S. 754, nog van toepassing zou zij n, 
hier niet aanwezig; 

0. dat de Rechtbank hierdoor de artt. 358, 
350, 359 in verband met de artt. 415 en 425 
Sv. heeft geschonden, zoodat haar vonnis niet 
in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis, en 
Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0.: 
Verwijst de zaak naar hot Gerechtshof te 

's-Gravenhage ter berechting en afdoening op 
het bestaande hooger beroep met inachtneming 
van dit arrest. 

[Gewezen ove,·eenko,nstig de Conclusie van 
den P,·ocureur-Generaal.] 

(N. J .) 
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18 l,J aart 1929. ARRE T van den H oogen Raad 
Art. 8 A. P. V. liedrecht. 

Waar het publiek, dat naar de muziek
uitvoering op het Dr. Langeveldplein luis
t erde, hinder kon ondervinden, indien al
daar tijdens die uitvoering werd geloopen, 
kon het bela,ng dcr openbare orde ook 
eischen, dat het verkeer toen aldaar werd 
belet. 

(Conclusie Proc. -Gen. conform.) 

C. de G. is requirant van cas atie tcgen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Dordrecht 
van den 7cn Dec. 192 , waarbij hij in hooger 
beroep, na vernietiging van een mondeling 
vonnis van het Kantongerecht te liedrecht 
van 13 ept. 1928, wegens ,,het te Sliedrecht, 
terwij l in het belang der openbare orde het ver
keer op den openbaren weg moet worden belet, 
zich dienaangaande niet onderwerpen aan de 
bevelen van den ter plaatse aanwezigen be
ambte van politie", met toepassing der artt. 8 
en 129 der Algemeene Politieverordening voor 
de gemeente Sliedrecht, 23, 91 Sr., is veroor
deeld tot eene geldboete van f 1 en een dag 
vervangende hechtenis. 

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

Dijck; 
Gelet op de schriftuur, namens den requimnt 

ingediend; 
O. dat bij het bestreden vonnis ten ]aste van 

den requirant is bewezen verklaard - met 
qualilicatie en strafoplegging als voormeld - , 
dat hij op 23 Aug. 1928 te Sliedrecht op den 
openbaren weg, genaamd het D1·. Langeveld
plei n, alwaar alstoen eene openbare muziek
uitvoering werd gegeven en dientengevolge in 
het belang der openbare orde tijdens het t en 
gehoore brengen van muziek het verkeer moest 
worden belet, zich niet heeft onderworpen aan 
een bevel van den aldaar aanwezigen agent van 
politie der gemeente Sliedrecht, C. B. van der 
Linde, zijnde hij toch, nadat deze agent hem, 
verdachte, tijdens het spelen der muziek, had 
gelast te blijven staan, doorgeloopen ; 

0. dat l'tet op dit bewezen verklaarde toege
paste art. 8 der Algemeene P olitie-verordening 
voor de gemeente Sliedrecht, op welke over
treding bij art. 129 dier Verordening straf is ge
steld, voor zoover hier van belang, luidt als 
volgt: ,,Wanneer in het belang der openbare 
orde het verkeer op den openbaren weg moet 
worden belet .. . , moet ieder zich dienaangaande 
onderwerpen aan de bevelen van den ter plaatse 
aa.nwezigen a.m btena..ar of b ea.mbte van _po1itie" ; 

0. dat verdachte's raadsman blijkens het 
bestreden vonnis t er terechtzitt ing van de 
R echtbank heeft betoogd, dat het door verbali-
ant aan verdachte gegeven bevel om te blijven 

staan, niet werd gegeven in het belang der open
bare orde, op grond, dat het niet-stilstaan van 
verdachte de openbare orde niet in gevaar 
bracht, <loch de R echtbank daarorntrent na de 
bewijsconstructie heeft overwogen, ,,dat dit be
toog naar het oordeel der Rechtbank faalt, 
daar toch, wanneer onder omstandigheden als 
boven gebleken, door loopend publiek gedruisch 
wordt gemaakt, het luisterend publiek daarvan 
hinder kan ondervinden, waardoor de open
bare orde kan worden verstoo, d' ' ; 

0. dat bij de voormelde schriftuur, zonder dat 
daarbij bepaalde wettelijke voorschriften als ge
schonden of verkeerd toegepast worden voor
gesteld, als grief tegen het bestreden vonnis 
werd aangevoerd, ,,dat nimmer het belang der 
openbare orde kan eischen, dat tijdens een mu
ziekuitvoering het verkeer over openbare wegen 

. word t belet, althans niet op zoo grooten afstand 
' a ls in casu geschiedde" ; 

0 . dat deze grief niet tot cassatie kan leidcn, 
omdat, - nu, naar de feitelijke en dus in ea -
satie te eerbiedigen opvatting der R echtbank, 
het publiek, dat naar de in de bewezenverkla
ring bedoelde muzieln1itvoering op het Dr. 
Langeveldplein luisterde, hinder kon onder
vinden, indien aldaar tijdens die uitvoering werd 
geloopen, - het belang der openbare orde ook 
kon eischen, dat tijdens die muziekuitvoering 
het verkeer op voorzagd plein werd belet, waar
uit volgt, dat op het bewezen verklaarde terecht 
art. 8 der Algemeene Politie-verordening voor 
de gemeente Sliedrecht is toegepast ; 

Verwerpt het beroep. (B.) 

19 Maa,·t 1929. BESLUIT tot vernietiging 
van een besluit van den R aad der ge
meente Echt van 26 November 1928, waar
bij , met intrekking van het besluit van 
4 October 1928, werd besloten aan M. 
L '/Juvigny te Echt alsnog een bedrag van 
f 20,83 terug te geven van het voor het op 
1 Mei 1928 aangevangen vergunningsjaar, 
betaalde vergunningsrecht. S. 91. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, H andel en Nijverheid van 10 J anuari 
1929, n°. 40 G, Afdeeling Volksgezondheid en 
van Onzen Mini ter van Binnenlandscho Za
ken en Landbouw van 7 Februari 1929, n°. 
1250, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, be
treffende het bes! u it van den Raad der ge
meente Echt van 26 ovember 1928; 

Overwegende, dat Mejuffrouw M. Louvigny, 
wonende in de gemeente Echt, aan wie op 14 
Februari 1921 een vergunning voor den ver
koop van sterken drank in het klein in een 
perceel van die gemeente is verleend, in het 
vergunningsjaar, loopende van 1 Mei 1927 tot 
1 Mei 1928, terwijl zij zich in de uitoefening 
van het bedrijf door een antler liet vervangen, 
zelve !anger dan drie maanden buiten nood
zaak niet heeft gewoond in het huis, waarin 
het bedrijf wordt uitgeoefend; 

dat Burgemeester en Wethouders der ge
meente Echt in verband hiermede, op grond 
van artikel 28, 2° van de Dra.nkwet, de v e 1·
leende vergunning bij besluit van 30 April 
1928, met ingang van 1 Mei 1928, hebben 
ingetrokken; 

dat de vergunninghoudster, hoewel haar te
voren door den Burgemeester der gemeente 
Echt was voorgehouden dat de verleende ver
gunning wel zou worden ingetrokken, op 30 
April 1928 het vergunningsrecht ad f 25, ten 
kantore van den gemeente-ontvanger te Echt, 
heeft betaald voor het vergunningsjaar aan
vangende 1 Mei 1928, terwijl zij bovendien 
van het besluit van Burgemeester en Wethou
ders van de gemeente Echt tot intrekking van 
de vergunning in hooger beroep is gekomen 
bij Gedeputeerde Staten van L imburg, welke 
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evenwel <l it beroep bij besluit van 29 Juni 
1928 ongegrond hebben verklaard; 

dat de vergunninghoudster vervolgens een 
verzoekschrift tot den Raad der gemeente 
Echt heeft gericht om, aangezien zij het ver
gunningsrecht voor een geheel jaar had be
taald en de vergunning door het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Limburg op 29 J uni 
1928 definitief was ingetrokken , restitutie te 
ontvangen van hetgeen zij naar haar meening 
teveel had betaald; 

dat de R aad bij besluit van 4 October 1928 
oorspronkelijk afwijzend op dat verzoekschrift 
heeft beschikt, maar in zijn vergadering van 
26 November 1928, met intrekking van zij n 
beslu it van 4 October 1928, a lsnog besloot tot 
teruggave aan Mejuffrouw M . Louvigny van 
een bedrag ad f 20,83; 

Overwegende dat de Raad zich h ierbij l iet 
leiden door de overweging dat, daar het ver
gunningsrecht was betaald voor het geheele 
vergunnings jaar, loopende van 1 Mei 1928 tot 
1 Mei 1929, en de intrekking van de vergun
ning op 29 Juni 1928 door het beslui t van 
Gedeputeerde Staten van Limburg onherroe
pelijk was geworden, de billijkheid vorderde 
het vergunningsrecht gedeeltelijk te restitu
eeren · 

Ove~wegende daaromtrent, dat artikel 22, 
lid 3, van de Drankwet bepaal t, dat gedeel
tel ijke teruggave van het betaalde vergun
ningsrecht plaats vindt, indien de vergunning
houder bij schrifte lijke, door hem onderteeken
de verklaring afstand doet van de vergunning; 

dat deze voorwaarden in dit geval niet zijn 
vervulcl en de Drankwet niet de mogelijkheid 
opent om gecleeltelijke teruggave ook nog te 
doen plaats vinden in een ander· geval dan in 
het artikel 22, lid 3 omschrevene; 

dat derhalve het besluit van den Raa d der 
gemeente Echt van 26 November 1928 is in 
strijd met de wet; 

Gelet op de Drankwet en op de artikelen 
153 en 154 cler Gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord, (aclvies van 
26 Februari 1929, n° . 33) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi
nisters van Arbeid, Handel en Nijverheid en 
van Binnenlandsche Zaken en Lanclbouw van 
8 Maart 1929, n° . 235 G, Afdeeling Volksge
zondheid en van 15 Maart 1929, n°. 2376, Af
deeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonclen en verstaan: 
voornoemd besluit van den Raad der ge

meente E cht van 26 November 1928 te ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit be
slnit, dat in het Staatsblad zal warden ge
plaatst en waarvan afschrift zal warden ge
zonclen aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 19den Maart 1929. 
WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid, Handel en Nijve,·heid, 
J. R. S I o t em a k er cl e Bruin e. 
D e Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, J . B. Kan. 
(Uitgeg . 9 April 1929.) 

19 Ma.art 1929. KONINKLIJK BESLUIT
(Lager Onderw\jswet 1920 Art. 73 j0 • ar t. 
77, 2• lid.) - Terecht is een op een lijst 
voorkomend kind meegeteld , dat ook op 
de een <lag later ingediende lijst van een 
ander schoolbestuur voorkwam, aangezien 
het bestuur dat de eerste lijst indiende, op 
het tijclstip van indiening redel\jkerwijze 
kon verwachten, clat het kind de school 
dezer vereeniging zou gaan bezoeken, zulks 
te meer daar niet is aangetoond dat di 
bestuur van bedoeld omstandigheid op de 
hoogte was of kon zijn. 

Van een raadsbesluit als bedoeld in art. 
77 2° lid staat geen beroep op Geel. Staten 
open. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het, beroep, ingesteld doo 

D. Louwerse, Nederlandsche Hervormd Predi
kant te Wijckel, gemeente Gaasterlancl, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten·van Friesland. 
van :{ October 1928, n°.82, 2eAfd.F., strekkende: 

a. tot ongegrnndverklaring van zijn beroep 
tegen het besluit van den Raad der gemeente 
Gaasterland van 22 Maart 1928, no. 11 , waarbij 
is ingewilligd eene door 1'et Bestuur der Ver
eeniging voor Christelijk Nationaal School
onderwij s te Wijckel overeenkomstig artikel 72: 
der Lager-Onderwijswet 1920 ingediende aan
vrage om de benoodigde gelden te ontvangen. 
voor de stichting van e,me bijzondere school 
voor gewoon lager onderwi.is alclaar; 

b. tot niet-ontvankelijkverklaring van den. 
appellan t in zijn beroep tegen bet besluit van 
<lien Raad van 22 Maart 1928, n°. 12, waarbij 
een gedeelte van het gebouw cler openbare· 
school te Wijckel voor het beoogde doe! ter be
schikking van het schoolbestuur is gesteld ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 27' 
F ebruari 1929, n°. 120; 

Op de voordracht van Onzen Minister van. 
Onderwijs, Kansten en Weternchappen van 15 
Maart 1929, n° . l4J72, Afd. L . O. F. : 

0. dat de Raad der gemeente Gaasterland. 
bij besluitea van 22 l\faart 1928, nummers 11 
en 12, onderscheidenlijk overeenlrnmstig art. 72 
der Lager-Onderwijswet ! 920, zijne medewer
king beeft verleend aan het evenbedoelde school
bestuur voor de stichting van eene bijzondere· 
lagere school t.e Wijcke! en een gecleelte van het 
gebouw der openbare school te Wijckel voor
het beoogde doe! ter beschikking van dat school
bestuur heeft gesteld : 

dat, nadat Ds. D. Louwerse te Wijckel (ge
meente Gaasterland) van deze raadsbesluiten· 
bij Gedeputeerde Staten van Friesland in be
roep was gekomen, Gedeputeerde St11,ten bij 
besluit van 3 October 1928, n°. 82, 2e afcl. F.,. 
met handhaving van het eerstgenoemde raads
besluit, het daartege.i ing!'stelde beroep hebben, 
afgewezen, en den appellant niet-ontvanketij k 
hebben verklaard in zijn beroep tegen het in de· 
tweede plaats genoemde raadsbesluit ; 

clat Gedeputeerde Staten dMrbij o.a. hebben 
overwogen, dat Joh. Meyer zijn kind Jacobus 
als leerling heeft opgegeven en voor de nieuwe 
school voor Christelijk Nationaal Onderwijg; 

1 en voor die van den Kerkeraad der Neder
duitsch Hervormcle Gemeente van Wijckel; 
dat de a.anvragen ex artikel 72 der wet. van de-
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bPtrokken scboolbesturen niet op denze!fden 
dag, maar onderscheidenlijk den 4-en en 5en 
Januari 1928 zijn ingectiend; dat daar rle eerst 
ingediende aa,nvrage moet worden beoordeeld, 
naar de omstandigheden, zooals die zich op 
4 Jannari voordeden, bij de beantwoording van 
de vraag, of op 4 Januari met voldoende zeker
neid vaststond, dat Jacobus Meijer de school 
voor Christelijk Nationaal ond~rwijs zou be
zoeken, geen rekening mag worden gehouden 
met uE'n gewijzigd voornemen van den vad~r, 
tot uitdrukking komende in de op 5 Januari 
ingediende aanvrage van den Kerkeraad der 
Nederduitsch Hervormde gemeente ; dat het 
voorkomen van Jacobus J\foijer op twee ver
schillende lijsten in dezen dan ook geen aan
leiding kan geven om het genoemde kinrl niet 
,onder de toekomstige leerlingen der school 
voor Christelijk Nationaal Onderwijs mede te 
tellen; dat Burgemeester en Wetbouders in 
verband met des appellants beroep op het 
verschil in afstand tusschen de ouderlijke wo
ningen ,an Nienke en Froukje Boulrns en Hen
drikje van der Brug en de te stichten school 
te Wijckel oener- en de hcstaande gelijksoortige 
bijzondere school t.e Balk anderzijds, welk ver
scbil zou wijzen op de onwaarschijnlijkheid, 
dat de genoemde kinderen de school te Wijckel 
indcrdaad zullen bPzoeken, mededeelen, dat 
de betrokken vaders Siebren Boukes en Wijtze 
van der Brug ten overstaan onderscheidenlijk 
van den burgemeester en den gemeent.e-secreta
ris hebben verklaard, hunne handteekeningen 
te hebben gegeven onder het mondelinge voor
behoud, dat de nieuwe bijzondere school moest 
worden gesticht op de zoogenaamde .,Bargebek" 
(plaatsolijke benaming van een buurtje, gelegen 
tnsschen Balk en Wijckel) ; dat naar de mee
ning van Burgemeester en Wethouders er zelfs 
geen kleine kans bestond, dat de school op de 
,,Bargebek" zou worden gesticht, wijl het in de 
bedoeling lag, bij eventueele inwilliging van de 
aanvragen zoowel van het Nederduitsch Her
vormde als van bet Christel(jk Nationaal school
bestuur aan elk dier besturen een gedeelte van 
de openbare school te Wtickel aan te bieden ; 
dat, daar derbalve de door de betrokken oo.1.ders 
gestelde voorwaarde niet zou worden vervuld, 
Burgemeester en Wethouders van oordeel zijn, 
dat de handteekeningen dier ouders als niet 
gegeven behoorden te z(jn beschouwd; dat vol
gens Burgemeester en Wethouders de afstand 
tusschen de woningen van Siebren Boukes en 
Wijtze van der Brug en de nieuwe bijzondere 
school te Wijckel bedraa~t onderscheidenlijk 
39 en 40 minuten gaans; oat de genoemde af
sta.nden voor het bezoeken van de school te 
vVijckel geen overwegend bezwaar behoeven op 
te leveren: dat het te dezen door den appellant 
aangevoerde dan ook niet tot het buiten aan
merking laten van de betrokken drie kinderen 
kan leiden ; dat hun college meent, dat niet op 
voldoend overtuigende wijze is gebleken, dat 
een voorbehoud, als hierv66r bedoeld, nopens 
de stichting der school op de zoogenaamde 
,,Bargebek" door S. Boukes en W. van der 
Brug inderdaad is gemaakt en het met dat voor
behoud bij de beoordeeling van de vraag, of de 
kinderen Nienke, Froukje en Hendrikje op de 
lijst konden worden gehandhaafd, mitsdien aeen 
rekening kan houden ; d:tt bij het beroepschrift 
is overgelegd eene ver-klaring van J 11~ob Postma, 

waarbij wordt te kennen gegeven, dat hij de 
1-iist heeft geteekend onder vcrzekering dat hij 
vast van plan was, zijn kind nooit naar eene 
Christelijk ~ationale school te zullen 7,enden, en 
dat Jelle Schotanus hij die gelegenheid gpzegd 
heeft, dat dit geen hezwaar was voor de hand
teekening, daar hij, Jelle Schotanus eveneens 
wel had ~eteekend, m!l.ar evenmin ,,an pl!1n 
was zijne -kinderen naar de school t e zenden ; 
dat deze verklaring niet kan diencn tot bewijs, 
dat ontoelaatbare practijken, als daarin ge
noemd, bij bet verzamelen van de handteeke
ningen werkelijk zijn toegepast ; dat als bewijs 
evenmin kan dienen de mededeeling van Bur
gemeester en Wethouclers, dat Jacob Postma 
en Jelle Schotanus, vader van Jet,ske, den in
houd dier verklaring hebben bevestigd; <lat 
er dus geen voldoende aanleiding bestaat om 
de door Postma en Schotanus gegeven hand
teekeningen buiten beschouwing te laten ; dat 
met het oog op het vorenstaande moet worden 
aangenomen, dat, hehalve de hierv66r bedoelde 
15 door den Gemeenteraad niet medegetelde 
leerlingen,. niet moer kindenn als ten -:mrechte 
op de ouderverklaring vermeld behooren te 
worden aangemerkt ; dat, daar dus 43 van de 
58 opgegeven kinderen op die verklaring kunnen 
blijven gehandhaafcl en het betrokken schoo! 
be,tuur aan de in a rt. 73 der Lager -Onderwijs
wet 1920 omschreven vereischten heeft voldaan, 
de Raad geacht moet worden de ingediende aan
vrage terecht te hebben ingewilligd ; dat van 
een krachtens art. 77, 2e lid, der Lager-Onder
wijswet 1920 genomen afzonderlijk raadsbe
sluit geen beroep openstaat op Gedeputeerde 
Staten en appellants bezwaarschrift t3 dezen 
mitsdien niet-ontvankelijk is ; 

dat van dit besluit Ds. D . Louwerse hij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende dat, z. i. ten 
onrechte zijn meegeteld de beide kinderen van 
Joh. Meijer, die op hcide lijsten voor die kinde
ren teekende; dat toch bet t,eekenen van de 
lijst van den Kerkeraad, hetgeen geschiedde, 
v66rdat de lijst der ve~eeniging voor Ohristelijk 
Nationaal Onderwijs was ingediend, Diet was 
een later opgekomen omstandigheid, die de 
waarde van de laatstgenoemde lijst intact laat, 
maar tengevolge moet hebben, dat op beide 
verklaringen deze handteekening hare waarde 
verliest; dat voorts de wijze, waarop de hand
teekeningen van Jacob Postma en Jelle Schota
nus zijn verkregen, blijkt nit eene desbetreffende 
verkla.ring van den eerstgenoemde ; dat deze 
verklaring, waarvan de daarbij betrokken _ 
personen ten overstaan van Burgemeester en 
Wethouders van Gaasterland de waarheid 
hebben bevestigd 7.. i. onwederlegbaar aan
toont, dat bij het verzamelen van de handteeke
ningen ontoelaatbare praktijken zijn toage
past ; dat dns z. i. de kinderen van deze beide 
personen ten onrecbte zijn meegeteld ; dat dit 
z. i. eveneens het geval is met de twee kindPren 
Boukes en het kind Van der Brug; dat, toch 
nit het rapport dienaangaande van Burge
meester en Wethouders overtuigend blijkt, dat 
de vereeniging voor Christelijk Nationaal 
Schoolonderwijs bij de indiening van hare aan
vrage onmogelijk redelijkerwijze verwachten 
kon, dat deze drie kinderen de te stichten school 
zouden bezoeken; dat dus z. i. de ouderverkla
ring slechts 36, in elk geval minder dan 40, 
mede te rellen kinderen aanwijst ; 
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0 . ten aanzien van de twee kinderen van Joh. 
Meijer, dat een dier kinderen Of! de z. g. ouder
verklaring a.ls leerling der b1jzondere lagere 
school te Sondel stond aangegeven ,m deswege 
krachtens het bepaalde bij § 11 van artikel LXIV 
der wet van 16 Februari 1923 S. 38, gewijzigd 
bij de wet van 30 December 1927, S. 428, al 
reeds zoowel door den Gemeenteraad als door 
Gedeputeerde Staten buiten rekening is gelaten ; 

dat Gedeputeerde Staten terecht het andere 
kind van Joh. Meijer we! hebben meegeteld, 
vermits uit het enkele feit, dat de vader voor 
dit kind tevens heeft getee.kend op de lijst, 
overgelegd bij de aanvrage van den K erkeraad 
der N ederduitsch Hervormde gemeente te 
,vijckel, niet voortvloeit, dat het bestuur der 
Vereeniging voor Christelijk Nationaal Onder
wijs op het tijdsti.(l van het indienen van de aan
vrage redelijkerWJjze niet kon verwacbten, dat 
het kind de school dier vereeniging zou gaan 
bezoeken; 

dat immers niet is gesteld, veel minder aan
getoond, dat het beqtuur dier vereeniging op 
bet tijdstip van het indienen van de aanvra&e 
van de evenbedoelde omstandigheid op cte 
hoogte was of kon zijn ; 

0 . ten aanzien van de kinderen onderschei
d3nlijk van Jacob Postma en Jelle Schotanus, 
dat in verband met de tegenstrijdigheid van 
de ten deze in de overgelegde stukken vervatte 
verklaringen en mededeelingen, niet als vol
doende vaststaande kan worden beschouwd 
de juistbeid van den inboud der door den appel
lant bedoelde verklaring van J acob Postma; 

dat dan ook niet is aangetoond, daf het school
bestuur t en tijde van het indienen van de aan
vrage redelijkerwijze niet kon verwachten, dat 
deze kinderen, niettegenstaande hunne vaders 
de lijst geteekend hadden, de school niet zouden 
gaan bezoeken ; 

dat deze beide kinderen dus terecht door 
Gedeputeerde Staten zijn medegeteld; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat, wat 
er ook zij van de vraag, of de twee kinderen 
van S. Boukes en het kind van W. van der Brug 
in aanmerking hadden mogen zijn gebracht, 
althans 40 der op de lijst vermelde 58 kinderen 
voor de toe passing van artikel 73, 1 e lid, a der 
Lager-Onderwijswet 1920 kuonen worden mee-
gerekend; . 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten terecht 
het raadqbesluit van 22 Maart 1928, n°. 11, 
hebben ~ehandhaafd; 

0. wiJders, dat Gedeputeerde Staten even
eeos terecht, den appellant niet-ont,vankelijk 
hebben verklaard in zijn beroep tegeu het raads
besluit van 22 Maart 1928, n° . 12, vermits 
de Lager-Onderwijswet 1920 geen beroep op 
Gedeputeerde St.aten toekent van een raads
be~luit, als bedoeld in art. 77, 2e lid, der wet; 

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

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

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

20 Maart 1929. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, erfdienstbaarheden of andere za
kelijke rechten, noodig voor het stichten 
van een gymnastieklokaal als uitbreiding 

1929 

van het aan de Hooglandsche Kerkgracht 
te L eiden gelegen schoolgebouw der Ver• 

eeniging tot oprichting en instandhouding 
van scholen voor lager en meer u itgebreid 
lager onderwijs op Gereformeerden grond
slag te L eiden, alsmede voor uitbreiding 
van de K aasmarkt aldaar. S. 92. 

20 Mawrt 1929. WET, houdende wettelijke 
voorziening in verband met het door den 
brand van het raadhuis der gemeente 
L eiden op 12 Februari 1929 verloren gaan 
van de op dien datum aanwezige gegevens, 
noodig voor het opmaken van de kiezers
lijst dier gemeente . S. 93. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is wettelijke voorziening 
te treffen in verband met het door den brand 
van het raadhuis der gemeente L eiden op 12 
Februari 1929 verloren gaan van de op dien 
datum aanwezige gegevens, noodig voor het 
opmaken van de kiezerslijst dier gemeente; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. I. De kiezerslijst der gemeente L eiden, 
van kracht geworden 15 Mei 1928, blijft, in 
zooverre met afwijking van artikel 15 der 
Kieswet, van kracht tot den 15den Mei 1929. 

Art. II. Met betrekking tot de kiezerslijst 
der gemeente L eiden, welke tot 1 April 1930 
van kracht zal zijn, worden de artikelen 10, 
11, 13, 14 en 16 der Kieswet toegepast in 
dien zin, dat in: 

a1-tikel 10, eerste lid, in plaats van den 
datum 22 Februari, zal gelden de datum 2 
April; 

artikel 10, tweede lid, in plaats van de 
data 23 Februari en 16 Maart, zullen gelden 
de data onderscheidenlijk 3 April en 23 April; 

artikel 11 , in plaats van den datum 9 Maart, 
zal gel den de datum 16 April; 

artikel 13, eerste lid, in plaats van den 
datum 16 Maart, zal gelden de datum 23 
April; 

artikel 13, derde lid, in plaats van den 
datum 18 Maart, zal gelden de datum 25 
April; 

artikel 14, eerste lid, in plaats van de data 
18 Maart en 28 Maart, zul len gelden de data 
onderscheidenlijk 25 April en 4 Mei; 

artikel 15, eerste lid, in plaats van den 
eersten datum 1 April, zal gelden de datum 
15 Mei. 

Art. III. Voor de verkiezingen van leden 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
te houden in het jaar 1929, wordt ten aanzien 
van de gemeente Leiden artikel 7, derde lid, 
der Kieswet toegepast in dien zin, dat in 
plaats van den datum 1 J anuari geldt de 
datum 30 Maart 1929. 

Art. IV. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkondi
ging. 

Lasten en beveleo, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten Maart 

1929. 
WILHELMI A. 

De Ministe1· van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, J. B. Kan. 

( Uitgeg. 20 Maa,·t 1929.) 

19 
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20 Maart 1929. WET, houdende goedkeuring 
van de op 24 Juli 1922 te 's-Gravenhage 
gesloten voorloopige schikking tusschen 
Nede1·land en Duitschland inzake lucht
verkeer en van het op 17 Augustus 1928 
te 's-Gravenhage geteekend aanvullings
protocol bij die schikking. S. 94. 

Wij WI LHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

dat de op 24 J ul i 1922 te 's -Gravenhage tus
schen Nederland en Duitschland gesloten voor
loopige schikking inzake luchtverkeer en het 
op 17 Augustus 1928 te 's-Gravenhage getee
kend aanvullingsprotocol bij die schikking in
gevolge artikel 58 der Grondwet de goed
keuring der Staten-Generaal behoeven; 

Zoo i het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. I. De nevens deze wet in afdruk ge

voegde op 24 J uli 1922 te 's-Gravenhage tus
schen N ederland en Duitschland gesloten voor
loopige schikking inzake luchtverkeer en het 
op 17 Augustus 1928 te 's-Gravenhage getee
kend aanvull ingsprotocol bij die schikking 
worden goedgekeurd. 

Ar t . II. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten Maart 

1929. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Waterstaat, H. v. d. Veg t e. 
De Minister van B uitenlandsche Za ken, 

B e e l a e r t s v a n B I o k I a n d. 
(Uitg eg. 11 April 1929.) 

VOORLOOPIGE schikking tusschen Nederland 
en Duitschland inzake luchtverkeer. 

Daar de Nederlandsche en de Duitsche Re
geering voornemens zijn een voorloopige schik
king inzake het luchtverkeer te sluiten, zijn de 
ondergeteekenden: 

Zijne Excellentie Jonkheer H . A. van Kar
nebeek, Minister van Buitenlandsche Zaken 
van Hare Majesteit de Koningin der eder
landen, en 

Zijne Excellentie Freiherr H . Lucius von 
Stoedten, Buitengewoon Gezant en Gevol
machtigd M inister van het Duitsche Rijk te 
's-Gravenhage, daartoe door hunne Regeerin
gen behoorlij k gemachtigd, het volgende 
overeengekomen: 

Art. 1. E lk der contracteerende Staten 
verleent voor vredestijd aan l uchtvaartuigen 
van den anderen contracteerenden Staat, welke 
in dezen laatsten Staat volgens de voorschrif
ten zijn ingeschreven, het recht van vreedzaam 
luchtverkeer boven zijn gebied, mits de be
palingen van deze schikking worden nageleefd. 

In deze schikking worden onder ,,gebied" 
medebegrepen de territoriale wateren; onder 
luchtvaartuigen worden alleen verstaan par
ticul iere I uchtvaartuigen. 

Art. 2. De grenzen van de beide contrac
teerende Staten kunnen, behoudens nadere re
gel ing, op ieder punt worden overgevlogen. 

Art. 3. De beide contracteerende Staten 
kunnen het I uchtverkeer over bepaalde gedeel
ten van hun gebied verbieden. 

De gedeelten van het geb ied, waarboven het 1 

luchtverkeer in verband met het voorgaande 
verboden wordt, zullen aan den anderen con
tracteerenden Staat worden medegedeeld. 

Art. 4. Elk luchtvaartuig, hetwelk boven 
een verboden gebied geraakt, moet het nood
signaal geven, dat voorgeschreven is door den 
Staat binnen welks grenzen het zich bevind t 
en zal onmiddell ijk l anden op een luchtvaart
terrein, dat in dien Staat buiten het verboden 
geb ied gelegen is. 

Art. 5. Tot de luchtvaartterrei nen, welke 
voor het openbaar luchtverkeer zijn openge
steld, hebben de luchtvaartuigen van beide 
Staten toegang. 

Na het binnenkomen in en v66r het verlaten 
van een der beide contracteerende Staten mag 
de eerste landing · en de laatste opstijg ing 
slechts plaats hebben op en van een voor het 
openbaar verkeer opengesteld luchtvaartter
rein, waar gelegenheid bestaat voor het ver
richten van douaneformaliteiten en we! zonder 
dat tusschen de grens en het luchtvaartter
rein een tusschenlanding wordt gemaakt. 

In bijzondere gevallen kan met toestemming 
van de bevoegde autoriteit de eerste landing 
en de laatste opstijging ook gesch ieden op en 
van andere plaatsen, waar gelegenheid be
staat tot het verrichten van douaneformal ite i
ten. Het verbod tot het doen van tusschenlan
dingen is ook hierop van toepassing. 

Ieder der contracteerende Staten verstrekt 
aan den andere een opgave van de op het 
oogenblik van het onderteekenen van het con
tract voor het openbaar I uchtverkeer openge
stelde luchtvaartterreinen, uit welke opgave 
tevens blijkt, waar de gelegenheid bestaat tot 
het verrichten van douaneformaliteiten. 

Iedere verandering in deze opgave en iedere, 
zij het ook tijdelijke beperking van de bruik
baarheid van die luchtvaartterreinen d ient aan 
den anderen contracteerenden Staat onmiddel
lijk te worden bekend gemaakt. 

Art. 6. De luchtvaartuigen moeten voorzien 
zijn van een duidelijk en zichtbaar kenmerk, 
waaruit tijdens de vlucht hun identiteit kan 
worden vastgesteld. 

De luchtvaartuigen moeten voorzien zijn van 
bewijsstukken en verdere bescheiden, welke in 
hun land voor het luchtverkeer zijn voorge
schreven. 

De leden van de bemanning - dit zij n alle 
personen, die zich in het luchtvaartu ig be
vinden, met uitzondering van de passagiers -
moeten van de in hun land voorgeschreven 
bewijsstukken voorzien zijn, voor zoover zij in 
cen luchtvaa.rtuig werkzaamheden verr ichten, 
waartoe in hun l and vergunning wordt ge
e ischt ; de overige led en der bemanning moe
ten zijn voorzien van bescheiden , waaru it hun 
werkkring aan boord, hun beroep, h unne iden
titeit en hunne nationaliteit blijkt. 

De ten behoeve van de luchtvaartuigen en 
van de bemanning door een der contractee
rende Staten voor het luchtverkeer uitgereikte 
of erkende bewijzen hebben in den anderen 
Staat gel ijke geldigheid als de overeenkomstige 
door den laatsten Staat uitge reikte of erkende 
bewijzen. 

I edere contracteerende Staat behoudt zich 
het recht voor ten aanzien van het luchtver
keer binnen zijn gebied de bewijzen van ge
schiktheid, we! ke aan zijn onderdanen door 
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den anderen contracteerenden Staat zijn uit
gereikt, niet te erkennen. 

Art. 7. De bemanning en de passagiers 
moeten, onverminderd het bepaalde in artikel 
6, voorzien zijn van bescheiden, welke volgens 
de voor het verkeer tusschen de beide landen 
geldende algemeene voorschriften geeischt 
worden, voor zoover daaromtrent niets anders 
is bepaald. 

Art. 8. De luchtvaartuigen van den eenen 
contracteerenden Staat mogen in het gebied 
van den anderen contracteerenden Staat slechts 
in zooverre voorzien zijn van radio-inrichtin
gen, als dat in de beide contracteerende Sta
ten is toegestaan. Een zoodanige inrichting 
mag slechts bediend worden door leden der 
bemanning, die voorz ien zijn van een bijzonder 
vergunningsbewijs, daartoe door de Regeering 
van hun land uitgereikt. 

Beide contracteerende Staten behouden zich 
voor, om redenen van vei ligheid, regelingen 
te treffen aangaande verplichte uitrusting van 
luchtvaartuigen met toestellen voor draad
looze overbrenging van berichten. 

Art. 9. De luchtvaartuigen, hunne beman
ningen en passagiers mogen geen wapenen, 
munitie, vergiftige gassen of ontplofblre stof
fen vervoeren of medevoeren; postduiven en 
fotografische- en cinematografische toestellen 
mogen slechts worden vervoerd of medege
voerd met vergunning van de bevoegde auto
riteit van den Staat, in welks gebied het 
luchtvaartuig zich bevindt. 

Art. 10 . Luchtvaartuigen, welke personen 
en goederen vervoeren, moeten voorzien zijn 
van een passagierslijst, manifest van lading·, 
alsook van de vereischte douanebescheiden. 

Mocht bij de aankomst van een vliegtuig 
blijken, dat geen overeenstemming bestaat 
tusschen het manifest en de vervoerde goede
ren, clan kan de douane-autoriteit van de 
plaats van aankomst zich met de bevoegde 
douane-autoriteit in den anderen contractee
renden Staat in verbinding stellen. 

Het vervoer van de post kan door afzonder
lijke overeenkomsten rechtstreeks tusschen de 
postadministraties van de beide contractee
rende Staten worden geregeld. 

A1·t. 11. Binnen het gebied van ieder der 
contracteerende Staten kunnen door de be

,voegde autoriteit de luchtvaartuigen van · den 
anderen Staat te alien t ijde bij vertrek en 
aankomst worden onderzocht en de voorge
schreven bescheiden en verdere documenten 
worden nagezien . 

Art. 12. Ieder der contracteerende Staten 
heeft het recht het vervoer als bedrijf van 
personen en goederen tegen betaling uit en 
naar zijn gebied alsook daarbinnen aan bij
zondere voorschri ften te onderwerpen. 

H e t vervoer als bedrijf van personen of 
goederen tusschen twee punten, binnen het 
eigen Staatsgebied gelegen , kan ten behoeve 
van de eigen vliegtuigen worden voorbehouden. 

De inrichting van afgebakende luchtroutes 
zoowel als de exploitatie van geregelde I ucht
verbindingen over het gebied van een der 
contracteerende Sta ten heen, kunnen van bij 
zondere toestemming afhankelijk worden ge
steld. 

Art. 13. Als ballast mag slechts fijn zand 
en water worden uitgeworpen. 

Art. 14. Gedurende de vlucht mogen andere 
voorwerpen of stoffen clan ballast slechts wor
den uitgeworpen of op andere wijze verwij<lerd, 
indien de Staat, in wiens gebied de handeling 
plaats vindt, daartoe een bijzondere vergun
ning heeft gegeven. 

Art. 15. Beide contracteerende Staten zul
len elkander wederkeerig alle voor het lucht
verkeer binnen hun gebied geldende voorschrif
ten merledeelen . 

Art. 16. E lk der contracteerende Staten 
kan deze schikking te alien tijde met een ter
mijn van drie maanden opq;eggen. 

Echter behoudt elk der beide contracteeren
de Staten zich het recht voor in buitengewone 
omstandigheden het luchtverkeer over zijn ge
bied te beperken clan we! geheel of gedeelte
lijk te verbieden, welken maatregel zij onmid
dellijk in werking kunnen doen treden. 

Art. 17. Deze schikking zal bekrachtigd 
worden en de akten van bekrachtiging zullen 
zoo spoedig mogelijk te 's-Gravenhage worden 

uitgewisseld. Zij treedt in werking op den 
dag waarop de akten van bekrachtiging wor
den uitgewisseld. 

Ten blijke hiervan hebben de ondergetee
kenden deze schikking van hunne handteeke
ning en van hunne zegels voorzien. 

Gedaan te 's-Gravenhage den 24sten Juli 
1922 in duplo in de Nederlandsche en in de 
Duitsche taal. 

v. Karn e bee k. 
v. Lu Cius. 

AANVULLINGSPROTOCOL bij de voorloo
pige schikking tusschen N ederland en 
Duitschland inzake luchtverkeer van 24 
Juli 1922. 

De Nederlandsche en de Duitsche Regee
ringen hebben besloten, de tusschen haar op 
24 Juli 1922 gesloten voorloopige schikking 
inzake luchtverkeer in onderstaanden zin te 
wijzigen en aan te vullen: 

Art. 1. De eerste zin van artikel 8 wordt 
Yervangen door de twee volgende zinnen: 

,,De Luchtvaartuigen mogen alleen clan 
voorzien zijn van inrichtingen voor draad
looze overbrenging van berichten, wanneer zij 
daarvoor eene bijzondere vergunning hebben 
ontvangen van den Staat, welks nationaliteit 
de luchtvaartuigen bezitten. 

Het gebruik van eene zoodanige inrichting 
boven het gebied van een der contracteerende 
partijen is onderworpen aan de daarvoor in 
<l ien Staat geldende bepalingen." 

Art. 2. De luchtvaartuigen, welke tot een 
der contracteerende partijen behooren, hunne 
bemanning en hunne passagiers zijn, wanneer 
zij zich in het gebied van de andere contrac
teerende partij bevinden, onderworpen aan de 
ve rpli chtingen, welke voortvloeien uit de in 
dezen Staat geldende bepalingen, in het bij
zonder aan de voorschriften, betreffende het 
luchtverkeer in het algemeen, voor zoover deze 
op alle vreemde luchtvaartuigen zonder on
dersche id van nationaliteit worden toegepast, 
voorts a an de voorschriften nopens douane- en 
andere rechten, uit- en invoerverboden, ver
voer van personen en goederen, alsmede no
pens de openbare veiligheid en orde. 

Zij zijn bovendien onderworpen aan de an
dere verplicht ingen, voortvloeiende uit de 
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algemeene van kracht zijnde wetgeving, tenzij 
in deze schikking anders is bepaald. 

Art. 3. Dit aanvullingsprotocol vormt een 
dee! van de voorloopige schikking tusschen 
Nederland en Duitschland in zake luchtver
keer van 24 Juli 1922 en treedt tegelijk daar
mede in werking. 

Gedaan, in tweevoud, in de Nederlandsche 
en in de Duitsche taal, te 's-Gravenhage, den 
17den Augustus 1928. 

Beelaerts van Blokland. 
Graf Julius von Zech-Burkersroda. 

VORLAUFIGES Abk01n1nen zwischen den 
Niederlanden und Deutschland uber den 
Luftverkehr. 

Da die Niederliindische und die Deutsche 
Regierung ein vorliiufiges Abkommen iiber 
den Luftverkehr zu schliessen beabsichtigen, 
haben die Unterzeichneten: 

Seine Excellenz Jonkheer H. A. van Karne
beek, Minister der Auswiirtigen Angelegen
heiten Ihrer Majestiit der Konigin der Nieder
lande, und 

Seine Excellenz Freiherr H. Lucius van 
Stoedten , Ausserordentlicher Gesandter und 
Bevollmiichtigter Minister des Deutschen 
Reichs im Haag, mit gehoriger Ermiichtigung 
ihrer ,Regierungen, Folgendes vereinbart: 

Art. 1. Jeder Vertragsstaat gewiihrt in Frie
denszei ten Luftfahrzeugen des anderen Ver
tragstaates, die in diesem vorschriftsmiissjg 
zugelassen sind, bei Beachtung der in diesem 
Abkommen enthaltenen Vorschriften das 
Recht zum unschiidlichen Luftverkehr iiber 
seinem Gebiet. 

Als Gebiet im Sinne dieses Abkommens 
gelten auch die Territorialgewiisser, a ls Luft
fahrzeuge nur Privatluftfahrzeuge. 

Art. 2. Die Grenzen beider Vertragsstaaten 
konnen vorbehaltlich anderer Regelung an 
jedem Punkt iiberflogen werden. 

Art. 3. Beide Vertragsstaaten konnen den 
Luftverkehr iiber gewissen Teilen ihres Ge
biets verbieten. Die Gebietsteile, iiber denen 
der Luftverkehr demgemiiss verboten wird, 
sind dem anderen Vertragsstaate mitzuteilen. 

Art. 4. Jedes. Luftfahrzeug, das iiber ein 
verbotenes Gebiet geriit, hat das <lurch die 
Luftverkehrsordnung des iiberflogenen Staates 
vorgeschriebene Notzeichen zu geben und un
verziiglich au£ einem ausserhalb des verbotenen 
Gebiets gelegenen Flughafen dieses Staates zu 
landen. 

Art. 5. Dern offentlichen Luftverkehr zlll' 
Verfiigung stehende Flughiifen sind den Luft
fahrzeugen beider Staaten zugiinglich. 

Ein- und Ausflug nach und van einem der 
beiden Vertragsstaaten diirfen nur nach und 
van einem dem offentlichen Luftverkehr zur 
Verfiigung stehenden Flughafen, der Gelegen
heit zur Zollabfertigung bietet, und zwar 
ohne Zwischenlandung zwischen Grenze und 
Flughafen, erfolgen. 

Im Einzelfall kann mit behordlicher Ge
nehmigung Ein- und Ausflug auch nach und 
von anderen Pliitzen erfolgen, di·e Gelegen
heit zur Zollabfertigung bieten. Das Verbot 
von Zwischenlandungen gilt auch hier. 

Jeder Vertragsstaat teilt dem anderen ein 
Verzeichnis der zurzeit dem offentlichen Luft
verkehr zur Verfiigung stehenden Flughiifen 

mit aus dem zugleich ersichtlich ist, wo sich 
Gelegenheit zur Zollabfertigung bietet. 

Jede Veriinderung in diesem Verzeichnis 
und jede auch nur voriibergehende Ein
schriinkung der Benutzungsmoglichkeit eines 
dieser Flughiifen ist dem anderen Vertrags
staat unverziiglich anzuzeigen. 

Art. 6. Luftfahrzeuge miissen deutliche und 
sichtbare Abzeichen haben, die ihre Feststel
lung wiihrend des Fluges ermoglichen. 

Luftfahrzeuge miissen mit dem im Heimat
land fiir den Luftverkehr vorgeschriebenen 
Ausweisen und sonstigen Urkunden versehen 
sein. 

Die Mitglieder der Besatzung - das sind 
alle im Luftfahrzeuge befindlichen Personen 
ausser den Fluggiisten - miissen, so weit sie 
eine im Heimatland van besonderer Erlaubnis 
abhangige Tiitigkeit im Luftfahrzeug ausiiben, 
mit den im Heimatland fiir den Luftverkehr 
vorgeschriebenen Ausweisen versehen sein; 
sonstige Milglieder der Besatzung miissen mit 
Ausweisen versehen sein, die ihre Beschiifti
gung an Bord, ihren Beruf, ihre Identitiit und 
ihre Staatsangehorigkeit dartun. 

Die den Luftfahrzeugen und der Besatzung 
in einem. Vertragsstaate fiir den Luftverkehr 
ausgestellten oder anerkannten Ausweise haben 
im anderen Vertragsstaate dieselbe Giiltigkeit, 
wie die van diesem ausgestell ten oder aner
kannten entsprechenden Ausweise. 

J eder Vertragsstaat behiil t sich das Recht 
vor fiir den Luftverkehr innerhalb seines Ge
biets den an seine Staatsangehorigen vom 
anderen Vertragsstaat ertei lten Fiihigkeitsaus
weisen die Anerkennung zu versagen. 

Art. 7. Besatzung und Fluggiiste miissen, 
unbeschadet der Vorschriften des Artikels 6, 
mit den Ausweisen versehen sein, die nach 
den im zwischenstaatlichen Uebergangsverkehr 
gel tenden allgemeinen Bestimmungen ver
langt werden, soweit nicht etwas anderes be
stimmt wird. 

Art. 8. Luftfahrzeuge des einen Vertrags
staates diirfen im Gebiete des anderen Ver
tragsstaates nur insoweit mit Gerat zur draht
losen Nachrichteniibermittelung versehen sein, 
wie dies in beiden Vertragsstaaten gestattet 
ist. Solches Geriit darf our van Mitgliedern 
der Besatzung bedient werden, die eine beson
dere Erlaubnis des H eimatstaates dazu mit 
sich fiihren. Beide Vertragsstaaten behalten 
sich vor, aus Sicherheitsgriinden Vereinba
rungen iiber pflichtmassige Ausstattung van 
Luftfahrzeugen mit Geriit zur drahtlosen Nach
richteniibermittelung zu treffen. 

Art. 9. Luftfahrzeuge,, ihre Besatzungen 
und Fluggiiste diirfen Waffen, Schiessbedarf, 
giftige Gase oder Sprengstoffe weder befor
dern noch sonst mit sich fiihren, Brieftauben 
sowie Lichtbildgeriit nur mit Erlaubnis der 
zustiindigen Behorde desjenigen Staates, in 
<lessen Luftgebiet sich das Fahrzeug befindet. 

Art. 10. Luftfahrzeuge, die Fluggiiste und 
Sachen mit sich fiihren, miissen mit einem 
namentlichen Verzeichnis der Fluggiiste, einem 
Verzeichnis iiber Art und Menge der Sachen 
sowie den erforderlichen Zollerkliirungen ver
sehen sein. 

Ergibt sich bei der Ankunft eines Luft
fahrzeugs eine Unstimmigkeit zwischen La
dungsverzeichnis und mitgefiihrten Sachen, so 
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kann die Zollbehiirde des Ankunfthafens sich 
mit der zustandigen Zollbehiirde des anderen 
Vertragsstaates unmittelbaar in Verbindung 
setzen. 

Mitnahme von Post kann durch besondere 
Abmachungen unmittelbar zwischen den Post
verwaltungen der beiden Vertragsstaaten ge
regelt werden. 

Art. 11. J eder Vertragsstaat kann in seinem 
Gebiet die Luftfahrzeuge des anderen Staates 
in alien Fallen bei Abflug und Landung be
hiirdlich untersuchen und die vorgeschriebenen 
Ausweise und sonstigen Urkunden priifen. 

Art. 12. Jeder Ve1·tragsstaat ist berechtigt 
die gewerbsmiissige Befiirderung von Personen 
oder Sachen aus und nach seinem Gebiet 
sowie innerhalb desselben besonderen Vor
schri ften zu unterwerfen. 

Gewerbsmiissige Befiirderung von Personen 
oder Sachen zwischen zwei Punkten des eigenen 
Staatsgebiets kann den. heimischen Luftfahr
zeugen vorbehalten werden. 

Einrichtung gekenzeichneter Luftlinien soWie 
Betrieb fl ugpl anmiissiger Luftverbindungen 
iiber das Gebiet eines Vertragsstaates hinweg 
kiinnen von besonderer Genehmigung abhangig 
gemacht werden. 

Art. 13. Als Ballast darf nur feiner Sand 
und Wasser abgeworfen werden. 

Art. 14. Unterwegs diirfen ausser Ballast 
andere Sachen oder Stoffe nur abgeworfen 
oder sonst entfernt werden, wenn der Staat, 
in dessen Gebiet die Handlung vorgenommen 
wird, eine besondere Erlaubnis dazu erteilt 
hat. 

Art. 15. Beide Vertragsstaaten werden 
sich gegenseitig alle fiir den Luftverkehr in 
ihren Gebiet massgebenden Vorschriften mit-
teilen. , 

Art. 16. J eder Vertragsstaat kann dieses 
Abkommen zu jedem Zeitpunkt mit einer 
Frist von drei Monaten kiindigen. 

J ecloch behal t sich jeder Vertragsstaat das 
Recht vor unter auszergewiihnlichen Umstan 
den den Luftverkehr iiber seinem Gebiete mit 
sofortiger Wirkung einzuschriinken oder ganz 
ocler teil weise zu verbieten. 

Art. 17. Dieses Abkommen soil ratifiziert 
und die Ratifikationsurkunden sollen baldmiig-
1 ichst im Haag ausgetauscht werden. Es tritt 
mit clem Tage des Austausches der Ratifika
tionsurkunden in Kraft. 

Zu urkund dessen haben die Unterzeichneten 
dieses Abkommen unterschrieben und mit ihren 
Siegeln versehen. 

Geschehen im Haag am 24. Juli 1922 in 
doppelter Ausfertigung in hollandischer und 
in deutscher Sprache. 

v. K a r n e bee k. 
v. Lu Cius. 

ZUSATZPROTOKOLL zu dem vorliiufigen 
A b kommen zwischen den N iederlanden 
und Deutschland ii.ber den Luftverkehr 
vom 24. Juli 1922. 

Die Niederlandische und d ie Deutsche Re
gienmg haben beschlossen, das zwischen ihnen 
24.7.1922 abgeschlossene vorlaufige Abkom
men i.iber den Luftverkehr in folgender Weise 
abzuandern und zu erganzen: 

Art. 1. In artikel 8 treten an Stelle von 
Satz 1 nachstehende zwei Satze: 

,,Die Luftfahrzeuge diirfen nur dann mit 
Gerat zur drahtlosen Nachrichteniibermittlung 
versehen sein, wenn sie eine besondere Erlaub
nis ihres H eimatstaates hierfiir erhal ten haben. 

Fiir die Benutzung solchen Gerats iiber dem 
Gebiet eines der vertragschliessenden Teile 
sind die in diesem Staat hierfiir geltenden 
Bestimmungen massgebend." 

Art. 2. Die Luftfahrzeuge des einen Ver
tragsteils, ihre Besatzung und ihre FI uggaste 
unterliegen, wahrend sie sich im Gebiete des 
anderen Vertragsteils befinden, den Verplich
tungen, die sich aus den in diesem Staate 
jeweils geltenden Bestimmungen ergeben, 
insbesondere den Vorschriften iiber den Luft
verkehr im allgemeinen, soweit diese au£ alle 
fremden Luftfahrzeuge ohne Unterschied der 
Nationalitat Anwendung fi nden, ferner iiber 
Ziille, andere Abgaben, iiber Aus- und Ein
fuhrverbote, iiber die Befiirderung von Per
sonen und Giitern sowie iiber d..ie iiffertliche 
Sicherheit und Ordnung. 

Sie unterliegen auch den sonstigen Ver
pflichtungen, die sich aus der jeweiligen all
gemeinen Gesetzgebung ergeben, soweit dieses 
Abkommen nichts anderes vorsieht. 

Art. 3. Dieses Zusatzprotokoll bildet einen 
Bestandteil des vorlaufigen Abkommens 
zwischen den Niederlanden und Deutschland 
iiber den Luftverkehr vom 24.7.1922 und tritt 
gleichzeitig mit diesem in Kraft. 

Geschehen im Haag am 17. August 1928, 
in doppelter Ausfertigung in niederlandischer 
und deutscher Sprache. 

Beelaerts van Blokland. 
Graf Julius von Zech-Burkersroda. 

20 Maart 1929. WET, houdende goedkeuring 
van de toetred ing tot de overeenkomst van 
Parijs van 25 Juli 1928, tot wijziging van 
de Conventie van 18 December 1923, be
treffende de inrichting van het Statuut 
der zone van 1'anger. S. 95. 

Wij WILHELMI A, enz .... cloen te wete,,: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is, toe te treden tot de 
overeenkomst, geteekend te Parijs op 25 Juli 
1928, tot wijziging van de Conventie betref
fende de inrichting van het Statuut der zone 
van Tanger van 18 December 1923, welke 
toetreding op grond van artikel 58, derde lid, 
der Grondwet, alleen kan geschieden krach
tens de wet. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Toetreding tot de bij deze wet ge

voegde overeenkomst, geteekend te Parijs den 
25sten Juli 1928, tot wijziging van de Con
ventie van 18 December 1923, betreffende de 
inrichting van het Statuut der zone van 
Tanger, wordt goedgekeurd. 

2. Daze wet treeclt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondi ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten Maart 

1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van B uitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 17 April 1929.) 
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ACCORD portant R evision de la Convention 
du 18 dece1nbre 1923 relative a l'organi
sation tiJu Statut de la Z one de Tanger. 

Les Soussignes, dument autoris s, re pecti
vement plenipotentiaires des Pui sances sig
nataires de la Convention de Paris du 18 
decembre 1923 relative a !'organisation du 
Statut de la zone de Tanger, auxquels s'est 
joint le plenipotentiaire de l'Italie. 

Etant tombes d'accord pour reviser certa ins 
articles de ladi te Convention et son annexe 
portant reglement de la gendarmerie dans la 
zone de Tanger, 

Sont convenus des disposi t ions suivantes: 
Art. I. Le texte des articles 1, 3, 4, 8, 10, 

27, 34, 35, 37, 47, 48, 50 et 56 de la Conven
tion de Pari du 18 decembre 1923, relative 
a !'organisation du Statut de Tanger, est 
remplace par le texte ci-apres: 

Article Premier. - R emplacer les mots: Jes 
troi Gouvernements contractants .. .. .. par l es 
mots : Jes Gouvernements contractants .. ... . 

Art. 3. (Dernier alinea): Les Gouverne
ments britannique, espagnol, fran9ais et italien 
ont la faculte d'affecter a leurs Consulats a 
Tanger un officier charge de les renseigner 
sur l'ob ervation des engagements d'ordre mi
litaire qui precedent. 

Art. 4. La surveillance de la contrebande 
des armes et des munitions de guerre dans 
Jes eaux territoriales de la zone de Tanger 
sera, en temps normal , exercee conjointement 
par Jes forces navales de l'Espagne et de la 
France en raison de l'interet special que donne 
A ces deux Puissances la proximite de leurs 
zones d'influence respectives dans !'Empire 
Cherifien. 

Dans le cas ou, en raison de circonstances 
exceptionnelles, la cooperation des forces na
vales britanniques et italiennes a la surveil
lance pr'vue a l'alinea premier du present 
article paraltrait desirable, Jes Gouvernements 
britann ique, espagnol, fran9a is et italien s'en
tendront prealablement sur le modalites de 
cette participation. 

Les delinquants seront deferes au Tribunal 
mixte de Tanger. 

Art. 8. Les accords internationaux conclus 
A l'avenir par Sa Majeste Cherifienne ne 
s'etendront A la zone de T anger qu'avec l' as
sentiment de' l'Assemblee legislative interna
tionale de la zone. 

Par exception, s'etendent de plein droit A 
la zone les accords internationaux auxquels 
toutes l s Puissances signataires de l'Acte 
d' Algesiras sont parties contraotantes ou au
ront adhere. 

Les dahirs rendus par Sa Majeste Cheri
fienne en vue de modifier les textes organiques 
de la zone conformement aux accords inter
venus ou a intervenir pour la revision du 

tatut de Tanger entre Jes Puissances signa
taire de la presente Convention s'etendront 
de plein droit A la zone. 

Les dispo itions de articl es 141 et uivants 
du traite de Versailles continuent a s'appli
quer A la zone de Tanger. Les dahir cheri
fiens pri en consequence de ce textes ne 
peuvent etre modifies qu'apres accord avec le 
Pouvoir central cherifien. 

Art. 10. II est interdit de se livrer dan la 

zone de Tanger a aucune agitation, propa
gande ou preparation d'entreprise contre l'ordre 
etabl i dans l'une quelconque des zones du 
Maroc, ou dans les pays etrangers. 

Les delinquants quels qu'ils soient sei'Ont 
deferes au Tribunal mixte de Tanger. 

Un bureau mixte d'information, compose 
d'un officier superieur espagnol, chef de bu
reau , d'un officier subalterne fran9ais, adjoint 
au chef du bureau, et d'un officie r subalterne 
espagnol, sera 6tabli A Tanger avec mission 
d'observer tous faits interessant la securite de 
Tanger dans ses rapports avec celle des zones 
voisines et des pays etrangers. 

En raison de l'interet special que l'activite 
de ce bureau presentera pour les autres zones 
du Maroc, les frais de son fonctionnement se
ront entierement a la charge des Gouverne
ments espagnol et frarn;:ais. 

Le chef du bureau rem pi ira les fonctions 
et aura le titre d'Inspecteur general de la 
securite dans la zone de Tanger et, comme tel , 
ii devra recevoir l'agrement du Comite de 
control e. 

Sans intervenir dans le fonctionnement des 
services de !'adm inistration tangeroise, l'In
specteur general de la securite sera le con
seiller des autorites du Statut, ci-dessous men
tionnees dans le p1·esent article, pour !' appli
cation de !'article 3, paragraphe premier, de 
la presente Convention en ce qui concerne la 
securite de Tanger dans ses rapports avec celle 
des zones voisines et des pays etrangers, ainsi 
que pour !' application de !'article 10 visant 
les propagandes subversive , la contrebande, 
et, d'une maniere generale, !'application des 
dispositions concernant le indes irables et les 
menees dirigees contre l'ordre etabli tant au 
Maroc que dans les pays etrangers. 

11 communiquera ses informations a l'Admi
nistrateur pour permettre A eel ui-ci de prendre 
Jes mesures de survei ll ance appropriees ou de 
prescrire les enquetes necessaires. 

Toutefois, si les faits dont ii aurait con
naissance lui paraissaient presenter un carac
tere delictueux nettement etabli, ii pourra les 
denoncer directement au parquet du Tribunal 
mixte. 

L'Inspecteur general de la securite aura 
qualite pour presenter au Comite de contr6le 
toutes ob ervations, suggestions et tous con
seils qu'il cro ira devoir formuler concernant 
!'organ isation et le fonct ionnement des ser
vices de !'administration charges de !'appli
cation des articles 3, paragraphe premier, et 
10 de la presente Convention. 

Les differentes autorites de la zone de Tan
ger, mentionnees ci-dessus, avec lesquell es, par 
applicatio'n du present artic le, l 'Inspecteur ge
neral de la securite se era trouve en rapports, 
faciliteront a celui-c i l 'accomplissement de sa 
mission, notamment en indiquant la suite qui 
aura pu etre donnee a ses demarches. Le Co
mite de contr6le servira a cet egard d'inter
mediaire entre les autres autorites de la zone 
et l 'Inspecteur gen' ral. 

Art. 27. R emplacer les 1nots : ,,les trois 
Puissances contractantes", par les 11wts: ., les 
Puissances contractantes". 

Art. 34. En consideration du nombre des 
ressortissants, des chiffres du commerce ge
neral , des interets immobiliers et de l'impor-
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tance du trafic a Tanger des differentes Puis- I 
sances signataires de I' Acte d' Algesiras, I' As
semblee legisl ative internationale comprend: 

4 membres franc,ais, 
4 membres espagnols, 
3 membres bri tann iques, 
3 membres italiens, 
1 membre america in, 
1 membre beige, 
1 membre hollandais, 
1 membre portugais, 

designes par leurs Consulats respectifs et en 
outre: 

6 sujets musulmans designes par le Men
doub et 

3 sujets israelites du Sultan designes par le 
Mendoub et pris sur une liste de neuf noms 
presentee par la communaute israelite. 

L'Assemblee nomme, parmi ses membres. 
quatre vice-presidents: un citoyen franc,a is, un 
sujet britannique, un sujet espagnol et un ci
toyen italien, charges d'assister le Mendoub 
clans la presidence de I' Assemblee et de le 
suppleer en cas d'absence ou d'empechement. 

Art. 35. (al ineas 1, 2, 3, 4 et 5). Un Ad
ministrateur execute Jes decisions de l'Assem
blee et dirige !'Administration internationale 
de la zone. 

L'Administrateur a sous ses ordres trois ad
ministrateurs adjoints et deux ingenieurs. 

jour ou ils ont ete demandes, faute de quoi la 
commission peut proceder au recrutement du 
candidat. 

Les candidats agrees sont nommes par l'Ad
ministrateur apres approbation de l 'Assemblee. 

Art. 47. La securite clans la zone est ex
clusivement assuree par un corps de gendar
merie indigene mis a la disposition de l'Ad
ministrateur. 

L'effectif de cette force sera de 400 hommes 
au plus pendant un delai de 12 mois a comp
te de sa constitution. 

A ! 'expiration de ce delai de 12 mois cet 
effecti f sera de 250 hommes et ne pourra etre 
ni augments ni reduit sans l'assentiment una
nime du Comite de controle. 

A partir de la constitution de la gendar
merie et jusqu'au 31 decembre 1928, Jes Gou
vernements espagnol et franc,ais contribueront 
a I' entretien de cette force en y affectant Jes 
credits rendus disponib"les par la dissolution 
des tabors. Passee cette date et jusqu'a la fin 
du delai de 12 mois ci-dessus prevu, Jes deux 
Gouvernements verseront a la zone la sub
vention necessaire pour parfaire la djfference 
entre le credit de 1.500.000 fr. que la zone de
vra prevoir clans son budget pour l'entretien 
de la gendarmerie et le montant des depenses 
effectives. Cette subvention sera supportee pour 
moitie par chacun des deux Gouvernements. 

A !'expiration de ladite periode le Gouver
nement espagnol et le Gouvernement franc,ais 
supporteront par moitie la depense supple
m entaire que comporte le maintien de la gen
darmerie a 250 hommes, soit 350.000 francs 
chacun. Le credit de 1.500.000 francs assure 
par le budget de la zone sera porte ainsi a 

Un administrateur adjoint est plus specia
lement charge, avec le titre de directeur, des 
services d'hygiime et d'assistance; un admini
strateur adjoint est plus specialement charge, 
avec le titre de directeur, des services finan
c iers; un administrateur adjo int est plus spe
c ia lement charge, avec le titre de directeur, 
des services judiciaires. 

Pour une premiere periode de six ans, a 
compter de l'entree en fonctions de l'Admini
strateur: I' Administrateur est de nationalite 
franc,aise; l 'administrateur adjoint, charge des 
services d'hygiene et d' assistance, est de na
tional ite espagnole; l'administrateur adjoint. 
charge des services financiers, est de nationa
lite bri tannique; l'administrateur adjoint, 
charge des services judiciaires, est de nationa
lite italienne. L'Administrateur, Jes trois ad
ministrateurs adjoints et Jes deux ingenieurs 
sont nomme·s par Sa Majeste Cheri fienne sur 

· 2.200.000 £rans, chiffre calcule conformement 
aux evaluations budgetaires. 

la demande du Comite de controle, a qui ils 
sont presentes par leurs Consulats respectifs. 

Apres cette premiere J?eriode de six ans, 
I' Assemblee nomme I' Administrateur et Jes ad
ministrateurs adjoints parmi Jes ressortissants 
des Puissances signataires de l'Acte d'Algesi
ras. Toutefois, Jes quatre postes ne pourront 
etre confies qu' a des ressortissants de nationa
lites differentes. 

Art. 37. Le recrutement des fonctionnaires 
de !'Administration internationa le, autres que 
,ceux prevus a I' article 36 ci-dessus, est effec
tue par une commission presidee par l'Admi
n istrateur et composee des quatre vice-presi
tlents de I' Assemblee et du chef du service 
interesse. 

La commission doit, en se renseignant au
pres du Consul auquel ressortit le candidat, 
s'assurer que celui-ci n'a pas d'antecedents de
favorables. Ces renseignements doivent etre 
donnes clans un delai d'un mois a compter du 

La gendarmerie sera recrutee par moitie clans 
chacun des tabors actuels. L'egalite e'ntre Jes 
elements franc,ais et espagnols sera maintenue 
en cas de licenciement pour reduction d'effec
tifs et !ors des recrutements auxquels donne
ront I ieu Jes vacances. 

La gendarmerie sera commandee par un 
officier espagnol du grade de commandant; 
eel ui-ci aura pour adjoint un officier fran
c,ais du grade de capitaine. Le cadre europeen 
sera compose en proportions egales par des 
grades espagnols et franc,ais. Vu le caractere 
international de cette unite, celle-ci pourra 
comprendre des grades appartenant a d'autres 
national ites. 

La gendarmerie peut tenir garnison clans la 
ville de Tanger et entretenir des postes clans 
la banlieue. 

Le reglement concernant la gendarmerie est 
annexe a la presente Convention. 

Art. 48. (premier alinea). Une juridiction 
internationale, denommee Tribunal mixte de 
T anger , est chargee d'administrer la justice 
aux ressortissants des Puissances etrangeres. 
Elle est composee de magistrats de nationali
tes beige, britannique, espagnole, frarn;aise et 
italienne. 

Art. 50. L~s ~o~rr{ission~ e.t ~o~itks ~ct~els 
de Tanger sont supprimes. Le soin de fixer 
le tarif des valeurs douanieres applicable clans 
Jes trois zones, qui incombe actuellement a 
la commiss ion des valeurs douanieres, est con-
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fie a une comm1ss1on composee de represen
tants des trois zones. Cette commission se 
reunira a Tanger au moins deux fois par a n. 

Dans le cas ou. des protestations sera ient ele
vees, au nom de l'egalite economique, contre 
les decisions de l a commission en ce qui con
cerne la zone de Tanger, ces protestations 
seraient soumises au Comite de controle. 

Art. 56. (premier alinea). Remplaces les 
mots: ,, les trois Gouvernements contractants", 
par les mots: ,, Jes Gouvernements contrac
tants". 

Art. II. L e texte du reglement de la gen
darmerie clans la zone de Tanger (annexe a 
la Convention du 18 decembre 1923) est rem
place par le texte ci-apres : 

R egl ement de la gend,a,rmerie dans la 
zone de Tanger. 

I. - Organisation. 

Art. ler. - II est constitue a T anger une 
gendarmerie de la zone. 

Art. 2. - Cette genda rmerie doit: 
1 °. Maintenir l'ordre clans l a zone. Elle 

devra prete.r son concours a la police locale . 
sur la requisition de l'administrateur; 

2°. Garantir d'une maniere efficace la se
cu1·ite clans l a zone. 

Art. 3. La gendarmerie est placee sous 
l'autorite de l'administrateur de la zone. 

Art. 4. - Elle est commandee par un of
ficier espagnol du grade de commandant qui 
a pour adjoint un officier fran9ais du grade de 
capitaine. 

Le cadre europeen comprend en outre: 
4 I ieutenants ou sous-lieutenants dont deux 

espagnols et deux franc,ais . 
3 sous-officiers, dont un esp.agnol et un 

fran9ais. 
Art. 5. - Si ces officiers ou sous-officiers 

europeens sont promus au grade superieur au 
cours de leur contrat, ils doivent etre Templa
ces par d'autres officiers ou sous-officiers du 
grade prevu a !'art icle 4 ci-dessus. 

Art. 6. - L'effectif indigene m arocain est 
de 3 caids et 250 hommes de troupe, sous
officiers compris. 

La repartition de l' effectif et l'encadrement 
seront f ixes par l'assemblee l egislative interna
tionale avec !'approbation du comite de con
trole; ils pourront etre modifies selon Jes don
nees de I' experience. 

L'effectif des chevaux est, en principe, de 50. 
Art. 7. - Un contrat passe entre ! 'Admini

stration de Tanger et les officiers europeens 
determine Jes conditions de leur engagement 
et fixe l eur solde, qui sera ordonnancee par le 
directeur des finances. 

II. - R ecrutement. 
Art. 8. - L a gendarmerie comprend des 

caids, sous-officiers, caporaux et soldats maro
cains n'ayant encouru aucune punition grave. 

Les hommes de troupe seront ages d'au 
moins 24 ans et de 45 ans au plus. 

Art. 9. - Pour l a constitution de l a genda.r
merie, les grades et soldats marocains seront 
recrutes par moitie clans chacun des tabors de 
police . L'egalite entre Jes elements espagnols 
et fran9ais sera maintenue en cas de I icencie
ment pour reduction d'effectifs et !ors des re-

crutements auxquels donneront lieu Jes va
cances. 

Art. 10. - Le recrutement des hommes de 
troupe se fait par voie d'engagement et de 
regagement. 

L'engagement E!st contracte pour une pe
riode de trois ans. 

L e rengagem ent est contracte pour une pe
riode de un it trois ans et donne droit a une 
haute paye. 

Les tarifs de solde et de haute paye sont 
fives par l'Assemblee internationale avec ap
probation du Comite de controle. 

III. - Attributions du Commandant. -
Discipline. 

Art. 11. - Le commandant de la gendar
merie a toutes Jes attributions d'un chef de 
corps. 

II doit assurer !'instruction, la discipline et 
!'administration de !'unite. 

En ce qui concerne !'organisation du ser
vice et la discipline, tant pour le cadre euro
peen que pour Jes officiers et hommes de 
troupe marocains, un reglement fixera Jes 
prescriptions necessaires, qui devront s'inspirer 
des principes communs aux reglements de la 
gendarmerie fran9aise et de la guardia civil 
espagnole. 

Le commandant de l a gendarmerie et le 
capitaine ad joint exercent it l'egard des offi
ciers et sous-officiers de leur nationalite les 
droits que leur conferent les reglements en 
v igueur clans leurs armees respectives. Le 
commandant de l a gendarmerie peut, en outre, 
en ce qui concerne Jes officiers ou sous-offi
ciers qui ne sont pas de sa nationalite, adres
ser sous sa responsabilite un rapport avec des 
conclusions it l'Administrateur de Tanger. Ce
lui-ci transmet ce rapport au Consul de la 
nation it laquelle appartient l 'officier ou le 
sous-officier en cause. 

IV. - Service des salves. 
Art. 12. - La gendarmerie assure, avec un 

detachement preleve sur son effectif, le service 
de la batterie pour les salves reglementaires . 

V. - P eriode transitoire. 
Art. 13 . - Pendant un delai de 12 mois 

a compter de la constitution de la gendarme
rie de Tanger, son effectif sera fixe a 400 
hommes de troupe indigenes, sous-officiers 
compris, et 50 chevaux, mais Sera ramene, a 
!'expiration de cette periode, a celui prevu it 
! 'article 6. 

Etant donne le caractere transitoire de cette 
mesure, l' encadrement europeen prevu it !'ar
ticle 4 ne sera pas modifie. 

L'effect if des caids pourra etre, it l'origine, 
de huit unites et sera recrute clans les condi 
tions fixees par !'article 9; ii . sera. reduit 
progressivement it celui fixe par !'article 6. 

Art. III. Le present Accord sera communi
que par Jes soins du Gouvernement de la 
Republique fran~aise aux Puissances ayant 
adhere a la Convention du 18 decembre 1923 
relative a !'organisation du Statut de Tanger, 
a insi qu'au Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amerique, signatare de l'Acte d'Algesiras. 

Art. IV. Le present Accord sera ratifie et 
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les ratifications en seront deposees a Paris 
aussitot que faire se pourra. 

Il entrera en vigueur a !'expiration d'un 
delai de trois mois a compter du depot des ra
tifications, et des ce moment ii sera soumis 
aux conditions de duree et de renouvellement 
du Statut, objet de la Convention du 18 
decembre 1923. 

Le present Accord dresse en quatre exem-
plaires, a Paris, le 25 juillet 1928. 

(L. S.) Signe: J. Quinones de Leon. 
(L. S.) Berthelot. 
(L. S.) Crewe. 
(L. S.) G. Manzoni. 

20 Maa,·t 1929. WET, houdende wijziging en 
verhooging van het vierde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1928. 
s. 96. 

20 Maart 1929. WET, houdende naturalisatie 
van 0. E. Bartsch en 18 anderen. S. 97. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat Otto Eduard Bartsch en 18 anderen aan 
Ons een verzoek oin naturalisatie hebben in
gediend, met overlegging - wat betreft den 
in artikel 2 genoemde voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der 
wet van 12 December 1892 {Staatsblad n°. 
268) op het Nederlanderschap en het ingeze
tenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Otto Eduard Bartsch, geboren te Wan

naginn.en (Pruisen) den 10 Februari 1888, 
coupeur, wonende te Amsterdam, provincie 
Noo,dholland; 

2°. Franz Jo sef Bejcek van der Chijs, ge
boren te Weenen (Oostenrijk) den 26 Mei 
1907, zonder beroep, wonende te Schiedam, 
provincie Zuidholland: 

3°. Joseph Al/ons Maria B ock, geboren te 
Herzogenrath (Pruisen) den 11 November 
1905, hulpmonteur, wonende te H eer/en, pro
Yincie Limbu,·g; 

4°. Juan Tomas Bomert, geboren te Pasa
jes (Spanje) den 14 October 1888, handels- 1 

reiziger, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

5°. Jan Breukelman, geboren te Volzel 
(Pruisen) den 29 Februari 1896, landbouwer, 
wonende te Echtele,· (Pruisen); 

6°. Katharina Engels, weduwe van Peter 
Goossens, geboren te Vo,·st ( Pruisen) den 29 
September 1870, zonder beroep, wonende te 
Krefeld-Bockum ( Pmisen); 

7°. Elisabeth Josepha 0rottendieck, weduwe 
van F,·anz Be,·nard Korte, geboren te Riems
loh (Duitschland) den 8 October 1865, zonder 
beroep, wonende te Bad Sassendorf (Duitsch
land); 

8°. H einrich Theodor H irsch, · geboren te 
Metz (Elzas) den 22 November 1901, student, 
wonende te Wageningen, provincie Gelder
/and; 

9° . Marie Kretschmer, weduwe van Nicolai 
J gnatow, geboren te Bandjermasin (N eiler-

landsch-JndiiJ) den 16 Mei 1877, zonder be
roep, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

10°. Ka1·l Victo,· Kurt Mulisch, geboren te 
Gablonz (Tsjecho Slowakije) den 10 Juli 1892, 
koopman, wonende te Haa,·lem, provincie 
N oordholland; 

11 °. Leopoldine Agnes Polleres, geboren te 
Hirschwang (Oostenrijk) den 25 October 1903, 
zonder beroep, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

12°. Johann Wilhelni Rosenboom, geboren 
te Aken (Pruisen) den 21 October 1894, tim
merman, wonende te A ken ( Pruisen); 

13°. Caroline Rub ens, weduwe van Izak 
He,·tog, geboren te Pannesheide (Pruisen) den 
10 October 1865, zonder beroep, wonende te 
Kohlscheid (Pr,tisen); 

14°. Friedrich Max Schilde, geboren te 
Leipzig ( Saks en) den 13 Augustus 1899, chauf
feur, wonende te Vlissingen, provincie Zee
land; 

15°. H ermann Heinrich Schu,·e, geboren te 
's-Gmvenhage (Zuidholland) den 23 Juni 
1906, leeraar, wonende te Maastricht, provin
cie Li,nb·urg; 

16°. H einr·ich Verhiilsdonk, geboren te 
Wardhausen (Pruisen) den 16 Mei 1892, fa
brieksarbeider, wonende te Klee/ (Pruisen); 

17°. Mathias Hubert W endelen, geboren te 
Rheijdt (Pruisen) den 5 September 1895, 
chauffeur, wonende te Rheijdt (Pruisen); 

18° . Maria Agnes Z elissen, geboren te Tiid
dern (Pruisen) den 9 October 1894, zonder be
roep, wonende te Tiiddern (Pruisen). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij art. 
3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n° . 268) op het e
derlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van ederlander verleend aan: 
Jan H end,·ik Evert Gerhard Striitke,·, geboren 
te Enschede (Ove,-ijssel) den 1 Mei 1905, steen
drnkker, wonende te Enschede, provincie Over
ijssel. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten Maart 

1929, 
WILHELMINA. 

De Minister van Justiti e, J. Donner. 
( Uitgeg. 2 April 1929.) 

20 Maa,·t 1929. WET, houdende naturalisatie 
van C. Ceurremans en 20 anderen. S. 98. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo vVij in overwegjng genomen hebben, 

dat Constantijn Ceurremans en 20 anderen 
aan Ons een verzoek om naturalisatie hebben 
ingediend, met overlegging - wat betreft de 
in artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk 
- van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 
268) op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raa<l van State enz. 
Art. 1. De hoedanighe id van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
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1°. Constanstijn Ceurre-mans, geboren te 
B oom (Belgie) den 16 September 1880, gang
maker, wonende te R ijswijk, provincie Zuidr 
ho/land; 

2°. Gerrit CMistiani, geboren te Amster
dam (Noordholland) den 25 Juli 1870, dia
mantbewerker, wonende te Deurne bij A nt
werpen (Belgie); 

3°. Hortenzia Craciunescu, geboren te H e1·
culesbad (Rumenie) den 23 September 1901, 
a rts, wonende te 's-Grav enhage, provincie 
Zuidholland; 

4° . W ilhelm Derks, geboren te Altenessen 
(Pruisen) den 31 October 1891 , kapper, wo
nende te E ssen ( P ,-uisen); 

5°. J ohann Jacob Geurts, geboren te Kal
denkirchen (Pruisen) den 19 Augustus 1860, 
landbouwer, wonende te D ilkrath (Pruisen); 

6°. P eter J oseph H endrichs, geboren te 
H olsterhausen (P ruisen) den 5 Juli 1865, a r
be ider, wonende te Odenkirchen (P ruisen); 

7° . Johannes L eonhard Heymann, geboren 
te Crefeld (P ruisen) den 11 Augustus 1892, 
arbeider, wonende te Fischeln (Pruisen); 

8° . Leonard J oisten, geboren te W ehr 
(Pruisen) den 26 April 1894, kleermaker, wo
nende te W ehr ( P ruisen); 

9°. Walter Paul Gunther H ans Kratochwil, 
geboren te Weenen (Oostenrijk) den 15 Mei 
1907, onderwij zer, wonende te Katwijk aan 
Z ee, provincie Zuidholland ; 

10°. B ezalel Landau, geboren te Krakau 
(Pol en) den 18 Juni 1897, diamantkloover, 
wonende te Amsterdam, provincie N oordhol
land; 

11°. Chaskel B aruch Lipschutz ( R akower), 
geboren te Podgorze (Polen) den 14 Juli 
1899, koopman, wonende te 's -Gravenhage, 
provincie Z uidholland ; 

12°. Wilhelrnina Elise Agnes M eyer, ge
scheiden echtgenoote van S igfried Karl H ein
rich Haun, geboren te Se1narang (Neder
landsch-lndie) den 6 December 1881, zonder 
beroep, wonende te H amburg ( Duitschland); 

13°. Friedrich Nijhuis, geboren te Ochtrup 
( Pruisen) den 2 April 1882, a1·beider, wonende 
te Schuttorf (Pruisen); 

14°. Fromechan Rapoport, gescheiden echt
genoote van Salomon David Schwartz, geboren 
te Minsk ( R usland) den 7/19 Februari 1882, 
handelaarster in diamant, wonende te Amster
dam, provincie N oordholland; 

15°. Osca,• R indermann, geboren te Ehren
f eld ( P ruisen) den 5 November 1880, vlieg
tuigmaker , wonende te H elder, provincie 
Noordholland; 

16°. Szaja R otenberg, geboren te l waniska 
( P olen) den 1/13 Mei 1889, koopman, wonende 
te Amsterd,am, provincie Noordholland; 

17°. J oseph Wilhelm Wauben, geboren te 
Rheydt (Pruisen) den 30 J anuari 1897, fa
brieksarbeider, wonende te Rheydt ( P ruisen) . 

2. Met a fwijking van het bepaalde bij art. 
3, vierde lid, onder 3°. , der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laa~ 
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n° . 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1 °. Heinrich Maria A ntonius A wick, ge
boren te Amsterdam (Noordholland) den 14 

J anuari 1897, reiziger, wonende te Amste1·dam, 
provincie N oordholland ; 

2°. Gerard Bachrnohr, geboren te B1·ussel 
(Belgie) den 11 M aart 1881, maehinist, wo
nende te Amsterdam, provincie N oordholland; 

3°. J oannes Franciscus Baill eul, geboren 
te Amste1·da1n (Noordholland) den 31 October 
1893, varensgezel, wonende te Amste1·dam , pro.. 
vincie N oordholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
art. 6 van de wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstel ij k gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n° . 
955) , wordt bij deze de hoedanigheid van N e
derlander verleend aan Co1·nelis R indennann, 
geboren te H elder (Noo,·dholland ) den 7 No
vember 1907, bankwen·ker, wonende te H elde,·, 
provincie N oordholland. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

L asten en bevelen, enz,; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten Maart 

1929. 
WILHELMINA. 

De Minist e,· van J ustitie, J. Donn er. 
(Uitgeg. 2 Ap,·il 1929.) 

20 Maart 1929. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop, aan de 
gemeente Nijmegen, van de voormalige 
Rijkskweekschool voor onderwijzers, c. a . te 
Nijm egen. S. 99, 

20 J.faart 1929. WET tot herziening van de 
classificatie voor de personeele belasting 
van de gemeente Eindhoven. S. 100. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
.Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de classi fi catie voor de 
personeele belasting van de gemeente Eindr 
hoven te herzi en; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de bij de Wet op de P ersoneele 

Belasting 1896 behoorende tabel van verdee
ling der gemeenten in kl assen, zooals die tabel 
moet worden gelezen in verband met artikel 
6, tweede lid , der wet van 27 November 1919 
(Staatsblad n°. 785), vervalt de vermelding 
van Eindhoven, Gestel en Blaarthem, Stratum , 
Strijp, T ongeZ,.e en W oensel, en wordt in de 
plaats daarvan ingevoegd in de kolom voor 
de 3de klasse: ,,Eindhoven (Stad)" en in de 
kolom voor de 5de klasse ,,Eindhoven (overig 
dee ! )". 

2. Deze wet wordt geacht in werking te zijn 
getreden met ingang van 1 Januari 1929. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten Maart 

1929. 
WILHELMINA. 

De .llfinister van Financien, de G e ( r. 
(Uitgeg. 26 Maart 1929.) 

20 Maart 1929. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop aan de 
Gemeente Neuzen van de voormalige 
A ffuitloods c. a. staande aan de Burge
meester Gei llstraat te N euzen. S. 101. 
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20 Maart 1929. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop aan de 
gemeente Utrecht, van den aan het Wol
venplein te Utrecht gelegen grond met 
opstallen, kadastraal aldaar bekend in sec
tie A nos. 300 en 2797 geheel en n°. 3317 
gedeeltelijk. S. 102. 

20 Maart 1929. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop van 
rlomeingrond te Brunssum aan de gemeen
te Brussu,n. S. 103. 

20 Maart 1929. WET, houdende goedkeuring 
van de onderhandsche overdracht door rui
ling van grond onder Schipluiden aan de 
Coiiperatieve Warmoeziersvereeniging ,,De 
Delftsche Groentenveiling", gevestigrl te 
Delft. S. 104. 

20 Maart 1929. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop van do
meingrond te H eerlen aan de Vereeniging 
,,Protestantsch Christelijk Volkshuis" te 
Treebeek, gemeente H eerlen. S. 105. 

20 Maart 1929. WET, houdende machtiging 
op de A lgemeene Rekenkamer tot vereve
ning van niet in uitgaaf aangenomen be
dragen wegens levering van voorwerpen 
van kleeding en uitrusting. S. 106. 

20 Maart 1929. WET tot wijziging en ver
hooging van het achtste hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1928. 
s. 107. 

20 Maart 1929. WET tot aanvulling en ver
hooging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Staatsbedrijf der Ar
tillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 
1928. s. 108. 

20 M(J,(J,rt 1929. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere zake
lijke rechten, noodi g voor de verbetering 
en den aanl eg van een weg Buitenhuizen 
-Vrouwenverdriet - Westzaan-Zaandijk, 
onder de gemeenten Assendelft, W estzaan 
en Zaandijk. S. 109 . 

20 Maart 1929. WET tot overbrenging van 
de bij het Rijk in beheer en onderhoud 
zijnde brug over de Aa te Almelo, ge
naamd de Poulinkbrug, in beheer en on
derhoud bij de gemeente Alnielo. S. 110. 

20 Maart 1929. WET, houdende overbrenging 
van een gedeel te van den Rijksweg van 
's-Gravenhage naar de Hoornbrug in be
heer en onderhoud bij de gemeente 's -Gr0r 
venhage. S. 111. 

20 Maart 1929. WET tot overneming van een 
gedeelte van den Nieuwerkerkschen weg 
in den Zuidplaspolder in beheer en onder
houd bij het Rijk. S. 112. 

20 Maart 1929. WET tot overneming van de 
brug bij den Ho orn in den Rijksweg 
D elft-Maassluis in beheer en onderhoud 
bij het Rijk. S. 113. 

20 Maa,·t 1929. WET tot verklaring van het 
a lgemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten, noodig voor aanleg van 
het gedeelte Schorebrug- Krabbendijke van 
den weg Kapelle- oord Brabantsche 
grens in de gemeenten Schore, K ruiningen 
en Krabbendijke. S. 114. 

20 Maart 1929. WET, houdende verklaring 
van het algemeen nut der onteigening 
van perceelen, erfdienstbaarheden en an
dere zakelij ke rechten, noodig voor den 
aanleg van een wegvak in de gemeente 
G,·oede tusschen den provincialen weg 
Buitenlust- Grnede en den provincialen 
weg Gro ede-Nieuwvliet, ter vervanging 
van een gedeelte van de bestaande traverse. 
s. 115. 

20 Maa,·t 1929. WET, houdende wijziging van 
het elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1928. S. 116. 

20Maart 1929. WET, houdende wijziging van 
de wet van den 2den Juli 1928 tot nadere 
wijziging en aanvulling van het reglement 
op het beleid der Regeering in de kolonie 
Su,·iname (Staatsblad 1928, n°. 230), van 
de Surinaamsche Bankwet 1928 en van de 
wet van den 2den Juli 1928 tot toeken
ning van de hoedanigheid van wettig be
taalmiddel in Suriname aan de biljetten 
van De Surinaamsche Bank (Staatsblad 
1928, n°. 232). S. 117. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eene wijziging aan te 
brengen in de wet van den 2den Juli 1928 tot 
nadere wijziging en aanvulling van het regle
ment op het beleid der R egeering in de kolo
nie Suriname (Staatsblad 1928, n°. 230), in de 
Surinaamsche Bankwet 1928 en in de wet van 
den 2den Juli 1928 tot toekenning van de 
hoedanigheid van wettig betaalmiddel in Su
rlna,ne aan de biljetten van De Surinaamsche 
Bank (Staatsblad 1928, n°. 232); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

E enig artikel. 
Artikel 3 van de wet van den 2den Juli 

1928 tot nadere wijziging en aanvulling van 
het reglement op qet beleid der Regeering in 
de kolonie Su,-ina,ne (Staatsblad 1928, n°. 
230), artikel 35 van de Surinaamsche Bank
wet 1928 en artikel 2 van de wet van den 
2den Juli 1928 tot toekenning van de hoeda-
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nigheid van wettig betaalmiddel in Suriname 
aan de biljetten van De Surinaamsche Bank 
(Staatsblad 1928, n°. 232) worden gelezen als 
volgt: 

Deze wet wordt geach t in werking te zijn 
getreden met ingang van 1 Juli 1928. 

La ten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten Maart 

1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van K olonii!n. 
K on i n g s be r g e r . 

(Uitgeg. 9 April 1929. ) 

20 Maart 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Vice-Pres ident 
van den Raad van Nederlandsch-Indie, bij 
afwezi gheid van den Gouverneur-Generaal 
bel ast met het dagelijksch beleid der za
ken, tot nadere wijziging en aanvulling 
van Afdeeling III A van de begrooting 
van Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1928. s. 118. 

20 Maart 1929. WET, houdende vaststelling 
van het slot der rekening van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten voor Suriname 
over het dienstjaar 1925. S. 119. 

De uitgaven hebben bedragen : 
f 8,082,627.27 . 

D e ontvangsten hebben bedragen: 
f 5,248,143.965• 

H et nadeelig slot d er rekening bedraagt 
f 2,834,483.305 • 

20 Maart 1929. WET, houdende vaststelling 
van het slot der rekening van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten voor Cura faO 
over het dienstjaar 1925. S . 120. 

De uitgaven hebben bedragen: 
f 2,799,419.67 5• 

De ontvangsten hebben bedragen: 
f 2,872,296.75. 

Het voordeel,ig slot der rekening bedraagt 
f 72,876.075 • 

20 Maart 1929. WET, houdende nadere wij
ziging van de Indische Staatsregeling. 
s. 121. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is de ar ti kelen 62, 102 
en 104 der Indische Staatsregeli ng te wijzi
gen; 

Zoo is het, dat vVij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. De Indiscbe Staatsregeling, waar

van de tekst is bekend gemaakt bij Ons be
sl uit van 13 Juli 1925 (Nederlandsch Staats
blad 1925 n°, 327 ; l ndisch Staatsblad n°. 
447), wordt nader gewijzigd als volgt: 

§ l. H et vijfde lid van artikel 62 wordt 
gelezen: 

(5). In el k zittingsjaar warden, zonder 
voora fgaande oproeping, twee gewone zittin
gen gebouden. De eerste zitting en daarmede 
het zittingsjaar vangt aan op 15 Juni of, in
dien die datum op een Zondag of daarmede 
gelijkgestelden feestdag valt, op den eersten 1 

daaropvolgenden <lag, welke geen Zondag 
noch daarmede gelijkgestelde feestdag is, en 
duurt uiterlijk tot 15 September. De tweede 
zitting vangt aan op 10 J anuari of, indien 
die datum op een Zondag of daarmede gelijk
gestelden feestdag valt, op den eersten daarop 
volgenden dag, welke geen Zondag nocb daar. 
mede gel ijkgestelde foestdag is, en duurt uiter
lijk tot 20 Februari. De eerste zitting wordt 
geopend door den Gouverneur-Generaal of na
mens den Gouverneur-Generaal door den Lui
tenant-Gouverneur-Generaal en, bij ontstente
nis van dezen, door den Vice-President van 
den Raad van Nederlanclscb-Indie of <li ens 
wettelijken vervanger. 

§ 2. In het eerste lid van artikel 102 war
den de woorden ,,30 Juli" vervangen door 
,,29 A ugustus" . 

§ 3. In bet tweede lid van artikel 104 
wordt het woord ,,October" vervangen door 
,,November". 

2. Het in het eerste I id van artikel 60 der 
Indische Staatsregeling bedoelde tijdperk van 
vier jaren duurt voor den zitting hebbenden 
Volksraad, oak voor de toepassing van alle 
op het t ijdstip van inwerkingtreding dezer wet 
verbindende wettel ijke bepalingen, waarin van 
dat t ijdperk spr ake is, voort tot den aanvangs
datum van de eerste zitting van bet College in 
het zittingsjaar 1931/1932. 

3. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 20sten Maart 

1929. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van K olonii!n . 
K o n i n g s b e 1· g e r. 

(Uitgeg. 25 Maart 1929.) 

20 M aart 1929. WET, houdende goedkeuring 
van een besluit van den Gouverneur
Generaal van N ede1·landsch-lndie tot na
dere wijziging en aanvulling van Afdee
ling II van de begrooting van Neder
landsch-lndie voor bet dienstjaar 1928. 
S. 122. 

20 Maart 1929. BESLUIT tot aanvulling van 
het K oninklijk besluit van 15 Juni 1926 
(Staatsblad n°. 193), houdende aanwij:r.ing 
overeenkomstil)'. ar tikel 133, vijfde lid, der 
hooger-onderw1jswet van het eind-diploma 
van de Oostersch-letterkundige afdeeling 
(Afdeeling A I ) van de Algemeene Midde!
bare school in ederlandsch-Indie. S. 123. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
29 J anuari 1929, n°. 4293, afdeeling H ooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 133, vijfde lid, der hooger
onderwijswet ; 

Gezien Ons besluit van 15 Juni 1926 (StaatB
blad n°. " 193) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 Maart 1929, n°. 28) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 Maart 1929, n°. ll16. 
afdeeling Hooger Onderwijs ; 
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H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In artikel 1 van Ons besluit van 

15 Juni 1926 (Staatsblad n°. 193) worden na 
de woorden : ,,in de faculteit der rechtsge
leerdheid" ingevoegd de woorden : ,,en van 
een aanvullings-examen in het Grieksch en 
in het Latijn tot die in de faculteiten der god
geleerdheid en der letteren en wijsbegeerte, 
behalve voorzooveel z\i betreffcn de studie 
van d£. Arische (Indo-Iraansche) en van de 
Indonesische taal- en letterkunde (Academisch 
statuut artikel 4, rubriek V, § § 44 en 47, beide 
sub g en h)". 

2. In artikel 2 van Ons besluit van 15 Juni 
1926 (Staatsblad n°. 193) worden de woorden: 
,,het aanvullingsexamen in het Latijn" ver
vangen door de woorden : ,,de aanvullings
examens in het Grieksch en in het Latijn", 
en het woord : ,,zal" door het woord : ,,zullen". 

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

's-Gravenhage, den 20sten Maart 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwi,js, 
K unsten en W etenschappen, 

Was z ink. 
(Uif,geJJ. 10 April 1929.) 

20 Maart 1929. RO DSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, Directie van den Landbouw, 
aan Heeren Commissarissen der Koningin 
in de onderscheidene provincien, betreffen
de Jachtwet 1923 (vergunningen ex art. 60). 

Het is mij gebleken, dat de werkzaamheden 
der Wildschadecommiessies zouden kunnen 
worden vergemakkelijkt, indien de geldigheids
duur van vergunningen ex art. 60 der Jachtwet 
1923 verder zonde kunnen worden uitgestrekt 
dan over den in denregel gevolgden termijn van 
een jaar. 

In verband daarmede heb ik die Commissies 
bericht, dat ik in het algemeen er geen bezwaar 
tegen heb, die ver!junningen !anger te doen 
gelden, mits de termtjn van drie jaar niet wordt 
overschreden. 

Daarbij heb ik opgemerkt, dat, nu het door 
die toezegging mogelijk zal zijn mij voorstellen 
te doen tot verleening van vergunningen, waar
van de geldigheidsduur zich kan uitstrekken 
over drie jaren, ik vertrouw, dat bij het neer
schrijven van den geldigheidstijd in de concept
vergunning steeds zal zijn overwogen, dat de 
ten aanzien van de betrekkelijke aangelegen
heid bekende gegevens den voorgestelden gel
digheidsduur toelaten. 

Ik verwacht dat U. H. E. G. tegen deze rege-
ling w el geen bezwaar zult hebben. (B.) 

20 Maart 1929. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. 

Straatbelasting in de gemeente 's-Gravenhage. 
Beteekenis van art. 7, sub e, der Haag

sche verordening op de straatbelasting 
waarin van belasting worden vrijgesteld 
perceelen ,,uitsluitend dienende als inrich-

ting tot algemeen nut en kosteloos voor het 
publiek toegankelijk" . 

H et perceel moet uitsluitend dienen als 
inrichting tot algemeen nut en daaren
boven moet door de kostelooze toeganke
lijkheid van het perceel het publiek koste
loos kunnen gebruik maken van de werk
zaamheid ten a lgemeenen nutte, waaraan 
het perceel dienstbaar is. 

E ei:i en antler is niet het geval bjj het 
gebouw der Staatsloterij en het Rijksge
bouw voor onderzoek van handelswaren , 
doch het is ook niet aldus bij het gebouw 
waarin de Hooge Raad der Nederlanden 
gevestigd is. 

Dit gebouw dient voor de r echtspraak, 
dus voor een werkzaamheid ten algemeenen 
nutte, edoch de kostelooze toegankelijkheid 
voor het publiek, welke samenhangt met 
de openbaarh id der zittingen, brengt nog 
niet mede, dat het publiek kosteloos ge
bruik maakt van deze werkzaamheid ten 
algemeenen nutte. 

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

Ontvanger der Registratie (2° kantoor) en Do
meinen te 's-Gravenhage, vertegenwoordigende 
den taat der rJederlanden, tegen de uitspraak 
van den Raad van Beroep voor de Directe Be
lastingen te 's-Gravenhage van 20 Jan. 1928 
betreffende een aan den Staat opgelegden aan
slag in de Straatbelasting der gemeente 's-Gra
venhage over het belastingjaar 1926; 

Gehoord de raadslieden van partijen ; 
Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

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

0. dat de bovenbedoelde aanslag in de Straat
belasting der gemeente 's-Gravenhage aan den 
Staat is opgele~d wegens drie perceelen, waarin 
onderscheidenlijk gevestigd zijn de Staatsloterij, 
het Rijksbureau voor onderzoek van handels
waren en de Hooge Raad der Nederlanden; 

dat de Staat tegen den aanslag als bezwaar 
heeft aangevoerd, dat op deze perceelen had 
moeten zijn toegepast de vrijstelling van belas
ting, vervat in art. 7, sub e, der betrekkelijke 
verordening, welke vrijstelling betrekking heeft 
op ,,perceelen, uitsluitend dienende als inrich
ting tot algemeen nut en kosteloos voor het 
publiek toegankelijk" mits genot hebbenden 
der perceelen zijn publiek-rechtelij ke of andere 
zedelijke lichamen of stichtingen en deze tevens 
als gebruikers of bcstnurders zijn aan te merken; 

dat bij beschikking van den Directeur der 
Gemeentebelastingen te 's-Gravenhage dit be
zwaar ongegrond is geoordeeld ; 

dat de bovenvermelde ontvanger vervolgens 
in beroep is gekomen bij den Raad van Beroep 
en heeft betoogd, dat onder letter e van art. 7 
twee vereischten worden gesteld: Jb. dat de 
inrichting moet zijn tot algemeen nut, en 2°. dat 
zij kosteloos voor het publiek toegankelijk is -
zonder dat dit tweede vereischte het karakter 
van het eerste beinvloedt of daarmede een com
plex vereischte uitmaakt, terwij l voor het kos
t eloos toegankelijk zijn niet meer vereischt 
wordt, dan dat het publiek in overeeustemming 
met de bestemming van het perceel kan en mag 
binnentreden ; · 
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dat echter de Raad van Beroep bij de be
streden uitspraak heeft beslist, dat uit de overige 
in art. 7 opgenomen vrijstellingen blijkt, dat de 
vrijstelling sub e in engeren zin dient te worden 
opgevat en moet worden aangenomen, dat tus
schen de twee onder e opgenoemde vereischten 
we! verband moet worden gelegd en de ge
bouwen moeten zijn ingericht voor het publiek 
en door hun openstelling voor- en de aanbieding 
hunner inrichting aan het publiek hun functie, 
het dienen van het algemeen nut moeten ver
vullen, waarbij dan nog de eisch komt, dat de 
toegang zii kosteloos ; 

dat de Raad voorts heeft b~slist, dat d e in 
g schilzijndeperceelen aan hetgesteldecriterium 
niet voldoen, weshalve de Raad den opgelegden 
aanslag heeft gehandhaafd ; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie wordt opgeworpen : 

Schending of verkeerde toepassing van de 
a rtt. 162 der Grondwet; 20 R. 0., 242c der Ge
meentewet, 16 van de wet van 19 Dec. 1914 
S. 564, 1, 3 en 7 van de Verordening op de hef
fing eener belasting onder den naam van Straat
belasting in de gemeente 's-Gravenhage van 
13 Maart 1922, goedgekeurd bij K. B . van 
19 Juni 1922, n°. 218. 

A. doordat de Raad van Beroep, terwijl bij 
de Verordening (art. 7, sub e) van de belasting 
zijn vrijgest~ld ,,perceelen uitsluitend dienende 
als inrichting tot algemeen nu en kosteloos voor 
.het publiek toegankelijk", op onjuiste gronden 
aannemende, dat tusschen de twee in art. 7, 
sub e opgenomen vereischten verband moet 
worden gelegd - den onjuisten toets aanlegt, 
of de gebouwen zijn inrichtingen voor het pu
bliek en door hunne lpenstelling voor- en de 
aanbieding hunner inrichting aan- het publiek 
hunne functie, het dienen van het algemeen nut 
vervullen, waarbij dan nog de eisch komt, dat 
de toegang zij kosteloos, en vervolgens dien 
toets aanleggende, het gebouw der Staatsloterij, 
het Rijksgebouw voor onderzoek van handels
waren en het gebouw van den Hoogen Raad, 
niet onder de vrijstelling begrepen acht ; 

Ten onrechte : daar de twee genoemde ver
eischten zijn te beschouwen als twee afzonder
lijke vereischten en de Raad van Beroep mits
dien, in stede van voormeld in de verordening 
geen steun vindend criterium aan te leggen, zich 
had moeten afvragen : 

,,zijn de betrokken perceelen inrichtingen tot 
algemeen nut?" en bij bevestigende beantwoor
ding van die vraag, zich de vraag had moeten 
stellen: 

,,zij n zij kosteloos voor het publiek toegan-
kelijk?", . 

welk onderzoek, gelet op de in de beslissing 
van den Raad ten aanzien van die perceelen 
vastgestelde feiten, zou hebben moeten voeren 
tot het besluit, dat zij alle onder de voormelde 
vriistelling vallen ; 

B. doordat de Raad van BeroeP. de vrijstelling 
van art. 7, sub e niet toepassebjk acbt op bet 
gebouw van den Hoogen Raad op grond van 
hot door den Raad aanvaarde criterium, en het 
door den Raad speciaal ten aanzien van ge
bouwen als van den Hoogen Raad aangevoerde, 
ziende de Raad van Beroep in die overwegingen 
tocb over bet boofd, dat Grondwet en Wet voor
schrijven, dat de recb tspraak zoowel wat be
treft de bebandeling als wat betreft de uit
spraak in bet openbaar moet plaats bebben, en 

het gebouw van den Hoogen Raad dan ook 
slecbts zijne functie van gerecbtsgebouw kan 
vervullen door opengesteld te zijn voor bet 
publiek en dit gebouw mitsdien aan de ver
eischten der vrijstelling voldoet, en de onstan
digheid dat die kostelooze toegankelijkheid zicb 
niet uitstrekt over alle gedeelten en niet elk 
oogenblik bestaat, daarin geen verandering 
brengt, daar alsdan die vrijstelling in geen enkel 
geval toepassing zou kunnen vinden ; 

0. dat art. 7 van de in het middel aangehaalde 
verordening onder letter e niet alle perceelen, 
welke uitsluitend dienen als inrichting tot alge
meen nut, vrijstelt van de straatbelasting, doch 
daaraan de beperking toevoegt, dat zij kosteloos 
voor bet publiek toegankelijk moeten zijn; 

dat bet onaannemelijk is, dat de gemaakte 
beperking niet meer zou beteekenen dan dat 
het publiek zonder betaling kan en mag binnen 
treden, daar niet is in te zien, waarom daarin 
een redelijke grond voor vrijstelling zou zijn te 
vinden; 

dat de redelijke zin der beperking deze is, 
dat het publiek door de kostelooze toeganke
Iijkbeid van het perceel kosteloos moet kunnen 
gebruik maken van de werkzaambeid ten a lge
meenen nutte, waaraan bet perceel dienst
baar is; 

dat hieruit volgt, dat onderdeel A van bet 
middel ongegrond is, daar hij dit onderdeel, 
zooals nader nit de gegeven toelichting bltjkt, 
ten onrecbte steun wordt gezocbt in de op
vatting, dat letter e van art. 7 voor de vrijstel
ling twee vereischten stelt, welke gebeel los van 
elkaar zijn te beschouwen en dat het tweede 
vereischte niets anders zou beteekenen dan dat 
het publiek in overeenstemming met de bestem
ming van het perceel kosteloos kan en mag 
binnen treden ; 

0. dat uit het vorenstaande tevens volgt, 
dat onderdeel B van bet middel niet opgaat ; 

dat de werkzaamheid t en algemeenen nutte 
waarvoor het gebouw van den Hoogen Raad 
client, is de rechtspraak ; 

clat nu door de kostelooze toegankelijkheid 
voor het publiek, welke samenhangt met de in 
dit onderdeel bedoelde openbaarheid, het pu
bliek geenszins kosteloos gebruik maakt van 
de genoemde werkzaamheid ten algeeen~n 
nutte ; 

Verwerpt het beroep. (B.) 

21 Maart 1929. WET tot vaststelling van het 
vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1929. S. 124. 

De begrooting wordt vastge,,teld op : 
Titel A. Gewone dienst . . . . f 21,035,803 
Titel B. Kapitaaldienst 54,000 

Geheele dienst . . . . . . f 21,089,803 

21 Maart 1929. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het ,,Fonds ter verbetering van de Kust
verdediging" voor het dienstjaar 1929. 
S. 125. 

De begrooting wordt vastge,,teld op : 
Titel A. Gewone dienst . . . . . . 
Titel B. Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

f 9,000 
Nihil. 

f 9,000 
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21 Maa,·t 1929. WET tot vaststelling van de 
begrooting van uitgaven ten behoeve van 
de vol tooiing van het vestingstelsel voor 
het dienstjaar 1929. S. 126. 

De begrooting wordt vastgestel,d op : 
Titel A. Gewone dienst . f 44,900 
Titel B . Kapitaaldienst . Nihil. 

Geheele dienst . . . f 44,900 

21 Maart 1929. WET tot vaststelling van de 
begrooting van het Staatsbedrijf der Ar
tillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 
1929. s. 127. 

De begrooting wordt als volgt vastgesteld : 
1 e Afdeeling op f 12,589,000. 
2• Afd. op f 627,600. 

21 Maart 1929. WET tot vaststelling van het 
achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1929. S. 128. 

De begrooting wordt als volgt vastgesteld : 
TITEL A. GEWONE DIENST. 

Zeemacht. . . . . . . . . . . f 40,544,970 
Landmacht . . . . . . . . . . 58,102,198 
Overige uitgaven, tot het hoofd-

stuk behoorende 130,000 

f 98,777,168 
TITEL B. KAPITAALDIENST. 

Zeemacht. . . . . . . . . . . Nihil. 
Landmaoht . . . . . . . . . . 298,000 

f 298,000 
Totaal van de gehe~le dienst f 99,075,168. 

21 Maart 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 24.) 

Nu moet warden aangenomen dat de 
nabestaanden van overledenen, wier be
grafenis door het Burgerlijk Armbestuur 
is bekostigd, zelf opdracht h€bben ge
geven aan een raadslid tot het bezorgen 
van de begrafenissen, terwijl destijds niet 
te verwachten was, dat de kosten voor 
rekening van het Burgerlijk Armbestuur 
zouden komen, ka n het raadslid met warden 
geacht te hebben gehandeld in strijd met 
art. 24, daargelaten de vraag of levering 
ten behoeve van het Burgerlijk Armbe
stuur, zoo deze had plaats gevonden, kan 
warden geacht te zijn levering ten behoeve 
van de gemeente. 

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

W. van Gent Jr. te Ridderkerk tegen het be
sluit van Ged. Staten van Zuid-I-Io ll and van 
29 October/13 November 1928, n°. 195, waarbij 
W. van Gent Jr. voornoemd vervallen i~ ver
klaard van zijn lidmaatschap van den Raad 
van genoemde gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 Februari 1929, n°. 97; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
18 Maart 1929, n°. 2259, Afd. B.B.; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland, bij 

besluit van 29 October 1928, n°. 195, W. van 
Gent Jr. te Ridderkerk vervallen hebben ver
klaard van zijn lidmaatschap van den Raad 
dier gemeente; · 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat er termen bestaan om ambtshalve te onder
zoeken, of W. van Gent Jr. lid van den Raad 
der gemeente Ridderkerk, zich schuldig heeft 
gemaakt aan overtreding van het bepaalde bij 
art. 24 der Gemeentewet; dat aan hun col
lege zijn overgelegd gespecificeerde nota's van 
hetgeen verricht ?s in verband met het bezor
gen van de begrafenissen van wijlen P. Spar
reboom te Baines (gedateerd 18 J anuari 1928) 
wijlen Mejuffrouw Wijnen, geboren Van den 
Dool te Slikkerveer (gedateerd 29 September 
1927) en wijlen Aagje Gouw te Ridderkerk 
(gedateerd 24 December 1927) ; dat de be
doelde nota's o. a. melding maken van leveran
ties van kaarten en enveloppen, alsmede van 
een doodkist; dat de bedoelde nota's zijn af
gegeven namens de N. V. Boek- en Handels
drukkerij voorheen W. van Gent junior te 
Ridderkerk, van welke vennootschap W. van 
Gent voornoemd als directeur optrad ten tijde 
van voormelde leveranties; dat de kosten we
gens voormelde leveranties zijn voldaan door 
het Burgerlijk Armbestuur in de gemeente 
Ridderkerk, hetwelk zoodanig van de Ge
meente afhankelijk is, dat leveranties aan he t 
Burgerlijk Armbestuur gedaan, geacht moeten 
warden ten behoeve der gemeente Ridderkerk 
te hebben gestrekt; dat onderzocht behoort te 
warden, of vV. van Gent voornoemd bij de 
hiervoren bedoelde leveranties zoodanig bo
trokken is geweest, dat hij geacht moet warden 
onmiddellijk of middellijk aan deze leveran
ties te hebben deelgenomen; dat W. van Gent 
voornoemd weliswaar schriftelij ke verklarin
gen van de nagelaten betrekkingen van wijlen 
P. Sparreboom, juffrouw Wijnen en Aagje 
Gouw heeft overgelegd, waarin wordt medege
deeld, dat W. van Gent bij het aannemen der 
leveranties geen ' aanleiding had om te mee
nen, dat deze leveranties ten behoeve van het 
Burgerlijk Armbestuur zouden strekken, <loch 
veeleer voor rekening van genoemde personen 
zc,uden plaats hebben, maar dat uit een desbe
treffend ingesteld onderzoek vanwege het ge
meentebestuur van Ridderkerk gebleken is, dat 
de tekst van bedoelde verklaringen is opge
maakt door Van Gent voornoemd, en dat bij' 
de onderteekenaars dier verklaringen niet vol- . 
doende kennis van zaken aanwezig was om 
haar strekking te beoordeelen; dat op de door 
Van Gent voornoemd overgelegde verklarin
gen derhalve ten deze geen beroep kan warden 
gedaan, doch dat aangenomen behoort te war
den dat de bedoelde leveranties ten behoeve 
van het Burgerlijk Armbestuur en mitsdien 
ten behoeve der gemeente Ridderkerk hebben 
gestrekt; dat de geleverde zaken, voor zoover 
hier van belang, bestaan hebben in kaarten 
en enveloppen, alsmede in een doodkist; dat
blijkens art. 2 harer statuten de N. V. Boek
en Handelsdrukkerij voorheen W. van Gent 
junior te Ridderkerk, ten doe! heeft het ex
plo iteeren eener boek- en handelsdrukkerij, 
alsmede het leveren van drukwerken en perio
dieken op elk gebied, den boek- en papier
handel, benevens den handel in drukwerk, 
alles in den meest ruimen zin; dat derhalva 
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de ievering van een doodkist niet geacht kan 
wol'den door deze N. V. te hebben plaats ge
had, als zijnde een handeling vallende buiten 
het statuaire doe!, zoodat aangenomen be
hoort te worden, dat deze levering door Van 
Gent voornoemd persoonlijk is geschied; dat 
voorts Va n Gent ook bij de bedoelde levering 
door de N. V. van kaarten en enveloppen in 
zooverre m iddell ij k betrokken is geweest als 
hij , optredende als directeur dier vennootschap 
ten tij de dier levering, krnchtens art. 16 der 
Statuten aanspraak had op een aan:ieel in de 
winst; dat h ieraan niet afdoet dP omstandig
he id, dat nimmer een aandeel in de winst 
werd uitgekeerd, nooh dat, na:iat de bedoelde 
leveringen hadden plaats ge~,ad, de desbetref
fende bepaling in de Sta~uten is verva llen; 
dat derhalve aangenomP.n moet worden, dat 
W. van Gent zoowel o=iddellijk als middel
l ij k aan leveringen tvn behoeve der gemeente 
Ridderkerk heeft J eelgenomen en mitsdien 
van zijn li dmaats0hap van deh Raad dier ge
meente vervaller., behoort te worden verklaard; 

dat van dit besluit W. van Gent Jr. bij Ons 
in beroep is, gekomen, in hoofdzaak aanvoe
rende, dat de N. V., waarvan hij directeur is, 
de regel:ng van begrafenissen op zich neemt; 
dat de op de in het besluit van Ged. Staten 
geno~mde nota's voorkomende posten, ,,bedie
n iPg" , groot respectievelijk f 16, f 16.50 en 
f 15.50, de belooningen vormen van de bij de 
verzorging dezer begrafenissen aan de N. V. 
verrichte diensten, waartoe door de nabestaan
den aan de N. V. opdracht werd verstrekt; 
dat de N. V. derhalve was de lasthebster van 
de nabestaanden om de bestellingen (met u it
zondering van die van drukwerk), benevens 
de daaruit voortvloeiende betal ingen werden 
gedaan door de N. V. in haar hoedanigheid 
van gemachtigde, zoodat de levering van het 
bestelde rechtstreeks aan de opdrachtgevers is 
geschied en de op de door de . V. gepresen
teerde nota's paraisseerende posten slechts uit
vloeisel zijn van door de . V. in opdracht 
gedane betal ingen ; dat ook de doodkisten 
door den t immerman rechtstreeks aan de na
bestaanden werden geleverd en van levering 
van doodkisten door de N . V. of door den ap
pellant geen sprake is; dat voor het overige, 
met uitzondering van de levering van druk
werk, door de N. V. diensten zijn verricht, 
die niet zooals Ged. Staten ten onrechte aan
nemen, buiten het statuaire doe! vallen, daar 
aan de opdracht tot regeling der begrafenissen 
onafscheidenlijk de bestelling van drukwerk 
is verbonden; dat derhalve de bedoelde dien
sten worden verrioht met het oogmerk den 
afzet der drukkerij te bevorderen en als zoo
danig dus vallen onder het doe! der N. V., 
zooals dat in art. 2 der Statuten is omschre
ven; dat uit het vorenstaande voortvloeit, dat 
alleen ten aanzien van de levering van druk
werk voor de luttel e bedragen van f 1,75, 
f 2.25 en f 2.25 nader onderzocht moet worden, 
in hoeverre van eene leverantie ten behoeve 
der Gemeente gesproken zou kunnen worden; 
dat in geen enkel geval last is gegeven om de 
begrafenis voor rekening van het Burgerlijk 
Armbestuur te doen plaats vinden; dat im
mers in de gevallen van P. Sparreboom en 
Aagje Gouw de nabestaanden opdracht gaven 
tot de begrafenis in de veronderstelling, dat 

de gelden uit het begrafenisfonds voldoende 
zouden zijn tot bestrij d ing van de kosten, ter
wij l Wij nen eerst 4 weken na den dood van 
zij ne vrouw, toen de financieele hulp van een 
familielid, waarop hij gerekend had, uitb leef, 
heeft verklaard niet zelf te kunnen betalen, 
waarop het Armbestuur heeft betaald; dat 
ook uit het feit, dat rouwkaarten zij n besteld, 
welke bestell ing, die een zeer persoonlijk ka
rakter draagt, alleen door de nabestaanden 
lean zijn gedaan, valt af te leiden, dat door 
het Armbestuur geen opdracht tot begraven is 
verstrekt; dat er geen enkele reden is om de 
dienaangaande door de nagelaten betrekkin
gen afgelegde schriftel ijke verklaringen in 
twijfel te trekken; dat tot de in het beslu it 
van Ged. Staten bedoelde leverantien van 
drukwerk geen opdracht is gegeven door het 
Burgerlijk Armbestuur, wiens doe! (het ge
ven van ondersteuning) daarmede zou zijn 
overschreden, en naast zeggenschap over qua
liteit, quantiteit en vorm van het bestelde of 
geleverde toch we! de opdracht tot levering een 
eerste voonvaarde is om eene 1everantie ten be
hoeve van het Burgerlijk Armbestuur te kunnen 
construeeren; dat integendeel de bedoelde be
stellingen door de betrokken nabestaanden zijn 
gedaan geheel zelfstandig en onafhankel ijk, 
terwij l die nagelaten betrekkingen de kosten 
van de aan de bestell ingen verbonden leveran
tien geheel meenden te kunnen bestrij den u it 
uitkeeringen uit een \>egrafenisfonds of anders
zins; dat deze meening weliswaar later is ge
bleken een illusie te zij n geweest en die nage
laten betrekkingen in verband daarmede zich 
genoodzaakt hebben gezien de financieele hul p 
van het Armbestuur in te roepen, <loch dat 
deze omstandigheid aan het fe it, dat de ge
wraakte · bestellingen en leverantien geheel 
buiten het Armbestuur zij n omgegaan, niets 
verandert; dat derhalve h ier de conditio sine 
qua non voor eene onmiddellij ke leverantie 
aan het Burgerl ij k Armbestuur ontbreekt; dat 
hij, appellant, ook niet gezegd kan worden 
m iddellijk aan die instelling te hebben gele
verd, nu die instelling in de kosten van het 
geleverde heeft bijgedragen, vermits immers 
voor zulk eene middellij ke leverantie in elk 
geval eene levering in juridischen zin aan die 
instelling moet hebben plaats gehad, wil art. 
24 der Gemeentewet toe passing vinden; dat 
integendeel de door het Burgerlij k Armbestuur 
gedane betaling slechts eene bijdrage is ge
weest in de voldoening van een op de nage
laten betrekkingen rustende schuld ter zake 
van aan deze gedane leverantien; dat dit de 
rechtsfiguur is, bedoeld bij art. 1418 van het 
Burgerlijk Wetboek, volgens welk artikel een 
derde de verbintenis kan kwij ten, onverschill ig 
of hij daarbij al of niet belang heeft; dat dan 
echter op den enkelen grond der kwij ting niet 
verondersteld mag worden, dat de levering, 
die eventueel aan de verbintenis is voorafge
gaan, gedaan is aan of ten behoeve van den
gene, die de verbintenis heeft gekweten; 

0. dat het beslu it van Ged. Staten gegrond 
is op de levering door W. van Gent J r . hetzij 
in persoon, hetzij als directeur der N . V. 
Boek- en Handelsdrukkerij voorheen W. van 
Gent junior te Ridderkerk, van een doodkist 
en kaarten en enveloppen in verband met het 
bezorgen van de begrafenissen van wijl en P. 
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Spaneboom, wijlen Mejuffrouw Wijnen, gebo
ren Van den Dool , en wijlen Aagje Gouw, 
welke leveranties volgens Ged. Staten geacht ' 
moeten worden te zijn gedaan ten behoeve van 
het Burgerlijk Armbestuur en mitsdien ten 
behoeve van de gemeente Ridderkerk ; 

0. dienaangaande, dat op grond van de ver
kla ringen van de nabestaanden van de voor
melde overladen personen, afgelegd in de 
openbare vergadering van den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, waarin over deze zaak verslag is uitge
bracht, mag worden aangenomen dat deze na
bestaanden zelf opdrncht hebben gegeven aan 
W. van Gent Jr. tot het bezorgen van de be
grafenissen, terwijl destijds niet te verwachten 
was, dat de kosten voor rekening van het Bur
gerlij k Armbestuur zouden komen ; 

dat derhalve reeds uit dezen hoofde het be
sluit van Ged. Staten niet kan blijven gehand
haafd, daargelaten de vraag, of levering ten 
behoeve van het Burgerlijk Armbestuur in 
Ridderkerk, zoo deze had plaats gevonden, 
kan worden geacht te zijn levering ten behoeve 
van de g'emeente Ridderkerk, en mede afge- . 
zien van de vraag, of de doodkist aan de na
bestaanden we! is geleverd door Van Gent, 
hetzij in persoon, hetzij als directeur van voor
noemde vennootscJ:iap, en niet veeleer door den 
timmerman; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit van Ged. Staten van 
Zuid-Holland van 29 October 1928, n°. 195 
te vernietigen. 

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

22 Maart 1929. BESLUI'r, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
22 September 1928 te BrU,s.;el vastgestelde 
Protocol, houdende aanvullingen en wij
zigingen in het op 2D October 1925 te 
Parijs tot stand gekomen Internationaal 
Telegraafreglement (Staatsblad 1926, n°. 
237). S . 129. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien het op 22 September 1928 te Brussel 

vastgestelde Protocol , houdende aanvullingen 
en· wijzigingen in het op 29 October 1925 te 
Parijs tot stand gekomen Internationaal Tele
graafreglement, van welk Protocol een afdruk 
en een vertaling bij dit besluit zijn gevoegd; · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 18 Maart 1929, n°. 9, Hoofd
bestuur der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bedoeld Protocol, alsmede de vertaling daar

van, te doen bekendmaken door de plaatsing 
van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat , belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 22sten Maart 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Wate.-staat, H . v. d. Veg t e. 
([litgeg. 17 April 1929.) 

lfl2!l . 

CONFERENCE TELEGRAPHIQUE 
INTERNATIONALE DE 

BRUXELLES 1928. 

PROTOCOLE portant additions et modifica
tions au R eglement de service internatio
nal annexe a la Convention telegraphiq·ue 
internationale de St . P etersbou,·g (Revi
sion de Paris, 1925, edition de Berne) . 

Article 7. § 1. R~mplacer la seconde phrase 
par la suivante: 

Sau£ !'exception prevue a !'Article 9, § 2, 
categorie B, chacun de ces langages peut etre 
employe seul ou conjointement avec Jes autres 
dans un meme telegramme. 

Art. 8. Remplacer le § l par le suivant: 
§ 1. Le langage clair est celui qui offre un 

sens comprehensible dans une ou plusieurs des 
langues autorisees pour la correspondance te
legraphique internationale, chaque mot et cha
que expression ayant la signification qui leur 
est normalement attribuee clans la langue a 
laquelle ils appartiennent. 

A rt. 9. R emplacer cet articl e par l e su-ivant: 
Art. 9. § 1. Le' langage convenu est celui 

qui se compose soit de mots artificiels, so it de 
mots reels n'ayant pas la signification qui leur 
est normalement attribuee dans la langue a 
laquelle ils appartiennent et, de ce fait, ne 
forment pas des phrases comprehensibles clans 
une ou plusieurs des langues autonsees pour 
la correspondance telegraphique en langage 
clair, soit enfin d'un melange de mots reels 
ainsi definis et de mots artificiels. 

§ 2. On entend par telegrammes en la ngage 
convenu ceux dont le texte contient des mots 
appartenant a ce langage. Ils se repartissent 
en deux categories: 

Categoric A. Telegrammes dont le texte con
tient des mots convenus formes de 10 lettres 
au plus et dans lesquels figurent au moins une 
voyelle s'ils sont de 5 lettres au plus, deux 
voyelles au moins s'ils sont de 6, 7 ou 8 lettres 
et trois voyelles au moins s'ils sont de 9 ou 10 
lettres. Dans les mots de plus 5 lettres, une 
voyelle au moins doit se trouver dans les cinq 
premieres lettres et urie voyelle au moins dans 
le reste du mot, etant entendu que Jes mots de 
9 ou de 10 lettres doivent contenir au moins 
trois voyelles au total. Les voyelles sont a, e, 
i, o, u, y. Les· reunions de deux ou pi usieurs 
mots du langage clair contraires a !'usage de 
la langue a laquelle ces mots appartiennent 
sont interdi tes. 

Categorie B. Telegrammes dont le texte 
contient des mots convenus ne comprenant pas 
plus de 5 lettres, sans condition ni restriction 
quant a la construction de ces mots. Les chif
fres et groupes de chiffres ne sont pas admis; 
toutefois, Jes marques de commerce constituees 
par un melange de chiffres et de lettres sont 
acceptees si l'expediteur peut dcmontrer qu' il 
s'agit reellement de marques de commerce. 

L'agent qui accepte un telegramme de la 
categorie B inscrit sur la minute la mention 
de service = CDE = qui est transmise en tete 
du preambule du telegramme, jusqu'a desti
nation. 

§ 3. Dans Jes deux categories de telegram
mes, A et B, Jes mots convenus ne peuvent pas 
contenir les lettres accentuees ii, ci, a, e, n, o, 

20 



1929 22 M A A R T (S.129) 30(5 

ii et les combinaisons ae, aa, ao, oe, ue, eh 
sont comptees chacune pour denx lettres . 

§ 4. Les telegrammes de la categorie A 
sont soumis au pl ein tar if ; ceux de la catego
r ie B sont taxes aux 2/3 du ta rif plein s' il 
s' agit du regime extra-europeen et aux 3/4 du 
tarif plein s'il s' agit du regime europeen (Art . 
23, §§ 2 e t 3 ). 

§ 5. Pour la tax ation, un telegramme en 
langage convenu ne peut' pas etre considere 
comme appartenant en partie a la categor ie 
A et en partie a la ca tegorie B. A ce point de 
vue, il doit se classer dans l'une des deux 
categor ies a ! 'exclusion de l 'autre. 

§ 6. Pour Jes telegrammes convenus ou 
m ixtes de la categorie A , l 'expediteur est tenu 
de presenter le code d' apres lequel le texte du 
telegramme a ete redige, si le bureau d'orig ine 
ou ]'A dministration dont ce bureau releve Jui 
en font la demande. 

Art. 10. § 1. 1 ° a re,nplacer par : 
1 ° de chi ffres a rabes, de groupes ou de 

ser ies de chiffres arabes ayant une significa tion 
secrete; 

A rt . 21. M odi fier et co11>.pleter co,n,ne suit : 
§ 1. bi/f er l e 4°. 
§ 4. (1) et (2) a 1·e,nplacer par : 
§ 4. (1 ). D ans le langage convenu, le 

maximum de longueur d'un mot est fi xe a 10 
lettres pour Jes telegrammes de la categor ie 
A et a 5 lettres pour les telegrammes de la 
categor ie B (Art. 9, § 2). 

(2). Les mots en langage cla ir inseres dans 
le texte d' un telegramme m ix te, compose de 
mots en langage cla ir et de mots en langage 
convenu de la categorie A , sont comptes pour 
un mot jusqu' a concurrence de di x lettres, 
l 'excedent etant compte pour un mot par serie 
indivisible de dix lettres. Lorsque le telegram
me se range dans la categor ie B, ces mots en 
langage cla ir sont comptes pour un mot 
jusqu 'ii. concurrence de cinq lettres, l' excedent 
etant compte pour un mot par serie indivi sible 
de cinq lettres. 

Si le telegramme mixte de la categorie A 
comprend, en outre, nu texte en langage 
chiffre, Jes passages en langage ch iffre sont 
comptes conformement aux prescriptions du 
§ 7 ci-apres. 

§ 8. a re,nplacer par: 
§ 8. Les reunions ou a lterations de mots 

contraires a !' usage de la langue a laquelle il s 
appartienent ne sont pas admises dans Jes 
telegrammes en langage clair, dans Jes tele
grammes en l angage convcnu de la catsgorie 
A et dans Jes telegrammes rdxtes clair-chiffre, 
c'est- 8. -d ire ceux do nt le texte contien t A l a 
fo is des mots en langage clair et des groupes 
de ch iff res ; il en est de mcme lorsque Jes 
reunions ou al terations sont dissimulees au 
moyen du renve rsement de l 'ordre des lettres 
ou des syllabes. Toutefoi s, les noms de vi lles 
et de Pays, les noms patronymiques apparte
nant ii. une meme personue, les designations 
completes de lieux, pl aces, boulevards, rues et 
autres voies publiques, les noms dP navires, 
les mots composes a dmis a ce titre clans Jes 
I angues angla ise et fran9aise dont ii peut etre 
justifie au besoin, les nombres entiers, Jes 
fractions, les nom bres decimnux ou fract ion
na ires ecri ts en toutes Jettres peuvent etre 
groupes en un seul mot qu i est compte con-

formement aux prescr iptions de cot Article, 
§§ 3 et 4. Les nombres ecr its en toutes lettres, 
clans lesquels Jes chiffras sont indiques isole
ment ou par groupes, par exemple: trente
trente au l ieu de troismilletrenLe ou six
quatresix au l ieu de sixcentquarantesix, sont 
egal ement a dmis et comptcs a ra ison de 5 
let t res (convenu B ), 10 lettres (convenu A) 
ou 15 let t res (cl a ir). 

§ 10 (1 ) a remplace,· par : 
§ 10. (1 ). Toutefois, lorsqu'un telegramme 

en langage cl a ir ou un tclcgramme m ixte 
clair-chiffre cont ient des reunions ou des a lte
rations de mots d'une langue autre que cell e 
du P ays d'or igine, contraires a !'usage de cette 
langue, Jes Adm inistrations ont le droit de 
prescr ire que le bureau d' arrivee recouvre sur 
le destinataire le montant de la taxe per<,ue 
en moins. Lorsqu'i l est fai t usage de ce dro it , 
le bureau d' arrivee peut refuser de remett re 
le telegramme si le destinata ire refuse de 
payer. 

§ 11 (1) a re,n placer par : 
§ 11. (1) Lorsque i'Administration d'or i

gine constate qu'une taxe insuffisante a ete 
per9ue pour un telegramme en langagc cla ir 
ou en langage mixte cla ir-chiffre, el le peut 
recouvrer le complement Sur l ' expediteur, et 
elle opere de meme lorsque Jes irregularites 
Jui sont signalees par une A<lministration de 
transit ou par celle d'arrivee. Dans ce dernier 
cas, et si la perception des taxes peut avoir 
lieu, Jes quotes-pa rts de taxe sont dues aux 
d ifferentes Administra t ions intcressees. 

Ajouter le nouveau § ci-apres : 
§ 12. Les Administrations dont depend le 

bureau de destination ou de transit d' un tele
gr amme contenant des mots du langage con
venu de la categorie A nc repondant pas aux 
regles de construction imposees ont le dro it de 
debi ter, au besoin d'off ice a. office, l ' A dmi
nistration d'orig ine du montant de la taxe 
supplementa ire due. 

A r t. 22. Page 32, l ire : 
E mvthf (m arque de commerce ou groupe de 

lettres) 2. 
Emvchf (marque de commerce ou g roupe de 

lettres) 2. 
A 1·t. 25. § 2. a 1·emplacer par : 
§ 2. Le tarif est etabli par mot pur et sim

pl e. Toutefois : 
a. pour Jes telegrammes en langage con

venu de la categorie B (Ar t. 9, § 2), il est 
obli gatoirement per9u un m inimum de taxe de 
quatre mots. 

b. pour la correspondance du reg ime euro
pOen, chaque Administration a l a fac ul te d'in1-
poser un mi nimum de taxe qu i ne devra pas 
depasser un franc cinqua nte (1 fr. 50) pa r 
telegramme et, en se conformant a !'a rticle 29 
du Reglement, percevoir la taxe clans la fonne 
qu i Jui conviendra. 

Art. 37. P age 47, § 1. a) (1 ) ajouter : 
CDE Telegramme en langage convenu de 

la categorie B . 
P age 49, litt. f (2 ), 2°, a rem. place,· par: 
2°. au cas OU un telegramme dont le texte 

est en langage convenu comprend des mots 
clairs de plus de 5 lettres (categor ie B ) ou de 
plus de 10 lettres (ca tegorie A). 

Art. 79. § 1. ajoute,· a la fin : 
............ accessoi res. 'l'outefo is, pour les 
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telegrammes du regime extra-europeen, ii est 
tenu compte du minimum de perception ap
plique aux telegrammes en langage convenu 
de la categorie B (Article 25, § 2, a). 

Les -additions et modifications ci-dessus se
ront mises en appl ication a la date du l er 
octobre 1929. 

INTERNATIONALE 
TELEGRAAFCONFER ENTIE 

TE BRUSSEL 1928. 

PROTOCOL, houdende aani·ullingen en wiJzt 
gingen in het l nternationaal dicnstregl e
nient, behoorende bij de l nternational e T"3-
l egraafovereenkornst van St. Petersburg 
(He1'Ziening van Parijs 1925, uitgave van 
B ern). 

Ar·t . 7. § 1. Den tweeden zin -,;ervangen 
door den vol genden : 

Behalve de uitzondering voorz ien in artikel 
9, § 2, categorie B , kan elk dozer talen afzon
derlijk of gezamenlij k met de andere in een
zelfde telegram worden gebruikt . 

Art. 8. § 1 vervangen du~r het volgende : 
§ 1. Verstaanbare taal is d ie, welke een 

verstaanbaren zin oplevert in een of meer der 
voor het internationaa l telegraafverkeer toe
gelaten talen, waarbij elk woord en elke ui t
drukking de beteekenis hebben, di e hun nor
maal wordt toegekend in de taal waartoe zij 
behooren. 

Art. 9. Dit artikel ·v"3rvungen door het vol 
gende : 

A r t. 9. § 1. Overeengekomen taal is di e, 
welke bestaat hetzij ui t kunstmatig gevormde 
woorden, hetzij u it bestaande woorden die niet 
de beteekenis hebben, die hun normaal wordt 
toegekend in de taal waartoe zij behooren en 
daardoor geen verstaanbarc zinnen vonnen in 
een of meer der voor het inr.ernat ionaal tele
graafverkeer in verstaanbare taal toegelaten 
talen, hetzij eindelijk uit e•m samenstel van 
bestaande woorden als bovenomsclireven en 
va n kunstmatig gevormde woorden. 

§ 2. Onder telegrammen in overeengekomen 
taal worden verstaan telegrammen waarvan de 
inhoud woorden bevat die t'Jt d ie ta.al behoo
ren. Zij worden verdeeld in twee ca.tegorieen: 

Cat egoric A. Tel egra.mmen waarvan de in
houd overeengekomen woorden bevat bi:,staan
de u it ten hoogste 10 letters en waarin ten 
minste een klinker voorkomt indien zij ten 
hoogste 5 letters bevatten, ten minste 2 klin
kers indien zij ui t 6, 7 of 8 letters bestaan en 
ten minste 3 klinkers indi en zij 9 of 10 letters 
bevatten. In de woorden van meer dan 5 let
ters moet zich ten minste 1 klinker bevinden 
in de eerste 5 letters en ten minste 1 klinker 
in de rest van het woord, n•et dien verstande, 
dat de woorden van 9 of ,an 10 lette rs ten 
minste 3 kl inkers in 't gehee l moeten bevatten . 
De klinkers zijn a , e, i, o, u, y. De samen
voegingen van twee of mccr woorden der ver
staanbare taal in strijd met het gebruik der taa l 
waartoe die woorden behooren zijn verboden . 

Categorie B. Telegrammen waa rvan de in
houd overeengekomen woorden · bevat die ui t 
niet meer clan 5 letters bestaan, zonder voor
waarde of beperking wat betrdt de vorming 
van die woorden. 

Cij fers en groepen van cijfers zij n niet toe
gelaten ; evenwel warden handelsmerken, sa
mengesteld uit letters en cijfers, aangenomen, 
indien de afzender kan aantoonen, . dat het 
werkelij k handelsmerken zij n . 

De ambtenaar die een telegram va n de cate
gorie B aanneemt, schrij ft op de minuut de 
dienstaanwijzing = CD E = die aan het be
gin van de ambtel ijke inleiding van het tele
gram wordt overgese ind tot de plaats van be
stemming. 

§ 3. In de twee categorieen van telegram
men A en B mogen de overeengekomen woor
den niet de van accenten voorzi ene letters a, 
a, a, e , n , o, i.i bevatten en de samenvoegingen 
ae, aa, ao, oe, ue, oh worden elk voor twee 
letters geteld. 

§ 4. De telegranunen van de categorie A 
zijn onderworpen aan het voile tarief; d ie van 
de categorie B worden berekend tegen 2/3 van 
het voile tarief als zij tot het buiten-Euro
peesch verkeer behooren en tegen ¾ van het 
voile tarief als zij tot het Enropeesch verkeer 
behooren (Art. 23, § 2 en 3). 

§ 5. Voor de prijsberekening kan een tele
gram in overeengekomen taal niet beschouwd 
warden gedeeltelijk tot de categorie A en ge
deeltelijk tot de categorie B te behooren . Uit 
dit oogpunt moet het in een der twee catego
rieen worden gerangschikt, met uits luiting van 
de andere. 

§ 6. Voor de overeengekomen of gemengde 
telegrammen van de categorie A -is de afzen
der gehouden den code te toonen vo lgens wel
ken de inhoud van het telegram is opgesteld, 
indien het kan toor van afzending of de Admi
nistratie, waartoe dit kantoor behoort, dit 
vraagt. 

A rt. 10. § 1. 1 ° vervanycn door: 
1 °. Arabische cij fers, groepen of reeksen 

Ara,bische cij fers met een geheime beteekenis; 
A rt. 21. W ijzigen en aanvull cn als volgt: 
§ 1, 4°, door·hal en . 
§ 4 (1) en (2) vervangen door: 
§ 4. (1 ). In de overeengekomen taal is de 

maximum-lengte van een woord vastgesteld 
op 10 letters voor de telegrammen van de cate
gorie A en op 5 letters voor de telegrammen 
van de categorie B (art. 9, § 2). 

(2). De woorden in verstaanbare taal voor
komende in den inhoud van een gemengd 
telegram, dat bestaat ui t woorden in verstaan
bare taal en woorden in overeengekomen taal 
van de categorie A, worden tot ecn aantal van 
10 letters voor Mm woord geteld ; het overschot 
wordt voor een woord geteld per ondeelbare 
reeks van 10 letters. Indi en het telegram be
hoort tot de categorie B, worden de woorden 
in verstaanbare taal tot een aantal van 5 let
ters voor een woord getel d; het overschot 
wordt voor een woord getel d per ondeelbare 
reeks van 5 letters. 

Indi en het gemengde telegrnm van de cate
gor ie A bovend ien cij ferschrift bevat, worden 
de gedeelten in cij ferschrift geteld overeen
komstig de bepa lingen van § 7 hierachter. 

§ 8 vervangen door: 
§ 8. Samenvoegingen of veranderingen van 

woorden in strijd met het gcbruik der taal 
waartoe zij behooren zij n niet toegelaten in de 
lelegrammen in verstaanbme taa l, in de te le
grammcn in overeengokomcn taa l van de 
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categorie A en in de gemengcle tel egramrnen 
in verstaanbare taal-cijfcr chrift, dat wil zeg
gen· die waarvan de inhoud zoowel woorden in 
verstaanbare taal als cij fergroPpen bevat; het
zelfde geldt indien de samenvoegingon of ver
anderingen verborgen zijn door m1ddel van 
omzetting van de volgorde van letters of let
tergrepen. 

Intusschen kunnen namen van steden en Ian
den, familienamen aan eenzelfden pcrsoon toe
behoorend, volledige benamiugen van plaatsen, 
pl e inen, boulevards, straten en andere open
bare ,vegen, namen van schepen, samengestel
de woorden, als zoodanig in het Engelsch en 
Fransch toegelaten en waarvan zoo noodig de 
juistheid moet ln.mnen · warden aangetoond, 
voluit in letters geschreven gehee le getallen, 
breuken, decimale of gebrnken getallen als 
een woord aaneenge chrevcn warden, dat ge
teld wordt overeenkomstig het bepaalde bij dit 
artikel, §§ 3 en 4. Volui t in letters geschreven 
getallen, waarbij de cijfers afzondedij k of in 
groepen zijn aangeduid, b. v. dertigder t ig in 
p\aats van drieduizendertig of zesvierzes in 
plaats van zeshonderdzesenv -ertig, zijn even
eens toegelaten en wordon geteld naar reden 
van 5 letters (overeengekomen taa l D), 10 let
ters (overeengekomen taal A) of 15 letters 
( vorstaanbare taal). 

§ 10 (1) vervangen iloor: 
§ 10. (1 ). I ndien echtcr een telegram in 

verstaanbare taal of een gemengd telegrnm in 
verstaanbare taal-cij fer chrift met het taalge
bruik strijdige samenvoegingen of veranderin
gen van woorden bevat in een andere taal dan 
die van het land van afzending, hebben de 
Administratien het recht te btJpalen, dat het 
kantoor van bestemming het te min geheven 
bedrag op den geadresseerde verhaalt. Wan
neer van dit recht gebruik gemaakt wordt, 
kan het kantoor van besterurni ng weigeren het 
telegram af te leveren, indien de geadresseerde 
weigert te betalen. 

§ 11 (1) vervangen door: 
§ 11. (1). Wanneer de Administratie van 

afzending bemerkt, dat voor een telegram in 
verstaanbare taal of in gemengde taal (ver
staanbare taal-cijferschrift) een ontoereikend 
bedrag is geheven, kan ziJ het te weinig be
taa l de op den afzender verhalen; op dezelfde 
wijze gaat zij te werk, wannPur de onregelma
tigheden te harer kenni worden gebracht door 
een tus chengelegen Admini9tratie of door de 
Administratie van bestemming. In dit laatste 
geval zijn, wanneer de inning der verschul
digde gelden kan plaats hebben, aan de ver
sch illende Administration de taksaandeelen 
verschu ldigd. · 

De volgende nieuwe § toevocgen: 
§ 12. De Adm inistratiiin waaronder het 

kantoor van bestemming of het transitkantoor 
behoort van een telegram, dat woorden bevat 
in overeengekomen taal van categorie A en 
dat niet voldoet aan de voorgeschreven regels 
van samenstell ing hebben het recht de Admi
nistratie van afzending te debiteeren voor het 
meerder verschuldigde bedrag, zoo noodig van 
Administratie tot Administratie. 

Art. 22, blz. 32, lezen: 
Emvthf (handelsmerk of lettergroep) 2 
Emvchf (handelsmerk of lettergro p) 2 
A rt. 25, § 2, vert•angen door: 

§ 2. H et tarief wordt ui tsluitend per woord 
vastgesteld. Evenwel : 

a. wordt voor de telegram1nen in overeen
gekomen taal van de categorie B (art . 9, § 2 ), 
een verplichte minimum prijs van 4 woorden 
geheven; 

b . heeft voor het Europeesch verkeer elke 
Administratie het recht een minimum prijs 
vast te stell en, welke een frank vijftig (1 fr. 
50) per telegram niet mag te boven gaan en 
in overeenstemming met artikel 29 van het 
Reglement, den prij s te heffen in den vorm 
welke haar gesch ikt voorkomt. 

A rt. 37, blz. 47, § 1, a) (1) toevo egen: 
CDE Telegram in overeengekomen taa l van 

de categorie B. 
B lz. 49, litt. /, (2), 2°, veri,angen door : 

-2°. indien een telegram, waarvan de iuhoud 
in overeengekomen taal is gesteld, verstaan
bare woorden van meer dan 5 letters (catego
rie B) of meer dan 10 letters (categorie A ) 
bevat. 

A1·t. 79, § 1 aan het slot to evoegen : 
.. . .. . . .. .. . . . . nevcnkosten. Evenwel wordt voor 

de telegrammen van net buiten-Europeesch 
verkeer rekening gehouden met de minimum 
heffing, die op telegrammen in overeengeko
men taal van de categorie B wordt toegepast 
(artikel 25, § 2, a). 

Bovenstaande aanvullingen en wijziging n 
zullen op 1 October 1929 in ,verking treden. 

23 Maart 1929. WET tot vaststelling van het 
derde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1929. S . 130. 

De begrooting wordt vastgestPld op : 
Tit el A . Gewone dienst . . . . . f 4, 128,554 
Tit el B. Kapitaaldienst . Nihi l. 

Geheele dienst . . . f 4,128,554 

26 Maa1·t 1929. BESLUIT tot schors ing van 
het be luit van den R aad der Gemeente 
Arne1nuiden, d.d. 4 M.iart 1929, waarbij 
aan A . de Visser, aldaar, vergunning is 
verleend tot het bouwen van een varkens
hok op het perceel, kadastraal bekend 
sectie G. n°. 1729, dier gemeente. S. 131. 

Geschorst tot 1 Ocr.ober 1929. 

Staatsblad n°. 132 wordt in dezen ja-argang 
niet ui1.gegeven. 

26 Maart 1929. BESLUIT, houdende w tJ Zt
ging van het Pakketpostbesluit (Staatsblad 
1919 n°. 574) en van het Postbesluit 1925 
(Sta;tsblad n° . 396) alsmede vaststelling 
van het tijdstip van in werking treden van 
de Wet van 7 F ebruari 1929 (Staatsblad 
n°. 30). S. 183. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is om wij 

ziging te brengen in het Pakketpostbesluit 
(Staatsblad 1919, n°. 574) en het Postbesluit 
1925 (Staatsblad n°. 396), zooals deze beslui
ten laat telijk zijn gewijzigd bij Ons besluit 
van 18 October 1928 (Staatsblad n°. 398); 

Gelet op het bepaalde bij artikel 1, l ste lid 
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en arti,kel 2, l ste lid der Pakketpostwet 
(Staatsblad 1917, n°. 566 ;, zooals deze laat
stelijk is gewijzigd bij de wet van 7 Februari 
1929 (Staatsblad n°. 30), alsmede op het be
paalde bij artikel 5 van laatstgenoemde wet ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 28 Februari 1929, n°. 15, 
H oofdbestuur der Posterijen en 'felegrafie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 12 
Maart 1929, n°. 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 !vlaart 1929, n°. 9, 
Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a ls volgt: 
Art. I. Artikel 5, § 1, l ste lid, van het 

Pakketpostbesluit (Staatsblad 1919, n°. 574) 
wordt gelezen: 

,,§ 1. 1. Het gewicht der postpakketten 
bedraagt ten hoogste 7 kilogram. 

2. Het port der pakketten bedraagt: 
voor een gewicht van niet meer dan 1 kilo-

gram 30 cent; 
boven 1 tot en met 3 kilogram 40 cent; 
boven 3 tot en met 5 kilogram 50 cent; 
boven 5 tot en met 7 kilogram 60 cent." 
Het 2e, het 3e en het 4e lid van vore,wer-

melde paragraaf 1 warden resp. genummerd 
als 3e, 4e en 5e lid. 

Art. II. In artikel 14, § 1, l ste lid, van het 
Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 396) wordt in 
plaats van ,,en 50 cent" gelezen ,, , 50 en 60 
cent''. 

Art. III. In artikel 18, 2de li d, van het 
Postbesluft 1925 (Staatsblad n°. 396) wordt 
in plaats van ,, , 35 en 60 cent" ge lezen ,,en 
35 cent" . 

Art. IV. Dit besluit al3me<le de wet van 
7 Februari 1929 (Staa.tsb lad n°. 30) treden in 
werking met ingang van 15 April 1929. 

Onze M inister van Waterstaat is belast met 
de u itvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 26sten Maart 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d. V eg t e. 
(Uitgey. 11 April 1929.) 

26 Maart 1929: BESLUIT, houdende beslissing 
op de beroepen, ingevolge artikel 3 der Wet 
Openbare Vervoermiddelen ingesteld tegen 
de beschikking van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland van 13 Juni 1927, G. S. 
N°. 88/1, en tegen de beschil,king van 
Gedeputeerde Staten ,an Gelderland van 
29 Juni 1927, n°. 107. S. 134. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

M. Verhoeks te H aa/ten tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Z.uid-Holland van 
13 Juni 1927, G. S. n°. 88/1, en tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten vau Gel
derland van 29 Juni 1927, n°. 107, waarbij hem 
vergunning is geweigerd tot het in werking bren
~en van autobusdiensten van Nieuwaal naar 
s-Hertogenbosch en van K erkwijk naar Gorin

chem; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge

schil!en van Bestuur, gehoord, adviezen van 9 

1'iei 1928, n°. 440, en 13 Februari 1929, .no . 
440(1928) '38; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 211\faart 1929, La. X, afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland bij besluit van 13 Juni 1927, voor 
zoover hunne provincie betreft, aan M. Verhoeks 
te Haa/ten veraunning hebben geweigerd tot 
het in werking houden van een autobusdienst 
van Gorinchem over Dalem, V1iren, Tu;z, Zalt
bommel naar Kerkwijk; 

dat, Gedeputeerde Staten van Gelderland bij 
besluit van 29 Juni 1927, voor zoover hunne 
provincie betreft, aan M. Verhoeks te Haaften 
vergunning hebben geweigerd tot het inwerking 
honden van een autobusdienst op de trajecten : 
J . N ituwaal--Gmneren-Zaltbormnelr-Bruchem 
-Kcrkwijk--Hedel--'s-Hertogenbosch, en 2. 
Kerkwiik-Bruchem-Zaltbommel--Tuil--Haal
ten-H. ellouw-H erwijnen-Vuren-Dalem-Go
rinchem; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat door Verhoeks slech,ts markt
ritten en daarmede gelijk te stellen ritten wor
den gereden ; dat hierdoor niet alleen op slecht s 
enkele oogenblikken verkeersgelegenheid wordt 
ge3chapen, doch tevens de mogelijkheid van 
exploitatie van dagelijksche diensten, die voort
durend in de verkeersbehoeften voorzien, be
langrijk wordt verminderd ; da t tusschen 
Tuil en Gorinchem, tusschen Nieuwaal en Zalt
bommel, alsmede tusschen Hedel en 's-Hertogen
bosch reeds dagelijksche diensten worden ge
exploiteerd en voor eene dagelijksche exploi
t atie van een autobusdienst tusschen Zalt
bommel en Hedel W. Vos te Ammerzoden, eerder 
dan Verhoeks in aanmerking komt, aangezien 
door den eerstgenoemde op het traject Ammer
zoden-Hedel- 's-Hertogenbosch bereids eenige 
dagelijksche ritten warden gereden ; dat op de 
onderwerpel~j ke aanvraag derhalve afwijzend 
dienst te warden beschikt ; 

dat van deze besluiten M. Verhoeks bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat zijn 
dienst het eenige verbindingsmiddel is van 
Kerkwijk met Gorinchem; dat juist op de dagen, 
dat hij rijdt, Kerkwijk aan deze verbinding 
behoefte heeft; dat hiJ voor de dorpen K erlcwijk 
en Bruchem, behalve Vrijdags, dagelijks eene 
verbiucling geeft met Zaltbommel : dat Vos alleen 
Diusdags eenmaal Kerkwijk en Bruchem aandoet 
en vos ook niet een dagelijkschen dienst heeft 
aangevraagd, terwijl hij vergunning voor een 
dagelijkschen dienst op de ringlijn Zaltbommel 
- Bruchem - Kerkwijk-A mmerzoden-Wells
eind - Nederhemert - Delwijnen - Kerkwijk 
- Bruchem - Zaltbrnnrnel heeft aangevraagd ; 

Overwegende : ten aanzien van den dienst 
Gorinchem - Dalem - Viiren - Tuil - Zalt
bommel- K erkw(jk, dat, hoewel op de trajec_ten 
Gorinchem - Zaltbo1n1nel en Z altbornmeJ - K erk
wijk voldoende in de verkeersbehoefte is voor
zien, deze dienst reden van bestaan heeft , doch 
uitsluitend voor zoover hij eene doorgaande · 
verbinding geeft van K erkwijk en Bruchem met 
Gorinchem, aangezien voldoende aansluiting 
tusschen de openbare vervoermiddelen op even
genoemde t rajecten niet verzekerd kan worden 
geacht; 

dat mitsdien ten onrechte vergunning voor 
zoodanigen doorgaanden dienst is geweigerd ; 
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Overwegende : ten aanzien van den dienst 
N ieuwaal ::___ Gmneren - Zaltbommel - Bruchem 
- K erkwijl.; - Hedel - 's-Hertogenbosch, dat 
op de trajecten Nieuwaal - Zaltbommel en 
Zaltbommel - 's-H ertogenbosch door dagelij ksche 
autobusdiensten en den spoorweg Z altbom,nel-
's-Hertogenbosch voldoende in de verkeersbe
hoefte is voorzien, terw(jl ook de aansluiting 
tusschen de openbare ,enToermiddelen op deze 
trajecten voldoende verzekerd kan worden ge
acht; 

dat bovendien Verhoeks geen beroep heeft 
ingesteld tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noordbrabant van 20 Juli 1927 (i>ro 
vinciaal blad n°. 123), waarbij hem vergunning 
is geweigerd, voor zoover de provincie N oord
brabant hetreft, tot bet in werking brengen van 
dezen autobusdienst, zoodat deze weigering 
in kracht van gewjjsde is gegaan ; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

1 °. bet besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland van 29 Juni 1927, n°. 107, voor zoo
ver daarbij aan M. Verboeks te Haaften, voor 
zooveel de provincie Gelderland betreft, vergun
ning is geweigerd tot het in werking houden van 
een autobusdienst op het traject Nieuwaal -
Gameren - Zaltbommel - Bruchem - K erk
wijk- Hedel, - 's-Hertogenbosch te handhaven; 

2°. voor het overige voornoemd besluit van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland, alsmede 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 13 Juni 1927, G. S. n° . 88/1, te 
vernietigen en alsnog aan M:. Verhoeks te Haaf
ten vergunning te verleenen tot het in werking 
houden van een autobusdienst op het traje()t 
Kerkwijk- B ruchem - Zaltbommel - Tuil
Haaften - H ellouw - Herwijnen - Vuren -
Dalem - Gorinchem onder de volgende voor
waarden : 

1. Alie ritten worden stipt gereden overeen
komstig de door den ondernemer, ingevolge 
de Wet Openbare Vervoermiddelen, aangekon
digde dienstregeling(en) . 

Het vervoer vindt uitslnitend plaats tegen 
het door den ondernemer, ingevolge de Wet 
Openbare Vervoermiddelen, aangekondigde ta
rief. 

2. De tarieven en de dienstregeling zjjn aan 
de goedkeuring van Gedeputeerde Staten onder
worpen, met dien verstande, dat het thans 
geldende tarief en de thans geldende dienstrege
ling van kracht blijven tot 2 maanden na de 
dagteekening van dit besluit. 

De dienstregeling moet zoodanig worden 
samengesteld, dat uitsluitend ritten worden 
gereden, doorgaande van b et eene c indpunt 
van het t rajeot, w>1.arvoor verguuning is ver
leend, naar het andere. 

3. De ondernemer is verplicht, te zorgen, 
dat tegen betaling van den vrachtprijs een voor 
de door den passagier af te Jeggen rAis geldig 
plaatsbewijs wordt afgegeven, waarop het begin
en bet eindpunt der reis en het voor het traject 
verschuldigde bedrag duidelijk vermeld staan. 

4. Het aantal autobussen, merk, motor, 
chassis, model der carosserie, het aantal plaat
sen voor reizigers in elke dier bussen en de groot
ste afmetingen in lengte en breedte z(jn aan de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten onder
worpen. 

5. De wagens moeten tot genoegen van 

Gedeputeerde Staten worden onderhouden. 
6. De ondernemer beeft zich te gedragen 

naar de aanwjjzingen, die Gedeputeerde Staten 
betreffende voorziening van de behoefte aan 
reserve-materiaal mocbten geven. 

7. De ondernemer is verplicht zich tot ge
noegen van Gedeputeerde Staten te verzekeren 
tegen de scbade, waarvoor hij, ingevolge artikel 
9, lid 1, der Wet Openbare Vervoermiddelen, 
verantwoordelijk is. 

In de polis moet de bepaling voorkomen, dat 
de verzekeraar verplicht is aan hun College 
mededeeling te doen van wijziging of te n:iet 
gaan van de aangegane verzekeringsovereen
komst. 

Aan bun College moet een duplicaat der polis 
worden overgelegd en jaarlijks een afschrift 
der kwitantien van de betaalde verzekerings
premie worden toegezonden . 

8. In de wagens moeten in behoorlijken 
staat aanwezig ziin een brandbluscbapp:uaat 
en middelen tot het aanleggen van een snel
verband. 

De ondernemer draa!!t zorg, dat in de wagens 
niet wordt gProokt. 

Na een clesbPtreffend verbod van Gedepu
teerde Staten mogen andere voorwerpen dan 
handbagage niet met de wagens worden ver
voerd. 

9. Indien de dienst wordt onclerbroken, is 
de ondernemer verplicht daarvan, onder op
gaaf van de redenen, onverwijld aan Gedepu
teerde Staten kennis te geven ; ook van de her
vatting wordt aan hnn College mededeeling 
gedaan. 

De 6ndernemer is verplicbt Gedepnteerde 
Staten alle gevraagde inlichtingen omtrent den 
dienst op de door hen gewenschte wijze te ver
scbaffen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit bflsluit,, dat met het 
rapport van Onzen Minister in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Gescbillen van Bestuur. 

's-Gravenbage, den 26sten Maart 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d. Veg t e. 
( UitgP,g. 25 April 1929.) 

MD.~IST.i,,RIE VAN 
WATERSTAA1'. 

La. X. 's-Gravenhage, 21 Mrt. 1929. 

Afdeeling 
Vervoer- en Mijnwez~n. 

Aan de Koningin. 
De Raad van State, Afdeeling voor de Ge

schillen van Bestuur, deed mij toekomen bet, 
door de Afdeeling aan Uwe Majest,eit uitge
brachte advies van 9 Mei 1928, n°. 440, met 
ontwerpbesluit en bijlagen, betreffende de be
roepen, ingesteld door M. Verhoeks te Haaften 
tegen de beschikking van Gedeputcerde Staten 
van Zuidholland van 13 Juni 1927, G.S. n°. 88/1 
(Provinciaal blad no. 132), en tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Gelder/and 
van 29 Juni 1927, no. 107 (Provinciaal blad 
n°. n8), waarbij hem vergunning is geweigerd 
t ot het in werking brengen van autobusdiensten 
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van Nieuwaal naar 's-Hertogenbosch en van 
Kerkwijk naar Gorinchem. 

Het ontwerp-besluit luidde: 
Wij WILHELMINA, bij de grat'e Gods, 

Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje
Na.ssau, enz., enz., enz. 

Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 
M. Verhoeks te Haaften tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 
13 Juni 1927, G.S. n°. 88/1, en tegen de be
schikk.ing van Gedeputeerde Staten van Gelder
land van 29 Juni 1927, n° . 107, waarbij hem 
vergnnning is geweigerd tot het in werking 
brengen van autobusdiensten van Nieuwaal 
naar 's-Hertogenbosch en van K erkwijk naar 
Gorinchem; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestnur, gehoord;· advies van 
9 Mei 1928, no. 44(); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland bij besluit van 13 ,Juni 1927, 
voor zoover hunne provincie betreft, aan l\f. 
Verhoeks te Haa/ten vergunning hebben ge
weigetd tot het in werking houden van een 
autobusdienst van Gorinchem over Dalem, 
V1iren, Tuil, Zaltbommel naar Kerkwijk; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelder/and bij 
besluit van 29 Juni 1927, voor zoover hunne 
provincie betreft, aan M. Verhoeks te Haaf/en 
vergunning hebben geweigerd tot het in wer
king houden van een autobusdienst op de tra
jecten: 1. Nieuw(/,al - Gameren--Zaltbommel
Bruchem - K erkwijk - Hedel - 's-Hertogen
bosch, en 2. K erkwijk - Bruchem - Zaltbom
mel - Tuil - Haaften - Hellouw - Her
wijnen - Vnren - Dale1n - Gorinchem; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat door Verhoeks slechts markt
ritten en daarmede gelijk te stellen ritten worden 
gereden ; dat hierdoor niet alleen op slechts 
enkele oogenblikken verkeersgelegenheid wordt 
geschapen, doch tevens de mogelijkheid van 
exploitatie van dagelijksche diensten, die voort
durend in de verkecrsbehoeften voorzien, be
langrijk wordt verminderd ; dat tusschen Tuil 
en Gorinchem, tusschen Nieuwaal en Zaltbom
mel, alsmede tusschcn Hedel en 's-Hertogen
bosch reeds dagelij ksche diensten worden ge
exploiteerd en voor eene dagelijksche exploitatie 
van een autobusdienst tusschen Zaltbommel en 
Hedel W. Vos te Ammerzoden, eerder dan Ver
hoeks in aanmerking komt, aangezien door den 
eerstgenoemde op het traject Ammerzoden -
Hedel - 's-R.ertogenbosch bereids eenige dage
lijksche ritten worden gereden; dat op de onder
werpelijke aanvraag derhalve afwijzend dient 
te worden beschikt ; 

dat va.n deze besluiten M. Verhoeks b~j Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat zijn 
dienst het eenige verbindingsmiddel is van 
Kerkwijk met Gorinchem; dat fuist op de da~~n, 
dat hij rijdt, K erlcwijk aan deze verbincting 
behoefte heeft; dat hij voor de dorpen Kerkwijk 
en Bruchem, behalve Vrijdags, dage~jks eene 
verbinding geeft met Zaltbommel ; dat Vos alleen 
Dinsdags eenmaal Kerkwijk en Bruchem aan
doet en Vos ook niet een dagelijkschen dienst 
heeft aan~evraagd, terwijl hij vergunning voor 
een dagebjkschen dienst op de ringlijn Zalt
bommel - Brnchem - Kerkwijk - Ammer-

zoden - Wellseind - Nederhemert - Del
wijnen - Kerkwijk - Brnchem - Zaltbommel 
heeft aangevraagd ; 

Overwegende : ten aanzien van den dienst 
Gorinchem - Dalem - Vuren - Tuil - Zalt
bommel - K erkwijk, dat deze dienst in eene 
verkeersbehoefte voorziet, doordat hij eene 
rechtstreeksche verbinding geeft van Kerkwijk 
en Bruchem met Gorinchem, welke de dage
lij ksche diensten, waarvoor vergunning is ver
leend, niet geven ; 

dat mitsclien ten onrechte voor dezen dienst 
vergunning is geweigerd ; 

Overwegende : ten aanzien van den dienst 
Nieuwaal - Gameren - Zaltbommel - Brn
chem - Kerkwijk - H edel - 's Hertogenbosch, 
dat deze dienst aan d€' bewoners van verschil
lende op dit traject gelegen plaatsen eene recht
streeksche verbinding biedt met 's -H ertogen
bosch, welke de dagelijksche diensten, waarvoor 
vergunning is verleend, niet geven ; 

dat mitsdien ten onrechte voor de voor
noemde diensten vergunning is geweigerd : 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
van 13 Juni 1927, G.S. n°. 88/1, en van het be
slnit van Gedeputeerde Staten van Ge/,derland 
van 29 Juni l927, n°. 107, aan M. Verhoeks 
te Haaften vergunning te verleenen tot het in 
werking houden van autobnsdiensten : 

a. K erkwijk - Bruchem - Zaltbommel -
Tuil - Haa ften - Hellouw - Herwijnen -
Viiren - Dalem - Gorinchem; 

b. Nieuwaal - Gameren - Zaltbommel -
Bruchem - Kerl..·wijk - Hedel - 's -Hertogen
bosch (voor zoover in de provincie Gelderland 
gelegen), onder de volgende voorwaarden : 

l. Alle ritten worden stipt gereden over
eenkomstig de door den ondernemer, ingevolge 
de Wet Openbare Vervoermiddelen, aangekon
digde dienstregeling(en). 

Het vervoer vindt uitsluitend plaats tegen 
het door den ondernemer, ingevolge de Wet 
Openbare Vervoermiddelen, aangekondigde 
tarief. 

2. De tarieven en de dienstregeling(en) zijn 
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
onderworpen, met dien verstande, dat het thans 
geldende tarief en de thans geldende dienst
regeling( en) van kracht blijven tot 2 maanden 
na de dagteekening van dit besluit. 

3. De ondernemer is verplicht te zorgen, 
dat tegen betaling van den vrachtprijs een voor 
de door den passagier af te leggen reis geldig 
plaatsbewijs wordt afgegeven, waarop het be
gin- en het eindpunt der reis en het voor het 
traject verschuldigde bedrag duidelijk ver
meld staan. 

4. Het aantal autobussen, merk, motor, 
chassis, model der carosserie, het aantal plaatsen 
voor reizigers in elke dier bussen en de grootste 
afmetingen in lengte en breedte zijn aan de 
goedkeuring van Gecleputeerde Staten onder
worpen. 

&. De wagens moeten tot genoegen van 
Gedeputeerde Staten worden onderhouden. 

6. De ondernemer heeft zich te gedragen 
naar de aamvijzingen, die GedPputeerde Staten 
betreffende voorziening van de behoefte aan 
reserve-materiaal mochten geven. 

7. De ondernemer is verplicht zich tot ge-
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noegen van Gedeputeerde Staten te verzekeren 
tegen de schade, waarvoor hij, ingevolge artikel 
9, lid l, der Wet Openbare Vervoermiddelen, 
verantwoordelijk is. 

In de polis moet de bepaling voorkomen, 
dat de verzekeraar verplicht is aan hun College 
mededeeling te doen van wijziging of te niet 
gaan van de aangegane verzekeringsovereen
komst. 

Aan hun College moet een duplicaat der polis 
worden overgelegd en jaarlijks een afschrift 
der kwitantiiin van de betaalde verzekerings
premie worden toegezonden. 

8. In de wagens moeten in behoorlijken 
staat aanwezig zijn een brandbluschapparaat 
en middelen tot het aanleggen van een snel
verband. 

De ondernemer draagt zorg, dat in de wagens 
niet wordt gerookt. 

Na een desbetreffend verbod van Gedepu
teerde Staten mogen andere voorwerpen dan 
handbagage niet met de wagens worden ver
voerd. 

9. Indien de dienst worden onderbroken, 
is de ondernemer verplicht daarvan, onder op
gaaf van de redenen, onverwijld aan Gedepu
tcerde Staten kennis te geven ; ook van de 
hervatting wordt aan hun College mededeeling 
gedaan. 

De ondernemer is verplicht Gedeputeerde 
Staten alle gevraagde inlichtingen omtrent den 
dienst op de door hen gewenschte wijze te ver
schaffen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

De Minister van Waterstaat,". 

Aangezien ik mij met dit ontwerp-besluit 
niet kon vereenigen, richtte ik het volgend 
schrijven tot de Afdeeling : 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

La. Z. 
's-Gravenhage, 30 Jan. 1929. 

Afdeeling 
Vervoer- en M1jnwezen. 

Betreffende: 
beroep Verhoeks ingevolge Wet 

Openbare Vervoermiddelen. 

Aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Uwe Afdeeling deed mij toekomen het door 
haar aan Hare Majesteit de Koningin uitge
brachte advies van 9 Mei 1928, no. 440, met 
ontwerp-besluit en bijlagen, betreffende de 
beroepen, ingesteld door M. Verhoeks te Haaf ten 
tegen de be chikking van Gedeputeerde Staten 
van Zuidholland van 13 Juni 1927, G .. no. 88/1 
(Provinciaal blad n°. 132), en tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
van 29 Juni 1927, n°. 107 (Provinciaal blad 
n°. 158), waarbij hem vergnnning is geweigerd 
tot bet in werking brengen van autobusdiensten 
van Nieuwaal naar 's-Hertogenbosch en van 
Kerkwijk naar Gorinchem. 

Blijkens het ontwerp-besluit is de Afdeeling 
van oordeel, dat de beroepen gegrond zijn en 
dat aan Verhoeks de gevraagde vergunning 
beho rt te worden verleend, met beperking voor 
zoover den dienst Nieuwaal - 's-Hertogenbosch 
betreft, tot het Geldersch gedeelte van dezen 
dienst. 

Ten aanzien van den dienst Gorinchem -
Dalem - Vuren - Tuil - Zaltbommel- K erk
wijk overweegt Uwe Afdeeling hierbij, dat deze 
dienst in eene verkeersbehoefte voorziet, door
dat hij eene rechtstreeksche verbinding geeft 
van Kerkwijk en Bruchem met Gorinchem, welke 
de dageljjksche diensten, waarvoor vergunning 
is verleend, niet geven. Ik meen hiertegenover 
te moeten opmerken, dat in de verkeersbehoefte 
tusschen Gorinchem en Z altbommel wordt voor
zien door den marktdienst van W . van Leeuwen 
te Brakel en de dagelijksche diensten van G. 
van Ballegooyen te Haa/ten en P. Helmich te 
Spijk, en in de verkeersbehoefte op het traject 
Zaltbommel - Kerkwijk door den dagelijkschen 
dienst van W. Vos te Ammerz<Ylen, zoodat het 
eenige belang, dat door het verleenen der ver
gunning zou worden gediend, zou zijn gelegen 
in het meerdere gemak, dat een doorgaande 
verbinding oplevert. Ik kan dit evenwel uiet 
van zooveel beteekenis achten, dat uitsluitend 
ter wille daarvan een overigens overbodige 
dienst zou moeten worden bestendigd, en het 
verkeer derhalve onnoodig zou worden ver
snipperd. 

Ten aanzien van den dienst Nieuwaal -
Zaltbommel - Kerkwijk - Hedel - 's-Her
togenbosch overweegt Uwe Afdeeling, dat deze 
dienst .aan de bewoners van verschillende aan 
dit traject gelegen plaatsen eene rechtstreeksche 
verbinding biedt met 's-Hertogenbosch, welke de 
dagelijksche diensten, waarvoor vergunning is 
v erleend, niet geven. Hiertegenover merk ik 
op, dat in de verkeersbehoefte op het traject 
Nieuwaal - Zaltbommel wordt voorzien door 
den dagelijkschen dienst van W. van Leeuwen 
te Brakel, terwijl in de verkeersbehoefte tus
schen Zaltbommel en 's-Hertogenbosch, behalve 
door den spoorwegdienst, wordt voorzien door 
den cla.gelijkschen autobusdienst van W. Vos 
te Ammerzoden, door welken dienst ook in de 
verkeersbehoefte der tusschengelegen plaatsen 
wordt voorzien. Ten aanzien van dezen dienst 
van Verhoeks heb ik dan ook hetzelfde bezwaar 
tegen de door Uwe Afdeeling voorgedragen 
beslissing als ten aanzien van den bovenge
noemden dienst Gorinchem - Zaltbommel -
Kerkwijk. 

Hierbij komt nog, dat Verhoek.-. geen beroep 
heeft ingediend tegen de weigering door Gede
puteerde Staten van Noordbrabant van de ge
vraagde vergunning voor het Noordbrabantsche 
gedeelte van dezen dienst. Aangezien aan de 
Kroon ten aanzien van verzoeken om vergun
ning ingevolge de Wet Openbare Vervot>rmid
delen wtsluitend d~ beslissing op ingestelde 
beroepen is opgedragen, schijnt het met eene 
juiste opvatting van de taak van den beroeps
rechter kwalijk vereenigbaar, indien de be
slissing in beroep zou vooruitloopen op eene 
door Gedeputeerde Staten van Noorrlbrabant 
te nemen beschikking op een wellicht door 
Verhoeks in te dienen nieuwe aanvraag. Uwe 
Afdeeling spreekt zich evenwel in het ontwerp
besluit nit over de behoefte aan den dienst van 
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Verhoeks, zonder dat de overweging beperkt 
wordt tot het Geldersche gedeelte van het 
traject. Voor het Noordbrabantsche gedeelte 
zou hier dus de beroepsinstantie eene beslissing 
geven, zonder dat eene aangevallen beslissing 
in eersten aanleg bestaat. Ik meen derhalve, 
dat bij de beslissing in beroep het Noordbra
bantsche gedeelte vau den dienst Nieuwaal -
Zaltbommel - 's-Hertogenbosrh geheel buiten 
beschouwing dient te blijven, en dat dus uit
sluitend behoort te worden overwogen, in hoe
verre het Geldersche gedeelte van dien dienst 
in eene verkeersbehoefte voorziet. 

Krachtens de mij door Hare Majesteit de 
Koningin verleende algemeene machtiging moge 
ik de op het beroep van Verhoeks betrekking 
hebbende stukken weder aan Uwe Afdeeling 
doen toekomen met het verzoek, dat beroep 
nader te willen overwegen. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) H. v . d. Veg t ·c." 

De Afdeeling deed mij hierop haar nader a.an 
Uwe Majesteit gericht advies van 13 Februari 
1929, n°. 440(1928) /38, toekomen, lnidende: 
,,N°. 440(1928) /38: 

's-Gravenhage, 13 Februari 1929. 
Aan de Konin(Jin. 

Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van Waterstaat met een 
schrijven van 30 Januari 1929, La. Z. Afd. 
V. en M., opnieuw bij den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, ter 
overweging aanhangig gemaakt de beroepen, 
ingesteld door M. Verhoeks te Haa/ten tegen 
de beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland van 13 Juni 1927, G.S. n°.88/ l, en 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland van 29 Juni 1927, n° . 107, waar
bij hem vergunning is geweigerd tot het in 
werking brengen van autobusdiensten van 
Nieuwaal naar 's-Hertogenbosch en van Kerk
wijk naar Gorinchem. 

De Minister merkt ten aanzien van den dienst 
Gorinchem - Dalem - Vuren - Tuil - Zalt
bommel - Kerkwijk, waarvoor de Afdeeling 
voorstelt vergunning te verleenen, op, dat in 
de verkeersbehoefte tusschen Gorinchem en 
Zaltbommel wordt voorzien door den markt
dienst van W. van Leeuwen te Brakel en de 
dagelijksche diensten van G. van Ballegooyen 
te Haaften en P. Helmich te Spijk, lm in de 
verkeersbehoefte op het traject Zaltbommel -
Kerlcwijk door den dagelijkschen dienst van 
W. Vos te Ammerzoden, zoodat het eenige be
lang, dat door het verleenen der vergunning 
zou worden gediend, zou zijn gelegen in het 
meerdere gemak, dat een doorgaande ver- · 
binding oplevert. De Minister kan dit evenwel 
niet van zooveel beteekenis achten, dat uit 
sluitend ter wiUe daarvan een overigens over
bodige dienst zou moeten worden bestendigd, 
en het verkeer derhalve onnoodig zou worden 
versnipperd. 

Ten aanzien van den dienst Nieuwaal -
Zaltbommel- Kerkwijk-Hedel - 's-H-.rtogen
bosch, waarvoor de Afdeeling eveneens voorstelt 
vergnnning te verleenen, merkt de Minister op, 
dat in de verkeersbehoefte op het trajeet 
Nieuwaal - Zaltbommel wordt voorzien do,,r 
den dagelijkschen dienst van W. van Leeuwen, 

te Brakel. terwijl in de verkeersbehoefte tus
schen Zaltbommel en 's-Hertogenbosch ,behalve 
door den spoorwegdienst, wordt voorzien door 
den dagelijkschen autobusdienst van W. Vos 
te Ammerzoden, door welken dienst ook in de 
verkeersbehoefte der tnsschengelegen plaatsen 
wordt voorzien, zoodat hij ten aanzien van 
dezen dienst van Verhoeks dan ook hetzelfde 
bezwaar heeft, tegen de door de Afdeeling voor
gedragen beslissing als ten aanzien van den 
bovengenoemden dienst Gorinchem - Zalt
bommel - Kerkwijk. 

Ten slotte ziet de Minister een bezwaar in 
de omstandigheid, dat bij een gunstige beslissing 
voor het Geldersche gedeelte van het traject 
Nieuwaal - 's-Hertogenbosch zou worden voor
uitgeloopen op de door Verhoeks in te dienen 
nieuwe aanvrage voor het- Brabantsche traject. 
Hij meent dat bij de beslissing in beroep het 
Noordbrabantsche gedeelte van den dienst 
Nieuwaal - 's-Hertogenbosch geheel buiten 
beschouwing dient te l;>lijven, en dat. dus uit
sluitend behoort te worden overwogen, in hoe
verre het Geldersche gedeelte van dien dienst 
in eene verkeersbehoefte voorziPt. 

De Afdeelin~ kan de bezwaren van den Mi
nister niet dee1en. 

De Minister miskent de werkelijkheid, als 
hij· den marktdienst van Verhoeks van Gorin
chem - Zaltbommel - Kerkwij-k in twee deelen 
splitst en clan ten aanzien van elk stuk op zich 
zelf nagaat, of de passagiers ook van eene andere 
onderneming gebruik kunnen maken. 

Deze dienst van Verhoeks toch dient in
zonderheid om op marktdagen en daarmede 
gelijk te stellen dagen de bewoners van de streek 
Kerkwijk - Bruchem - Zaltbommel naar Gorin
chem te brengen. De marktdienst van van 
Leeu_wen verbindt op zulke dagen inzonderheid 
de streek Zaltbommel - Gamer en - N ieuwaal -
Zuilichem - Brakel met Gorinchem, een geheel 
andere streek dus, welke de dienst van Ver
hoeks niet kan bedienen daar hij de noord.zijde 
van de W aal volgt. 

Kwalijk kan dus gezegd worden, dat de dienst • 
van Verhoeks dien van Van Leeuwen in gevaar 
brengt. Evenmin is zulk gevaar te vraezen voor 
de diensten van Van Ballegooyen en Helmich, 
daar de bussen van Verhoeks als regel, wanneer 
zij de noordzijde van de Waal hebben bereikt, 
reeds vol zullen zijn. 

Het ware voorts oneconomisch de passagiers 
van deze marktbus in Zaltbommel of elders over 
te doen stappen in eene bus van eene andere 
onderneming, die deswege extra-reservemate
riaal zou moeten aanschaffen (zie Koninklijk 
besluit van 8 December 1928, n°. 27, betreffende 
een autobusdienst Borger - Gieten - Gro
ningen). 

Voegt men daa.rbij het ongemak van over
stappen voor het publiek met het gevaar van 
plaats_s?;ebrek en het missen van aanslniting, 
dan staat het nut van den dienst van Verhoeks 
vast, zoodat bezwaarlijk aan dezen dienst als 
een voor het dnurzaam verkeer schadelijkcn 
dienst de vergunning zou kunnen worden ge-
weigerd. · 

Het is voorts niet geheel juist, dat de diensten 
van Van Ballegooyen en Helmich eene verbin
ding tot stand brengen tusschen Gorinchem en 
Zaltbommel, daar zij blijkens de Provinciale 
bladen van Gelderland, nos. 136 en 137, eene 
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verbinding tot stand brengen tusschen onder
scheidenlijk Gorinchem en Tiel en Gorinchem 
,en Geldermalsen, Tonder dat zij Zaltbommel aan
<loen, al komen zij aan de overzijde van de 
W aal ter hoogte van Zaltbommel. 

Het beroep van den dienst van Vos gaat, 
niet op, omd~t deze bij besluit van Gedepu
teerde Staten van Gelderland van 29 Juni 1927 
{Provinciaal blad n°. 61) slechts vergunning 
heeft verkregen tot het in werking houden van 
zijn bestaanden clienst, welke een marktdienst 
was. Het is mogelijk, dat deze clienst later in 
,een dagelijkschen clienst is veranderd - het 
beroep is reeds anderhalf jaar hangende - maar 
.het ware in strijd met, de juiste beginselen van 
.administrat,ief recht, om deswege aan Verhoeks, 
die reeds bij bet in werking treden van de Wet 
·Openbare Vervoermiddelen Kerkwijk en Bru
chem dagelijks (uitgezonderd Vr~jda.gs) met 
Z altbommel verbond, achter te stellen bij Vos. 

Bovenclien geeft Vos' clienstregeling dd. 
24 October 1928 (het advies der Afdeeling da
teert van 9 Mei 1928) 's morgens slechts een rit. 

Ook de bezwaren van den Minister ten aan
zien van den diensi N ieiiwaal - Zaltbommel -
Kerkwijk - Hedel - 's-Hertogenbosch kan de 
afdeeling niet deelen. Toen Gedeputeer<le Staten 
hun bestreden beslissing gaven, evenals toen 
de Afdeeling haar advies uitbracht, kregen 
verschillende op bet traject gelegen plaatsen 
door den aanoevraagden clienst eene verbin
•cling met 's-Hertogenbosch, welke de destijds 
bestaande dagelijksche diensten niet gaven. 

Dat later de dienst van Vos is uitgebreid tot 
,een dagelijkschen dienst mag op de beslissing 
van Uwe l\fajesteit geen invloed uitoefenen. 

Dat tot op zekere hoogte een oordeel wordt 
uitgesproken over bet Brabantsche dee! van 
bet traject is niet te voorkomen, omdat de 
.aanvrage loopt over verbinding met 's -H ertogen
bosch. Dit brengt het systeem der wet nu een
maal, zoowel bij weigering als verleening der 
_gunning in beroep, mede, zooals de Afdeeling 
meer uitvoerig betoogd heeft in haar advies van 
24 Januari 1929, n°. 438/23. Eene beslissing 
wordt echter alleen genomen omtrent bet Gel
<lerscbe stuk. 

Op grond van het vorenstaande meent de 
Afdeeling te moeten blij ven bij het door haar 
voorgedragen ontwerp-besluit, dat zij Uwer 
l\fajesteit zeer eerbiedig ter bekrachtiging aan
beveelt. 

De Voorzitter der Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur, 

(get.)Va n L ynden van Sanden burg." 

Ook na kennisneming van dit nader advies 
moet ik grootendeels mijne bezwaren t\l"en de 
voorgedragen beslissing op de beroepen °hand
haven. 

In de eerste plaats houdt de Afdeeling bij 
haar betoog, dat ik ten aanzien van den markt
clienst Gorinchem - Zaltbommel - Kerkwijk 
de werkelijkheid zou miskennen, geen rekening 
met de uit de stukken blijkende feiten. Op dit 
traiect tocb onderboudt Verboeks niet alleen 
op Maandag, Donderdag en Zaterdag telkens 
e<>n doorgaanden rit in elke ricbting, doch op 
Maandag tevens een rit van Hellouw naar 
Gorinchem en terug, an een rit van Herwijnen 
naar Gor.:nchem en terug, wellr,,• ritten dus ge
heel vallen binnen de route van de dagelijkscbe 

diensten van Van Ballegooyen en Helmich , 
alsmede op Dinsdag twee r itten van Kerkwijk 
naar Zaltbommel en terug, geheel vallende 
binnen de route van den dagelijkscben dienst 
van Vos. Het betoog der Afdeeling betreft dus 
uitsluitend de doorgaande ritten. docb kan ook 
ten aanzien hiervan niet geheel juist worden 
geacht., daar aan de omstandigheid, dat de 
cliensten van Van Ballegooyen en Helmich niet 
in Zaltbommel komen, docb deze plaats aan de 
overzijde van de Waal voorbijgaan, mijns in
ziens een te groote beteekenis wordt toegekend. 
Immers kan bet voor de reizigers weinig ver
schil maken, of zij met een autobus aan de 
eene zijde van de pont aankomende, met die 
bus samen worden overgevoerd, en dan met 
datzelfde voertuig hun reis voortzetten, dan 
wel bij de pont uitstappen, en na te Z\jn over
gezet, met een bus van een anderen onder
nemer verder worden vervoerd. Bovendien 
zullen de reizigers op Maandag hun reis kunnen 
voortzetten met de bussen van Van Leeuwen. 
Dat deze dienst gedeeltelijk een anderen weg 
volgt dan die van Verboeks, kan voor de reizi
gers weinig bezwaar opleveren. Intusscben ben 
ook ik van meening, dat de mogelijkheid van 
plaatsgebrek - vooral ten aanzien van de 
diensten van Helmich en Van Ballegooyen, 
aangezien de aansluiting hieraan niet bij bet 
beginpunt zou gescbieden - een bezwaar op
Jevert tegen bet in rnijn scbrijven van 30 J anu
ari 1929, La. Z. geopperd denkbeeld, zoodat 
ik, voor zoover betreft de doorgaande ritten van 
Kerkwijk naar Gorinchem met het advies van 
de Afdeeling kan medegaan. 

Ten aanzien van het betoog der Afdeeling 
betreffende den dienst van Vos merk ik het 
volgende op. 

V66r de invoering van de gewijzigde Wet 
Openbare Vervoermiddelen werd op het traject 
Zaltbommel - 's-Hertogenbosch, of op gedeelten 
daarvan, een groot aantal autobusdiensten uit
geoefend. Gedeputeerde Staten van Gelderland 
hebben overeenkomstig de bedoeling der wet 
aan deze ongebreidelde concurrentie een eind 
willen maken en bebben daarom uitsluitend 
aan W. Vos vergunning voor bet gebeele traject 
verleend, benevens eenige andere vergunningen 
voor gedeelten van bet traject, die bij bet be
roep niet in aanmerking komen. Uit de laatste 
overweging van bet besluit van Gedeputeerde 
Staten van 29 Juni 1927, no. 110 (Provinciaal 
blad n°. 61), blijkt duidelijk, dat de dienst van 
Vos een dagelijkscbe dienst zou zijn. Evenwel 
kon bezwaarlijk terstond zulk een dagelij kscbe 
dienst worden ingevoerd, daar deze, nu inge
volge de overgangsbepaling van de ge,vij zigde 
Wet Openbare Vervoermiddelen ook de andere 
diensten nog werden uitgeoefend, niet dan met 
verlies zou kunnen worden onderbouden. Deze 
omstandigheid, die een gebeel antler Jicbt werpt 
op den aard van den dienst van Vos, is door de 
Afdeeling blijkbaar voorbijgezien. 

Ten aanzien van de verbinding van Nieuwaal 
met 's -H ertogenbosch bandbaaf ik mij ne meening, 
terwij l in verband met bet aanwezig zijn van 
een spoorwegverbinding van Zaltbommel naar 
's-Hertogenbosch, van gevaar van plaatsgebrek 
bij de aansluiting bezwaarlijk zal kunnen worden 
gesproken. 

Zooals uit het boven uiteengezette blijkt, 
ben ik van meening, dat bet beroep van Ver-
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hoeks gegrond is voor zoover betreft het traject 
Kerkwijk - Gorinchem, doch uitsluitend voor 
een doorgaanden dienst over het geheele traject, 
en dat het beroep overigens ongegrond is. Een 
in dien zin opgemaakt ontwerpbesluit wordt 
Uwer Majesteit hierbij zeer eerbiedig ter be
krachtiging aangeboden. 
De };linister van Waterstaat, H . v. d . Veg t e. 

27 Maart 1929. BESLUI'l', houdende beslis
sing op de beroepen, ingevolge artikel 3 
der W et Openbare Vervoermiddelen inge
steld tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Zuid-Holland van 13 
Juni 1927, G.S. n°. 88/2, de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
van 29 Juni 1927, n° . 106, en de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Noordr 
bmbant van 20 Juli 1927 (Provinciaal 
blad n°. 127 ). S. 135. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

K . Struijk te Ammerzoden t€gen de besch ik
king van Gedeputeer<ie StaLen van Zuid-Hol
land van 13 Juni 1927, G.S. n°. 88/2, de be
schikking van Gedeputeerde Staten van Gel
derland van 29 Juni 1927, n°. 106 , de be
schi kking van Gedeputeerde Staten van Noord
brabant van 20 Juli 1927 (P1·ovinciaal Blad 
n° . 127), waarbij hem vergunning is gewei
gerd tot het in werking houden van autobus
diensten van Delwijnen naar 's-He,·togenbosch, 
van Well naar Gorincheni, van Well naar 
Zaltbomm el , van Zalt~111i-n,el naar Gameren 
en van Gorinchem naar W aardenbury; 

Den Raad van State, Afdeeling vuor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
9 Mei 1928, n°. 442 en 13 Februari 1929, n°. 
442(1928)/39; . 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Waterstaat van 22 Maart 1939, La. R.R., Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende : dat bij i:Jesluit var. 13 Juni 
1927 Gedeputeerde Staten Yan Zuid-Holland, 
voor zoover hunne provincie betreft, aan K . 
Struijk te Am1ne1·zoden vergunning hebben ge
weigerd tot het in werking houden alleen op 
Maandag en Zaterdag van een autobusdienst 
van Gorinchem over Dalem, Tuil, Zaltbomm el 
naar Well (gemeente Ammerzoden); 

dat bij beslu it van 29 Juni 1927 Gedepu
teerde Staten van Geldcrland, voor zoover 
hunne provincie betreft, aan K. 

0

Struijk te 
A m•,nerzoden vergunning hebben geweigerd 
voor het in werking houden van een autobus
dienst op de trajecten: 

1. D elwijnen-N ed,erhemert--W ellseind-W ell 
-A mmerzoden-H edel- Orihen- ' s H ertogen
boseh; 

2. W ell-Del wijnen-K erl.;wij k-B,·uchem
Zaltbommel- Tuil- H aaf ten-H ellouw-H er
wijnen-V uren-Dalem-Go,·in,;hem; 

3. Well-Wellseind-N ederhemert-Delwij
nen-K•erkwijk-B,-uchem-Zaltbommcl; 

4. Zai,tbo,n,nel-Gamercn; 
5. Go,·inchem-Dalern- V u1·en-H erwijnen

H ellouw-H aa/ten-Tuil - Waa,·denburg; 
dat Gedeputeerde Staten daarbiJ hebben 

overwogen ten aanz ien van den dagel ijkschen 
r it, die door Struijk voornoemd op het sub 1 
bedoelde traject heen en terug wordt gereden, 

dat tusschen A,nmerzoden en 's-Hertogenbosch 
ook door W. Vos en J. Kras, bo iden te A,n
rnerzoden, autobusd iensten ,rnrden geexplo i
teerd ; dat de verkeersbehoeften tusschen even
genoomde plaatsen niet groot genoeg kunnen 
warden geacht om drie ondernemingen renda
bel te doen zijn ; dat aan de diensten van Vos 
en Kras voornoemd de voorke,,r moet worden 
gegeven boven den d ienst van Struijk, aange
zien de be ide eerstbedoelde ondernemingen 
door meerdere dagelijksche ritten vollediger 
in de verkeersbehoeften voorzien; dat door 
Struijk behalve de bovengemelde dagelij ksche 
r it slechts marktritton of daarmede gelij k te 
stellen ritten warden gereden; dat hierdoor 
niet a.Ileen op slechts enkole oogenblikken ver
keersgelegenheid wordt geschapen, <loch tevens 
de mogelijkheid van exploiratie van dagelijk
sche diensten, die voortdurend in de verkeers
behoeften voorzien, belangrijk wordt vermin
derd; dat op de onderwerpelijke aanvraag der
halve afwijzend client te warden beschikt; 

dat bij besluit van 20 J ul i 1927 Gedeputeer
de Staten van Noordbrabant, voor zoover hunne 
provincie betreft, aan K . Struijk te Ainnie,·
zoden vergunning hebben geweigerd tot het in 
werking houden van een dagelijkschen auto
busdi enst van Nederhe,nert o·,er Well, Ammer
zoden-Hedel naar 's-Hertogenbosch; 

dat van deze besluiten K . Struijk bij Ons in 
beroep is gekomen; 

dat hij ten aanzien van den dienst . Gorin
che,n-Tuil-Zaltbom,nel-W dl aanvoert, dat 
vele menschen ui t R otterdam en 's-Graven
hage op Zaterdag en Maaudag van dezen 
dienst gebruik ma.ken voor familiebezoek in de 
tusschengelegen dorpen; 

dat hij ten aanzien van den dienst Delwijnen 
- N ederhemert-W ellseind-W ell-A m,nerzoden 
-' s-H e,·togenbosch aanvoert, dat de dagel ijk-
sche diensten A m,ne,·zoden-'s-H ertogenbosch 
geen verbinding gevon aan de dorpen Del
wijnen, N ederhemert, W ellseind en Well en 
zijn dienst overigens in verband met zijne 
dienstregeling uit 's-H e,·togenbosch eene voor 
het verkeer gewenschte aanvulling geeft op de 
andere dagelijksche diensten, ook wat betreft 
de dorpen Orthen, H edel en Ammerzoden; 

dat hij ten aanzien van de diensten Well
Zaltb oin,nel en Zalth ornmel-Grtmeren aan
voert, dat deze d iensten weliswaar marktdien
sten zij n, maar dat het gem is aan een dagelij k
schen dienst op Zrtltbonimel niet wordt ge
voeld ; dat J. Kras te A mmerzoden dezen 
dienst niet waarneemt, maar we! vV. Vos te 
Am,nerzoden, wiens clienst echter vee l minder 
rendabel is; · 

Overwegende: ten aau1.iun Yan den dienst 
W ell- Zaltbo,nmel-Tuil-Gorinchem, dat, hoe
wel op de trajecten Well-Zaltbommel en 
Zaltbo1nmel-Go1·inchem voldrn,nde in de ver
keersbehoefte is voorzien, deze clienst eveneens 
reden van bestaan heeft, <loch uitsluitend voor 
zoover hij eene doorgaande vcrbinding geeft 
van Well en de tusschen Well en Zaltboni,nel 
gelegen plaatsen met Go rinche,n, aangezien 
voldoende aansluit ing tusschen de openbare 
vervoermiddelen op hoven,;enoemde trajecten 
niet verzekerd kan warden geacht; 

Overwegende: ten aanz icn van de diensten 
van Delwijnen naar 's-H er/ogenbosch, van W ell 
naar Zaltbommel , van Zaltb ommel naa r Ga-
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ineren en van Go,·inchem 11aar lVaardenburg, 
dat door dagelijksche autobusdiensten en den 
spoorweg Zalt bommel-'s-llertogenbosch op 
deze trajecten voldoende in de verkecrsbehoef
te wordt voorzien; 

Gezien de Wet Openbare Ver..,oermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1°. het beslu it van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland, van 29 Juni 1927, n° . 106, voor 
zoover daarbij aan K. Stn1ijk te Am,ne,·zoden 
vergunning is geweigerd voor de trajecten 
Delwijnen-N ederhernert-W ellseind-Well
A mmerzodcn--H edel--Orth,n-' s-H ertogen
bosch, W ell-W ellseind-N ederhemert-Delwij
nen-K erkwij k-Bruchem-Zaltbommcl, Zalt
bommel-Ga,neren en Gorinchem-Dale,n
Vu,·en-H e1·wijnen-H ellouu,-H aaften- Tuil
Waardenburg, alsmede het besluit van Gede
puteerde Staten van Noordbnibant van 20 Juli 
1927 (Provinciaal blad n° . 127) te handhaven; 

2°. voor het overige voorLoemd besluit van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland alsmede 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuidr 
Holland van 13 Juni 1927, G.S. n°. 88/2, te 
vemietigen en alsnog aan K. Struij k te Am
merzoden vergunning te verlccnen tot het in 
werking houden van een autobusdienst op het 
traject Well- Delwijnen-K erkwijk-Bruchem 
-Zaltbo,nmel-Tuil-Haa/ tm-H ellouw-H er
wijnen-Vuren-Daleni-Gorinchem, onder de 
volgende voorwaarden: 

1. Alie r itten worden stipt gereden overeen
koinstig de door den ondernemer ingevolge de 
Wet Openbare VervoermidJelen aangekondig
de dienstregeling(en) . 

Het vervoe1· vindt uitsluitend plaats tegen 
het door den ondernemer ingevolge de Wet 
Openbare Vervoermiddelen aangekondigde ta
rief. 

2. De tarieven en de dienstregeling zijn aan 
de goedkeuring van Gedeputeerde Staten on
derworpen, met dien verstande, dat het thans 
geldende tarief en de thans geldende dienst
regeling van kracht blijven tot twee maanden 
na de dagteekening van dit besluit. 

De dienstregeling moet zoc.danig worden sa
mengestelcl, clat uitsluitend ritten worden ge
reclen, doorgaande van het eene eindpunt van 
het traject, waarvoor vergunning is verleend, 
naar het anclere. 

3. De ondernemer is verplicht te zorgen, 
clat tegen betaling van den vrach~prij s een 
voor de door den passagier a f te leggen re is 
geldig plaatsbewijs wordt a igegever., waarop 
het begin- en het eindpunt der reis en het voor 
het traject ver chuldigde bedrag duidelijk ver
melcl staan. 

4. Het aantal autobussen, merk, motor, 
chassis, model der carosserie, het aantal plaat
sen voor reizigers in elk dier bussen en de 
grootste afmetingen in lengte en breedte zijn 
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
onderworpen. 

5. De wagens moeten ten genoegen van 
Gedeputeerde Staten worden onderhouden. 

6. De ondernemer heeft zich te gedragen 
naar de aanwijzingen, die Gedeputeerde Staten 
betreffencle voorziening in de behoefte aan 
reservemateriaal mochten geven. 

7. De ondernemer is verp! icht zich ten ge
noegen van Gcdeputeerde Staten te verzekeren 
tegen de schade, waarvoor hij ingevolge artikel 

9, lid 1, der Wet Openbare Vervoermiddelen 
verantwoordelijk is. 

In de polis moet de bepaling voorkomen , dat 
de verzekeraar verplicht 1s aim hun college 
mededeeling te doen van wijziging of te niet 
gaan van de aangegane verzekeringsovereen
komst. 

Aan hun college moet een duplicaat der 
polis worden overgelegd en jaarlijks een af
schrift der kwitantien van de betaalde verze
keringspremie worden toegezonden. 

8. In de wagens moeten in behoorlijken 
staat aanwezig zij n een brnndbl uschapparaat 
en middelen tot het aanleggen van een snel
verband. 

De ondernemer draagt zorg, dat in de wa
gens niet wordt gerookt. 

Na een desbetreffend verbod van Gedepu
teerde Staten mogen andere voorwerpen dan 
handbagage niet met de wagens worden ver
voerd. 

9. Indien de dienst wordt onderbrokcn, is 
de ondernemer verplicht daarvan onder opgaaf 
van de redenen onverwij ld aan Gedeputeerde 
Staten kennis te geven; ook van de hervatting 
wordt aan hun college medodeeling gedaan. 

De ondernemer is verplicht Gedeputeerde 
Staten alle gevraagde inlichtingen omtrent 
den dienst op de door hen gewenschte wijze te 
verschaffen. 

Onze Minister van ·waterstaat is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, dat met het rap
port van Onzen Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waanan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschill en van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 27sten Maart 1929. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, H. v. d. V eg t e. 
( Uitgeg . 25 A-pril 1929.) 

MINISTERIE 
VA WATERSTAAT. 

La. R.R. 

Afdeeling: 
V e r v o e r- e n M ij n w e z e n. 

's-Gravenhage, 22 Maart 1929. 

Aan de Koningin. 
De Raad van State, Afdeel ing voor de Ge

schillen van Bestuur, deed mij toekomen het 
door de Afdeeling aan iJwe Majesteit uitge
brachte advies van 9 Mei 1928, n°. 442, met 
on twerp-bes! uit en bijlagen, betreffende de be-
1·oepen, inge teld door K . Sti·u ijk te Ammer
zoden tegen de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland van 13 Juni 1927, 
G.S. n°. 88/2 (Provinciaal blad n° . 133) , de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van Gel
de,·land van 29 Juni 1927, n°. 106 (Provin
ciaal blad n°. 67) en de be;;;chikking van Ge
deputeerde Staten van N ocrdhrabant van 20 
Juli 1927 (P,·ovinciaal blad n° . 127), waarbij 
hem vergunning is geweigen.l tot het in wer
king houden van autobusdiensten van Delwij
nen naar 's-H ertogenbosch, van Well naar 
Gorinclvem, van Well naar Zaltbo,nmel, van 
Zaltbom,11-el naar Gameren en van Gorincheni 
naar W aardenbu,·g. 
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Blijkens het ontwerp-besluit was de Afdee
ling van oordeel, dat de beroepen gegrond 
waren, voor zoover betreft de trajecten Del
wijnen-' s-H e,·togenbosch, W eU.-Zaltbommel
Gorinchem, W ell- Zaltbommel en Zaltbommel 
-Ga,ne,·en. 

Aangezien ik mij met dat ontwerp-besluit 
niet kon vereenigen, richtte ik het volgend 
schrijven tot de Afdeeling: 

,,MINISTERIE 
VAN WATERSTAAT. 

La. B. B. 

Afdeeling: 
V e r v o e r- e n M ij n w e z c n . 

Betreffende: 
Beroep Struijk ingevolge 

Wet Openbare 
Vervoermiddelen. 

's-Gravenhage, 30 Januari 1929. 

Aan 
den Raad van State, Afdeeling voor 

de Geschillen van Bestuur. 
Uwe Afdeeling deed mij toekomen het door 

haar aan Hare, Majesteit de Koningin uitge
bracht advies van 9 Mei 1928, n°. 442, met 
ontwerp-besluit en bijlagen, betreffende de be
roepen, ingesteld door K. Struijk te Ammer
zoden tegen de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland van 13 Juni 1927, 
G.S. n°. 88/2 (Provinciaal blad n°. 133), de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van Gel
derland van 29 Juni 1927, n°. 106 (P,·ovin
ciaal blad n°. 57) en de beschikking van Ge
deputeerde Staten van Noo,·dbrabant van 20 
Juli 1927 (Provinciaal blad n°. 127), waarbij 
hem vergunning is geweigerd tot het in wer
king houden van autobusdiensten van Delwif 
nen naar 's-Hertogenbosch, van Well naar 
Gorinchem, van Well naar Za.ltbommel, van 
Zaltbommel naar Gameren en van Gorinchem 
naar Waardenburg. 

Blijkens het ontwerp-besluit is Uwe Afdee
ling van oordeel, dat. de beroepen gegrond 
zijn, behalve ten aanzien van het traject Go
rinchem-Waardenbu,·g, en dat aan Struijk 
voor de andere gevraagde trajecten vergun
ning behoort te worden verleend. 

Ten aanzien van den marktdienst W ell
Zaltbommel- Tuil- Gorinchem overweegt Uwe 
Afdeeling hierbij, dat deze dienst in eene ver
keersbehoefte voorziet, doordat hij eene recht
streeksche verbinding geeft van verschillende 
aan dit traject gelegen plaatsen met Gorin
chem, welke de dagelijksche diensten, waar
voor Gedeputeerde Staten vergunning hebben 
verleend, niet geven. Ik meen hiertegenover 
te moeten opmerken, dat in de verkeersbe
hoefte op het traject Well-- Zaltbommel wordt 
voorzien door den dagelijkschen dienst van 
W. Vos te Ammerzoden, en tusschen Zaltbom
mel en Gorinchem door den marktdienst van 
W. van Leeuwen te Bmkel en de dagelijksche 
diensten van G. van Ballegooyen te Haaften 
en P. Helmich te Spijk, zoodat het eenige be
lang, dat door het verleenen der vergunning 
zou worden gediend , zou zijn gelegen in het 

meerdere gemak, dat eei. doorgaande verbin
ding oplevert. Ik kan dit evenwel niet van 
zooveel beteekenis achten, dat uitskitend ter 
wille daarvan een overigens overbo<lige dienst 
zou moeten worden bestendigd, en het ver
keer derhalve onnoodig zou worden versnip
perd. 

Ten aanzien van den dagelijkscnen dienst 
Delwijnen-'s-Hertogenbosch overweegt Uwe 
Afdeeling, dat deze dienst inzonderheid voor 
de bewoners van Delwijnen . NeJerhemert, 
Wellseind en Well in eene verkeersbehoefte 
voorziet, waarin de diensten van \V. Vos en 
J. Kras niet voorzien. Ook dit oordeel kan ik 
niet deelen. Zooals uit de bijgevoegde dienst
regeling van W. Vos blijkt, rijdt deze thans 
een dagelijkschen dienst Znltbommcl-'s-H er
togenbnsch, waarin ook dit traject is begrepen, 
zoodat ik met Gedepnteer<le Staten van oor
deel hen, dat geen behoefte bestaat aan dezen 
dienst van Struijk. 

Ten aanzien van den marktdienst Well
Zaltb01nmel overweegt Uwe Afdeeling, dat 
deze dienst in eene verkeersbehoefte voorziet 
op een traject, waarop W. Vos, die vergunning 
heeft gevraagd en verkregen voor zijn bestaan
den dienst, welke een marktdienst is . geen 
dagelijkschen dienst onderhoudt. Ik merk hier
tegenover op, dat Vos thans, zooals ik boven 
reeds mededeelde, op dit tra.iect dagelijksche 
diensten rijdt, zoodat verleening van de door 
Struijk gevraagde vergunniJJg het . verkeer op 
de beste dagen zou afroomen, waardoor gevaar 
voor het voortbestaan van den dagelijkschen 
dienst zou ontstaan, hetwelk mijns inziens moet 
worden vermeden. 

Ten aanzien van den marktdienst Zaltbom
mel-Gameren overweegt Uwe Afdeeling, dat 
tegen dezen dienst geene bezwaren zijn inge
bracht en op dit traject geen dagelijksche 
dienst bestaat. Hiertegenover merk ik op, dat 
dit traject is begrepen in het traject Zaltbom
mel-Brakel, waarop W. van Leeuwen te B,·a
kel, zooals ook in het besluit van Gedeputeer
de Staten van Geld,e1'land van 29 Jum 1927, 
n°. 106 (Pro vinciaal blad n°. 57) wordt ver
meld, een dagelijkschen dienst rijdt volgens 
bijgaande dienstregeling. Ten aanzien van de 
door Struijk voor het traject Zriltbommel-Ga
me,·en gevraagde vergunning geldt dus het
ze!'fde als ik hierboven ten opzichte van den 
dienst Well-Zaltbommel opmerkte. 

Krachtens de mij door Hare Majesteit de 
Koningin verleende algemecme machtiging 
moge ik de op het door Struijk ingestelde be
roep betrekking hebbende stukken, weder aan 
Uwe Afdeeling doen toekon,en, met het ver
zoek, dit beroep nader te willen overwegen. 

De Minister i·an Waterstaat, 
(get .) H. v. d. Veg t e." 

De Afdeeling deed mij hierop haar nader 
aan Uwe Majesteit uitgebracht advies van 13 
Februari 1929, n°. 442(1\l28) /39, toekomen, 
luidende: 

,,'s-Gravenhage, 13 Februari 1929. 

N°. 442(1928)/39. 
Aan de Konin gin . 

Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van Waterstaat met een 
schrijven van 30 Januari 1929, La. B.B. Afd. 
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V. en M ., bij den Raad van State, Afdeel ing 
voor de Geschillen van Bestuur, opnieuw ter 
overweging aanhangig gernaakt de beroepen, 
ingesteld door K. Struijk te Am.,ncrzoden te
gen de beschikking van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-H olland van 13 J uni 1927, G.S. n°. 
88/2, de beschikking van Uedeputeerde Staten 
van Gelderland van 29 J um 1927, n°. 106, de 
beschikk ing van Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabant van 20 Juli !927 (Provinciaal 
blad n°. 127), waarbij hem vergunning is ge
weigerd tot het in werking houden van auto
busdiensten van D elwijnen naar 's-Hei·togen
bosch, van Well naar Gorinch.crn, van W ell 
naar Zultbornrn el, van Zaltbom1ncl naar Ga
meren en van Gorinchern naar Waa_rdenburg. 

De Minister merkt ten aanzien van den 
dienst Well-- Zaltbomrnel--1'uil--Gorinchem 
op, dat in de verkeersbehoefte op het traject 
W cll- Zaltbornrn el wordt voorzien door den 
dage\ijkschen dienst van \Y. Vos te Arnmer
zoden, en tusschen Zaltb ommcl en Gorinchem 
door den marktdienst van W. van Leeuwen te 
Brakel en de dagelij ksche diensten van G. van 
Ballegooyen te Haafte,i en P. Helmich te 
Spijk, zoodat het eenige belang, dat door het 
verleenen der vergunning zou wordeu ged iend, 
zou zij n gelegen in het mecrde1·e gemak, dat 
een doorgaande verhinding oplevert. De Mi
nister kan <lit evenwel niet van zooveel be
teekenis achten, dat uitsluitend ter wills daar
van een overigens overbodige dienst zou moe
ten worden bestendigd, en het verkeer der
halve onnoodig zou worden versnipperd. 

Ten aanzien van de diensten op de trajecten 
Delwijnen- 's-Hertogenbosch en Well- Zalt 
bomwel merkt de Minister met een beroep op 
eene d ienstregeling d.d. 24 October 1928 op, 
dat, W. Vos thans ook op deze trajecten dage
\ijksche diensten onderhoudt. 

Ten aanzien van den dicnst -op hat traject 
Zaltbomrnel-Brakel merkt de Minister op, 
dat W. van Leeuwen aldaar een dagelijkschen 
dienst uitoefent. 

De finister meent daarom, dat voor alle 
deze diensten de vergunning behoort te worden 
geweigerd. 

Ten aanzien van den dienst Zal tbom1nel
Garne1·en erkent de Afdeeling de juistheid van 
het bezwaar van den Minister. 

Overigens echter kan zij de bezwaren niet 
deelen . 

De Minister miskent de werkelijkheid, als hij 
den marktdienst van JC dtruijk Well-Zalt
bo1nmel-Tuil-G01·inche1n in twee deelen 
splitst en dan van elk stuk op zichzelf nagaat, 
of de passagiers ook van een andere onderne
ming gebruik kunnen maken . 

Deze dienst van Struijk toch client inzonder
heid om op marktdagen en daarmede gelijk te 
stellen dagen de bewoners van de streek Well 
-Delu:ijnen--K erkwijk-B , uchem- -Zaltbo,n
mel naar Gorinchem te brengen . De markt
dienst van van Leeuwen verbindt op zulke 
dagen inzonderheid de streek Zaltb01nrnel
Ga1nereen-N ieuwaal-Z uil iche,n-Brakel met 
Gorinchem, eene geheel anclere streek dus, wel
ke de dienst van Struijk niet kan bedienen, 
daar hij de Noordzijde van de Waal volgt. 
Kwalijk kan dus worden gezegd, dat de dienst 
van Struijk dien van van Leeuwen in gevaar 
brengt. Evenmin is zulk gevaar te vreezen 

voor de d iensten van van B,dlegooyen en H el
mich, daar de bussen van Struij k a ls regel , 
wanneer zij de Noordzijde van de W aal bereikt 
hebben, reeds vol zullen zijn. 

Het ware voorts oneconomisch de passagiers 
van deze marktbus in ZaJ.tbommel o.f elders 
over te doen stappen in een bus van eene an
dere onderneming, die deswege extra reserve
materiaal zou moeten aanschaffen (zie Ko
ninklij k Besluit van 8 December 1928, n° . 27, 
betreffende een antobusdienst Bo1·ge1·- Gieten 
- Groningen). 

Voegt men daarbij het ongemak van over
stappen voor het publiek met het gevaar van 
plaatsgebrek en het missen van aansluiting, 
clan staat het nut van den dienst van Struij k 
vast, zoodat bezwaarlij k aan dezen dienst a ls 
een voor het duurzaam verkeer schadelij ken 
dienst de vergunning kan worden geweigerd. 
Het is voorts niet geheel juist, dat de diensten 
van van Ballegooyen en H Eimich eene verbin
ding tot stand brengen t,usschen Gorinche,n en 
Zaltb o,nrnel, daar zij blijkens de Provinciale 
Bladen va n Gelder/and nos. 136 en 137 eene 
verbinding tot stand b1·engon tusschen onder
scheiden1ijk Gorinchern en 'l.'iel en Go,·inche,n 
en Gelderrnalsen, zonder dat zij Z altbo,nmel 
aandoen, al komen zij aan de overzijde van de 
Waal op de hoogte van Zaltbo,nmcl. Het be
roep op den dienst van Vos gaat n iet op, om
dat deze bij besluit van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland van 29 J uni 1927 (Provin
ciaal ,blad n°. 61) slechts vergunning heeft · 
verkregen tot het in werkin6 houden van zijn 
bestaanden dienst, welke een marktd ienst was. 
Het is mogelijk, dat deze <lienst later in een 
dagelijkschen dienst is veranderd - het be
roep is reeds anderhalf jaar hangen<le - , 
maar met deze gewijzigde omstandigheden kan 
thans geen rekening >neer worden gehouden, 
wil de beslissing in wezen nog eene zij n op het 
beroep tegen het besluit ,,an Gecteputeerde 
Staten van 29 J uni 1927. 

Op grand van het vorenstaande, biedt de 
Afdeeling Uwer Majesteit een ten deele gewij
zigd ontwerp-besluit eerbiedig ter bekrachti
ging aan. 

D e Voorzitte,· de,· Afd,ul ing voor de 
Geschillen "an B estuur, 

(get .) van Lynde n v. Sanden bu r g." 

Hierbij was het volgende ontwerp-besluit ge
voegd: 

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, 
Koningin der Nederlanden, Prinses van Oran
je-Nassau, enz ., enz., enz. 

Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 
K . Struijk te A,nmerzoden tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol
land van 13 Juni 1927, G.S. n°. 88/2, de be
schikking van Gedeputeerde Staten van Gel
derland van 29 Juni 1927, n° . 106, de be
sch ikking van Gedeputeerd" Staten van Noo,·d
brabant van 20 Juli 1927 (Pro vinciaal Blad 
n°. 127), waarbij hem vergunning is gewei
gerd tot het in werking houden van autobus
diensten van Delw-ijnen naar 's-Hertogenbosch, 
van Well naar Gorinchern, van Well naar 
Zaltbomwel, van Zaltbo1n111 el naar Ga,neren 
en van Gorinchern naar Wa.ardenburg; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
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Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
9 Mei 1928, n°. 442 en 13 Februari 1929, n°. 
442(1928)/39; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat bij besluit van 13 Juni 
1927 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor zoover hunne provincie betreft, aan K. 
Struijk te Arnm,erzoden vergunning hebben ge
weigerd tot het in werking houden alleen op 
Maandag en Zaterdag van een autobusdienst 
van Gorinchern over Dale1n, J'uil, Zaltbomm el 
naar Well (gemeente Amme,·zoden); 

dat bij besluit van 29 Juni 1927 Gedepu
teerde Staten van Geldcrland, voor zoover 
hunne provincie betreft, aan K . Struijk te 
A mmerzoden vergunning hebben geweigerd 
voor het in werking houden van een a utobus
dienst op de trajecten: 

1. Delwijnen- N ederhemcrt- Wellseind- W ell 
- A. mmerzoden- H edel-- 0,·then-- ' s-H erto gen
bosch; 

2. W ell- Delwijnen-l{ erkwij k- Bruchem
Zaltbornrnel-Tuil- -H aaften- -H ellouw- H er
wijnen-V uren- Dal em-Gorinchem; 

3. Well- -Wellseind- -N ederhemert- -Delwij
nen- l{ erkwij k- Bruchem-Zaltb ommel; 

4. Zaltbommel- Garn, ei·en; 
5. Go,·inchem-Dal em- Vuren- H erwijnen

H ellouw- H aaften- Tuil-1,Vaa,·denburg; 
dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 

overwogen ten aanzien van den dagelijkschen 
rit, die door Struijk voornoemd op het sub 1 
bedoelde traject heen en terug wordt gereden, 
dat tusschen Ammerzoden en 's-Herlogen
bosch ook door W. Vos en J. Kras, beiden te 
A mmerzoden, autobusdiensten worden geex
ploiteerd; dat de verkeersbehoeften tusschen 
evengenoemde plaatsen niet groot genoeg kun
nen warden geacht om drie ondernemingen 
rendabel te doen zijn; dat aan de diensten van 
Vos en Kras voornoemd de voorkeur moet war
den gegeven boven den dienst van St ruijk, 
aangezien de beide eerstbedoelde ondernemin
gen door meerdere dagelijksche ritten volledi
ger in de verkeersbehoeften voorzien; dat door 
Struijk behalve de bovengemelde dagelijksche 
rit slechts marktritten of daarmede gelijk te 
stellen ritten worden gereden; dat hierdoor niet 
alleen op slechts enkele oogenblikken verkeers
gelegenheid wordt geschapen, doch tevens de 
mogel ijkheid van exploitatie van dagelijksche 
d iensten, die voortdurend in de verkeersbe
hoeften voorzien, belangrijk worcit vermin
derd; dat op de onderwerpelijke aanvraag der
halve afwijzend client te warden beschikt; 

dat bij besluit van 20 Juli 1927 Gedepu
teerde Staten van Noordbraban t, voor zoover 
hunne provincie betreft, aan K . Struijk te 
Amn,erzoden vergunning hebben geweigerd tot 
het in werking houden van een dagelijkschen 
autobusdienst van N edei·hemert over W ell, 
A mmerzoden-H edel naar 's-H ertogenbosch; 

.,pat van deze besluiten K . Struijk bij Ons in 
beroep is gekomen; 

dat hij ten aanzien van den di enst Gorin
chem- J'uil- Zaltbomm el- W ell aanvoert, dat 
vele menschen uit Rotterdam en ' s-Gravenhage 
op Zaterdag en Maandag van dezen dienst 
gebruik maken voor familiebP-zoek in de tus
schengelegen dorpen; 

dat hij ten aanzieri van den dienst Delwijnen 

1 -N ederheme,·t-W ellseind- -W ell- -A mmerzo
den-' s-H ertogenbosch aanvoert, dat de dage
lijksche diensten A mrnerzoden-'s-H ertogen
bosch geen verbinding geven aan de dorpen 
Delwijnen, N ,ederhem ert, W ellseind en Well 
en zijn dienst overigens in ve,,band met zijne 
dienstregeling uit 's-Hertogenbosch eene voor
het verkeer gewenschte aanvulling geeft op de 
andere dagelijksche diensten, ook wat betreft, 
de dorpen Orthen, Hed,el en Ammerzoden; 

dat hij ten aanzien van de diensten Well
Zaltbommel en Zaltbommel--Gameren aan
voert, dat deze diensten we] iswaar marktdien
sten zijn, maar dat het gemis aan een dage
lijkschen dienst op Zaltbommel niet wordt ge-
voeld; dat J. Kras te A mmerzoden dezen 
dienst niet waarneemt, maar we! W. Vos te 
Ammei·zodcn, wiens dienst echter veel minder· 
rendabel is; 

Overwegende; ten aanzien van den dienst· 
W ell- Zaltbom·m el- 1'uil- Gorinchem, dat deze· 
dienst in een verkeersbehoefte voorziet, door
dat hij eene rechtstreekschc verbinding geeft , 
van verschillende op dit traject gelegen plaat
sen met Gorinchem, welke de dagelijksche 
diensten, waarvoor Gedeputeerde Staten ver
gunning hebben verleend, niet geven; 

Overwegende: ten aanzien van den dagelijk
schen dienst van D elwijnen-N ederhe,nert
W ellseind- W ell-A ,nmerzoden-H edel--' s-H er
to genbosch, dat deze dienst inzonderheid voor· 
de bewoners van D elwijnen-N ederhemert- 
W ellseind en Well in eene verkeersbehoefte· 
voorziet, waarin de diensten van W. Vos en. 
J. Kras niet voorzien; 

Overwegende: ten aanzien van den dienst
W ell- l( erkwijk- B1·uchem-Zaltbomrnel, dat 
deze dienst in eene verkeersbehoefte voorziet 
op een traject, waarop \V. Vos, die vergun
ning heeft gevraagd en verkregen voo,· zijn 
bestaanden dienst, welke een marktdienst is, 
geen dagelijkschen dienst onderhoudt; 

Overwegende: dat rnitsdien voor alle voor
noemde diensten de vergunning ten onrechte, 
is geweigerd; 

Overwegende: ten aanzien van den dienst 
Zaltbommel-Gam eren, dat op dit traject een. 
dagelijksche dienst van \,V. van Leeuwen te . 
Brakel in het verkeer voorziclt; 

dat onder deze omstandigheid er geen ter
men zijn, om voor een marktdienst op dit tra-
ject vergunning te verleenen; 

Overwegende : ten aanzien van den dienst . 
Gorinchem- Dalem- Vuren- -H erwijnen- -H el
louw- Haaften-Tuil-Waardenburg, dat naast : 
de dagel ijksche diensten op dit traject voor · 
een bus alleen op Zaterdag geen plaats is en, 
mitsdien voor dit traject Gedeputeerde Staten, 
van Gelderland terecht vergunning hebben ge
weigerd; 

Gezien de Wet Open bare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1°. het besluit van Gedepnteerde Staten van · 
Gelde1·land van 29 Juni 1927, n°. 106 , voor· 
zciover daarbij aan K. Struijk te Ammerzoden · 
vergunning is geweigerd voor het traject Go
rinchem-H e1·wijnen--J'uil- iv aardenburg en 
het traject Gameren- Zaltbommel , te hand-
haven; 

2°. voor het overige voornoemd besluit van . 
Gedeputeerde Staten van Gelderland, alsmede · 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid,.. 
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H olland van 13 Juni 1927, G.S. n°. 88/2, en 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noo,·dbrabant van 20 Juli 1927 {Provinciaal 
blad n°. 127} te vernietigen en a lsnog aan K. 
Struijk te Ammerzoden vergunning te verlee
nen tot het in werking houden van een auto
busdienst op de trajecten: 

1. Delwijnen-N ederheme,·t-W ell&eind-W ell 
-A mmerzoden-H edel-Orthen--' s-H ertogen
bosch; 

2. W ell- D elwijnen--K erkwijk-Bruchem
. Zaltbo,nmel-Tuil--H aaften-H ellouw--H er
wijnen-Vuren-Dalem-Gorincheni; 

3. W ell--W ellse,ndr--N ederhe11,ert--Delwij
nen-K erkwijk-Br1.tehem-X,altbommel; 

onder de vol gentle voorwaarden: 
1. Alie ritten warden stipt gereden over

eenkomstig de door den ondernemer ingevolge 
de ,vet Openbare Vervoermiddelen aangekon
digde dienstregeling( en}. 

Het vervoer vindt uitsluitend plaats tegen 
het door den ondernemer ingevolge de W et 
Openbare Vervoermiddelen aaugekondigde ta
rief. 

2. De tarieven en de dienstregel ing zijn aan 
de goedkeuring van Gedeputeerde Staten on
derworpen, met <l ien verstande, dat het thans 
geldende tarief en de thans geldende dienst
regeling van kracht blijven tot twee maanden 
na de dagteekening van <lit besluit. 

3. De ondernemer is verplicht te zorgen, 
dat tegen betaling van den vrachtprijs een 
voor de door den passagier af te leggen reis 
geldig plaatsbewij s wordt afgegeven, waarop 
het begin- en het eindpunt der reis en het voor 
het traject verschuldigde bedrag duidelijk ver
m eld staan. 

4. H et aantal autobussen, merk, motor, 
chass is, model der carosserie, het aantal plaat
sen voor reizigers in elk dier bussen en de 
grootste afmetingen in lengte en breedte zijn 
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
onderworpen. 

5. De wagens moeten tot genoegen van 
Gedeputeerde Staten warden onderhouden. 

6. De ondernemer heeft zich te gedragen 
naar de aanwijzingen, die Gedeputeerde Sta
ten betreffende voorziening in de behoefte aan 
reservemateriaal mochten geven. 

7. De ondernemer is verplicht zich tot ge
noegen van Gedeputeerde Staten te verzekeren 
tegen de schade, waarvoor hij ingevolge artikel 
9, lid 1, der Wet Openbare Vervoermiddelen 
verantwoordelijk is. 

In de polis moet de bepalmg voorkomen, dat 
<le verzekeraar verplicht is aan hun college 
mededeeling te doen van wijziging of te niet 
gaan van de aangegane verzekeringsoYereen
komst. 

Aan hun college moet een duplicaat der po
lis warden overgelegd en jaarlijks een afschrift 
der kwitantien van de betaalde verzekerings
premie warden toegezonden. 

8. In de wagens moeten in behoorlijken 
staat aanwezig zij n een brandbl uschapparaat 
en middelen tot het aanleggen van een snel
verband. 

De ondernemer draagt zorg, dat in de wa
gens niet wordt gerookt. 

Na een desbetreffend verbod van Gedepu
teerde Staten mogen andere voorwerpen dan 
handbagage niet met de wagens warden ver
voerd. 

9. Indien de di enst 1Vordt onderbroken, is 
de ondernemer verplicht daarvan onder opgaaf 
van de redenen onverwijld aan Gedeputeerde 
Staten kennis te geven; ook van de hervatting 
wordt aan hun college mededeeling gedaan. 

De ondernemer is verplicht Gedeputeerde 
Staten a lle gevraagde inlichtingen omtrent 
den dienst op de door hen gewenschte wijze te 
verschaffen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal warden gezond(,n aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Gescnillen van 
Bestuur. 

De Minister van 1Vaterstaat," 
Ook na kennisneming van dat nader a dvies 

moet ik grootendeels mijne bezwaren tegen de 
voorgedragen beslissing op de beroepen, voor 
zoover deze strekt tot het verleenen van de 
gevraagde vergunningen, handhaven. 

Ten aanz ien van het betoog der .\.fdeeling 
betreffende den dienst van Vos merk ik het 
volgende op. 

V66r de invoering van de gewijzigde W et 
Openbare Vervoermiddelen werd op het tra
ject Zaltbommel-'s-He,·togenuosch, of op ge
deelten daarvan, een groat aantal autobus
diensten uitgeoefend. Gedeputeerde Staten van 
Gelderland hebben overeenkomstig de bedoe
ling der wet aan deze ongebreidelde concur
rentie een e inde wi ll en m akcn, en hebben . 
daarom uitsluitend aan W. Vos vergunning 
voor het geheele traject verleend, benevens 
eenige andere vergunningen voor gedeelten 
van het traject, die bij het beroep niet in aan
merking komen. Uit de laat3te overweging van 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 29 
J uni 1927, n° . 110 {Provinciaal blad n°. 61 ), 
blijkt duidelijk, dat de dienst van Vos een 
dagelij ksche dienst zou zijn. Evenwel kon be
zwaarlijk terstond zulk een dagelijksche dienst 
warden ingevoerd, daar deze, nu ingevolge de 
overgangsbepaling van de gewijzigde Wet 
Openbare Vervoermiddelen ook de andere 
diensten nog werden uitgeoefend , niet dan 
met verlies zou kunnen worden onderhouden. 

Deze omstandigheid, die ecn geheel ander 
licht werpt op den aard vau den dienst van 
Vos, is door de Afdeeling !.Jlijkbaar voorbijge
z1en. 

Omtrent het betoog der Afdeel ing betreffen
de den dienst Well-Zaltbommel-Tuil-Go
rinchem zij het volgende opgemerkt. 

Aan de omstandighe id, dat de diensten van 
van Ballegooyen en Helmich niet in Zaltbom
mel komen, <loch deze plaats aan de overzijde 
van de Waal voorbijgaan, client geen a l te 
groote beteekenis te warden gehecht, aange
zien zich hier over die rivier geen brug be
vindt, <loch de overtocht per pontveer dient te 
geschieden. Derhalve kan het voor de reizigers 
weinig verschil maken, of zij, met een autobus 
aan de eene zijde van de pant aankomende, 
met die bus samen warden overgezet en dan 
met ditzelfde voertuig hun reis voortzettEl'h, 
dan we! bij de pant ui tstappen, en na te zijn 
overgezet, met een bus van een anderen onder
nemer verder warden vervoerd. Bovendien zul
len de reizigers op Maandag hun reis kunnen 
voortzetten met de bussen van van Leeuwen. 
Dat deze dienst gedeeltelijk een anderen weg 
volgt dan die van Struijk, kan voor de reizi
gers weinig bezwaar opleveren. Intusschen ben 
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ook ik van meening, dat de mogeliJkheid van 
plaatsgebrek - vooral ten aanzien van de 
diensten van Helmich en van B allegooyen, 
aangezien de aansluiting hieraan niet bij het 
beginpunt zou geschieden - een bezwaar op
levert tegen het in mijn schrijven van 30 
Januari 1929, La. B.B., geopperde denkbeeld, 
zoodat ik, voor wat dezen dienst betreft, met 
het advies der Afdeeling kao medegaan, a l
thans voor zoover de doorgaande ritten over 
het geheele traject betreft. Aangezien evenwel 
sommige Colleges van Gedeputeerde Staten 
van oordeel blijken te zijn, dat krachtens eene 
vergunning voor een bepaald traiect tevens 
1·itten over gedeelten van dat traject mogen 
worden gereden, acht ik het wenschelijk in de 
beslissing op het beroep te doen blijken, dat 
de vergunning slechts van kracht is voor ritten 
over het geheele traject W cll-Zal tbo1n1nel
Tuil-Gorinche1n. 

Voor zoover betreft de overige trajeoten 
blijf ik van meening, dat de beroepen onge
grond behooren te worden verklaard. 

Een in <lien zin opgemaakt ontwerp-besluit 
wordt Uwer Majesteit hierbij zeer eerbiedig 
ter bekrachtiging aangeboden. 

Het zou Uwer Majesteit voorts kunnen beha
gen de mede hierbij gevoegde, aan den Raad 
van State gerichte stukken, aan den Vice
Pxesident van <lien Raad te doen terugzenden. 
De Ministe1· van Waterstaat, H. v. d. Veg t e. 

27 Maart 1929. :{3ESLUI'r tot bepaling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van de 
wet van 20 Maart 1929, opgenomen in 
N ede1·landsch Staatsblad n°. 121. S. 136. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Kolonien van 25 Maart 1929, 2de afdeeling, 
n°. 6; 

Gezien artikel 3 van de wet van 20 Maart 
1929, opgenomen in Nederlandsch Staatsblad 
n°. 121; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

E enig artikel. 

De wet van 20 Maart 1929 {N ede,·landsch 
Staatsblad n°. 121) tot nadere wijziging van 
de Indische Staatsregeling treedt in werking 
met ingang van den dag na <lien van de dag
teekening van het I ndische Staatsblad, waarin 
de wet is opgenomen. 

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

's-Gravenhage, den 27sten Maart 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien. 
Ko n i n g s b e r g e r. 

{Uitgeg. 8 April 1929. ) 

28 Maart 1929. BESLUIT tot toepassing van 
de art,ikelen 14 en 15der Warenwet {Staats
blad 1919, n°. 581) op wijn. S. 137. 

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

Arbeid, H andel en Nijverheid van 13 December 
1928, n°. 1024 D, afd. V ; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad 1919, n°. 581); 

1929 

Den Raad van State gehoord {advies van 
12 Februari 1929, n°. 32) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 Maart 1929, no. 283 D, 
afd. V; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. 1. De aanduiding wijn ma" uit
sl_uitend worden gebezigd voor den drank, 
die door alcoholische gisting is verkr gen uit 
- en geen andere bestanddeelen bevat clan die 
afkomstig van - het sap van druiven (vruchten 
van Vitis Vinifera L.) met <lien verstande, dat 
gedceltelijke gist.ing, toevoegingen en bjjzondere 
technische bewerkingen geoorloofd zijn, uit
sluitend voor zoover deze in het land van oor
sprong bij de bereiding van die soorten in de 
reeele voortbrenging gebruikelijk zijn en voor 
zoover deze niet zijn in strijd met de bepalingen 
van dit besluit. 

2. Door samengestelde woorden, waarvan 
het woord wijn dee! uitmaakt, mogen, voor 
zoover in dit beslmt niet anders is bepaald, 
uitsluitend worden aangeduid dranken, ver
kregen door wijn, a ls in het eerste lid bedoeld, 
te . trekken op geneesmiddelen, specerijen, 
krmden, zoowel afzonderlijk als in eenige 
samenvoeging, of te vermengen met extract en 
daarvan. 

3. Met de aanduiding wijn worden gelijk
gesteld aanduid.ingen, waaronder in den reeelen 
wijnhandel wijn pleegt te worden verstaan, 
alsmede aanduiding3n, welke slechts weinig 
van de hiervoren bedoelde verscbillen en ken
nelijk worden gebezigd om deze op de hiervoren 
bedoelde te doen gelijken. 

4. De aandmd.ingen port, porto, portwijn, 
madeira en sherry mogen, hetz(i 11,lleen, hetzij 
in samenstellingen, uitsluitend worden ge
oezigd, indien de wijn bebalvt> aan de eischen, 
bedoeld in artikel 8, ook voldoet aan den eisch, 
dat het alcoholgehalte ten minste 16½ volumen
procent bedraagt. 

2. 1. De aanduiding vruchtenwijn mag 
uitsluitend en moet worden gebezigd voor den 
gegisten drank, die, a l of niet met gebruikma
king van suiker (saccharose), is bereid uit het 
sap van antler fruit clan druiven (vruchten van 
Vitis Vinifera L .) of bestaat uit mengsels 
daarvan met wijn. 

2. De aanduid.ing vruchtenwijn mag verge
zeld zijn van een fantasienaam of van een der 
gebruikelijkii namen meiwijn, bisschopwijn, 
kruidenwijn, kinawijn, bowl of vermouth. 

3. De aanduid.ingen alcolwlvrije wijn en 
akoholvrije vruchtenwijn mogen uitsluitend 
worden gebezigd voor dranken, verkregen door 
aan wijnen, onderscheidenlijk vruchtenwijnen, 
den alcohol te onttrekken. 

4. In afwijking van het bepaalde in 11,rtikel 2 
mag bij de aanduiding vruchtenwijn het woord 
vruchten worden verva.ngen door den naam of 
de namen der gebezigde vruchten, met uit
zondering van den naam druiven. 

5. Waren, die in een der vorige artikelen 
zijn bedoeld, doch niet voldoen aan de eischen, 
voor die waren in dit besluit gesteld, alsook 
waren, die in eigenschappen, in uiterlijk of 
in eigenschappen en uiterlijk gelijken op een 
der waren in een der vorige artikelen bedoeld 
en die ten doe! zouden kunnen hebben deze te 
vervangen, moeten worden aangeduid over-

2 l 
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komstig hun aard en samenstelling; <lie waren, 
alsook de waren bedoeld in de artikelen 1-4, 
mogen niet dan met Onze toestemmingenonder 
door Ons te stellen voorwaarden enkel worden 
aangeduid met namen, waaruit de aard en 
de samenstelling niet of niet voldoende blijken. 

6. 1. Voor zoover de waren, in de art-ikelen 
1-5 van dit besluit bedoeld, zich bevinden in 
een verpakking, waarin zij aan den verbruiker 
kunnen worden verkocht, en worden vervoerd 
of aanwezig zijn op een markt, in een winkel 
of eenige andere voor bet publiek toeganke~jke 
verkoopplaats, moeten de aanduidingen dier 
waren aan de buitenzijde dier verpakking zijn 
aangebracht door middel van een duidelijk 
leesbaar, niet door vegen uit te wisschen op
schrift in letters van ten minste 4 millimeter 
(0.004 M.) hoogte. 

2. De aanduiding vruchtenwijn en een 
aanduiding als bedoeld in artikel 4 mag noch 
kleiner, noch minder in het oog vallend zijn 
dan een tevens gebezigde fantasienaam of een 
der tevens gebezigde namen meiwijn, bisschop
wijn, kruidenwijn, kinawijn, bowl oi vermouth. 

3. Indien de waren, in de voorgaande ar
tikelen van dit besluit bedoeld, worden vervoerd 
in flesschen, die bij ten minste 12 stuks zjjn 
verpakt in door verzegelen of plombeeren ge
sloten manden, kisten of dergelijke voorwerpen, 
mag de aanduiding, in plaats van op elk der 
flesschen, ook zijn aangebracht op of zijn be
vestigd aan de buitenzjjde der voorwerpen, 
waarin de flesschen worden vervoerd. De letters 
der aanduiding moeten in dat geval echter een 
grootte hebben als in het volgende lid vermeld; 
het is dan niet geoorloofd, in eenzelfde voor
werp tegelijkertijd waren te vervoeren, die in
gevolge dit besluit verschillend zouden moeten 
worden aangeduid. 

4. Voor zoover de waren, in de artikelen 
1-5 van dit besluit bedoeld, niet, in e~n ver
pakking als in bet eerste lid van dit artikel ge
noemd aanwezig zijn op een markt, in een 
winkel of in eenige andere voor het pu bliek 
toegankelijke verkoopplaats, moeten de aan
duidingen der waren op of aan de buitenzijde 
der voorwerpen, waarin de waren in voorraad 
worden gehouden, zijn aangebracht door 
middel van een voor den kooper duidelijk lees
baar, niet door vegen uit te wisschen opschrift. 
Dit opschrift moet bestaan uit duidelijk leesbare 
letters van een hoogte van ten minste 15 milli
meter (0.015 M.) bij een lijndikte van ten 
minste 2 millimeter (0.002 M.). 

7. De waren, in de artikelen 1-5 van dit 
besluit bedoeld, alsmede de a!s zoodanig aan
geduirle, of kennelijk als zoodanig voorhanden 
waren moeten : 

a. niet abnormaal zuur, noch duf, noch schim
melig zijn, noch op andere wijze in ondeugde
lijken toestand verkeeren ; 

b. de konmerkende samenstelling, kleur, 
geur en smaak hebben van de soort als hoe
rlanig zij worden aangeboden ; 

c. vrij zijn van synthetisch bereide ver
zoetingsmiddelen, van zetmeelstroop, van scha
delijke metaalverbindingen en van andere aan 
de waar vreemde bestanddeelen, behoudens de 
in de artikelen 8, 9 en 10 van dit besluit ge
noemde. 

8. Wijn en de als zoodanig aangeduide of 
kennelijk als zoodanig voorhanden waren 
moeten voldoen aan de volgende eischen : 

a. zij moeten vrij zijn van aan den wijn niet 
eigen kleurstoffen, met uitzondering van eenig 
caramel; 

b. het gehalte aan sulfaten, uitgedrukt als 
K 2SO4 , mag niet hooger zijn dan 2 gram per 
liter, behalve bij sherry en marsala; 

c. conserveermiddelen mogen niet aanwezig 
zijn, met uitzondering van zwaveligzuur of 
zwaveligzure zouten, indien de totale hoeveel
heid zwaveligzuur (uitgedrukt als SO2) als zoo
danig en/of in zwaveligzure verbinding niet 
meer bedraagt dan 200 milligram p ir liter en 
waarvan niet meer dan 20 milligram per liter 
als vrij zwaveligzuur aanwezig is, met <lien 
verstande dat, indien meer zwaveligzuur aan
wezig is, bij de aanduiding bet woord ,,gezwa
veld" moet worden vermeld ; 

d. zij moeten, voorzoover voorzien van een 
uitdrukkelijke herkomstaanduiding, bovendien 
voldoen aan de eisohen, welke in den reeelen 
handel hier te lande gelden voor de betreffende 
wijnsoort van de aangeduide herkomst. 

9. Vruchtenwijn en de als zoodanig aange
duide of kennelijk als zoodanig voorhanden 
waren moeten voldoen aan de volgende eischen : 

a. zij moeten vrij zijn van kleurstoffen, 
andere dan aan de gebruikte vruchtensoort 
eigen, of andere dan caramel, amaranth of 
ponceaurood ; 

b. bij de bereiding van den vruchtenwijn 
moeten ten minste 30 volumen-procenten aan 
deugdelijk vruchtensap, al dan niet gemengd 
met wijn, dat voldoet aan de eisohen, gesteld 
in bet Jam-limonadebesluit, Staatsbl,ad 1924, 
no. 97, voorzoover daarin genoemd, gebezigd 
worden; · 

c. conserveermiddelen mogen niet aanwezig 
zijn, met uitzondering van : of 

et, zw11,veligzuur of zwaveligzure zouten, 
indien de totale hoeveelbeid zwaveligzuur (uit
gedrukt. als SO,) als zoodanig en/of in zwavelig
zure verbinding niet meer bedraagt dan 200 
milligram per liter, waarvan niet meer dan 
20 milligram per literals vrij zwaveligzuur aan
wezig is; of 

[3 . mengsels van zwaveligzuur of zwavelig
zure verbindingen met benzoezuur of benzoe
zure zouten, indien de totale hoeveelheid 
zwaveligzuur (uitgedrukt als SO,) niet meer 
bedraagt dan 50 milligram per liter en die van 
benzoezuur niet meer dan 300 milligram per 
liter. 

10. .Ak,oholvrije wijn en alcoholvrije vruchten
wijn en deals zoodanig aangeduide of kennelijk 
als zoodanig voorhanden waren, moeten voldoen 
aan de eischen, die onderscheidenlijk voor wijn 
en vruchtenwijn gesteld zijn, behoudens de 
volgende uitzonderingen: 

a. bet gehalte aan alcohol mag niet hooger 
zijn dan een half volumen-procent; 

b. van conserveermiddelen mogen dezelfde 
soorten en hoeveelheden aanwezig zijn a ls bij 
vruchtenwijn; echter is benzoezuur tot een 
hoeveelheid van 400 milligram per liter toe
gelaten. 

11. De bepalingen van dit besluit gelden 
niet voor de met speciale soortnamen in de 
Nederlandschc Pharmacopee en in de Supple
menten op die Pharmacopee aangeduide wijnen, 
mits aanwezig bij apothekers of apotheekhou
dende geneeskundigen, noch voor brandewijn, 
moutwijn en korenwijn. 

12. De waren, in dit besluit bedoeld, die 
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kennelijk voor den uitvoer zijn bcstemd, vallen, 
voor zoover niet aanwezig op markten, in 
winkels of in eenige antler~ voor het publiek 
toegankelijke verkoopplaats , niet onder de 
bepalincren van <lit besluit. 

13. ,r oor de beoordeeling of waren, in dit 
besluit bedoeld, voldoen aan de in <lit besluit 
gestelde eischen, moet gebruik worden gemaakt 
van de onderzoekingsmethoden, aangegeven 
in de bij <lit besluit gevoegde bi,ilage, voor 
zoover deze daarvoor tonreikend r.ijn : tevens 
kan daarbii van organo-leptisch onderzoek 
door speciale deskundigen worden gebruik ge
maakt. 

14. Dit besluit treedt in werking met in
gang van een nader door Ons te bepalen dag. 

15. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel van Wijnbesluit, met vermel
cling van den jaargancr en het nummer van 
het Swatsb/,ad waarin het is geplaatst .. 

Onze Minister van Arbeicl, Handel en Nij
verbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Swat•blad zal wordengeplaatst 
en waarvan afschrift za.l worden gezonclen aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten Maart 1929. 
WILHELMINA. 

De Min. van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J R. S 1 o t em a k e r d e B r u i n e. 

( Uitgeg. 15 April 1929.) 

METHODEN VAN ONDERZOEK BE
HOORENDE BIJ HET WIJNBESLUIT. 

Alcohol. 

Een bij bepaalde temperatuur, b.v. 15°, 
nauwkeurig afgemeten volumen van de waar 
wordt quantitatief in een destilleerkolf over
gecracht met behulp van niet meer dan on
geveer 1/. van het afgemeten volumen aan 
water. Van de aldus verkregen vloeistof wordt 
ongeveer twee derde gedeelte afgedestilleerd 
in hetzelfde voorwerp, waarin de waar is 
afgemeten en hierin met water tot het oorspron
kelijk volumen aangevuld, bij dezelfde tempe
ratuur als waarbij is afgemeten. Van cleze 
vloeistof wordt alsdan het soortelijk gewicht 
bepaald tot op een eenheid in de 4° decimaal 
nauwkenrig. 

Van het aldus verkregen de~tillaat wordt de 
,.uurgraad bepaald, door, na tot begin van 
koken verwarmd te zijn, met 1/10 N loog 
tegenover phenolphtaleine tetitreeren. Bedraagt 
de zuurgraad minder diin 10 cm3 1/J0 N per 
100 cm3 van het destillaat, clan wordt bet 
gevonden soortelijk gewicht als het juiste 
aangemerkt; iB de zuurgraad echter 10 cm3 1/10 
N per 100 cm3 of meer, clan wordt bet gevonden 
S.G. verminderd met een getal verkregen door 
het aantal der cm• 1/10 N loog (per 100 cm" 
dcstillaat) te vermenigvuldigen met 0.00001. 

Uit het soortelijk gewicht wordt alsdan het 
alcoholgehalte afgeleid met behulp van bijge
voegden tabel. 

Su/ffJ.Q.tgehalte. 
50 cm' wjjn worden, na met enkelc druppels 

zoutzuur (4 N) te zijn bedeeld, ongeveer 5 mi
nuten gekookt, waarbij koolzuur over de opper
vlakte wordt geleid. Dan worden enkele drup
pels a=oniak (4 N) toegevoegd en, onder ver-

mijden van een te groote overmaat, een vol
doende hoeveelheid eener kokende zoutzure 
chloorbariumoplossing. Men kookt op en la.at 
dan eenige uren op het waterbad staan. H et 
neerslag wordt vervolgens afgefiltreerd en uit
gewasschen met warm water ; indien het 
daarbij donker gekleurd blijft wordt het met 
verdunden a=oniak ( ongeveer N) en dan met 
verdund zoutzuur ( ongeveer N) behancleld 
en met warm water volledig uitgewasschen, 
daarna gegloeid en gewogen. De gevonden 
hoeveelheid bariumsulfaat wordt omgerekend 
op kaliumsulfaat. 

Vreem.de kleurslofjen. 

Teerkleurstoffen worden door de volgende 
proeven aangetoond. 

a. 50 cm3 wijn worden gedurende 10 minu
ten met 5 cm3 eener 10 procentige kaliumbisul
faatoplorsing en enkele draden witte, ontvette, 
wol gekookt, de draclen daarna uit de vloeistof 
genomen en met water gewasschen. Bij aanwe
zigheid van teerkleurstoffen, orseille of coche
nille zijn de draden gekleurd. De van nature 
in wijn aanwezige kleurstoffen kunnen soms de 
wollen clraden kleuren, <loch deze kleur gaat 
door behandelen met ammonia in een vuil
groene tint over. 

Men kan de gekleurde wol met een verdunde 
wijnsteenzuuroplossing uitwasschen en de wol
len draden ter vernietiging der plantenkleur
stoffen op het waterbad korten tijd met subli
maatoplosRing (1 : 10) behandelen. 

Ook kau men van de gekleurde wollen draden 
de kleurstof oplossen do01· gedurende ½ uur 
te verwarmen met een 1 pCt. ammoniak
oplossing. Deze ammoniak-oplossing wordt 
daarna met de 10 proceutige kaliumbisulfaat
oplossing aangezuurd en gedurende 10 minuten 
met een paar wollen draden gekookt. Worden 
de dradcn daarbij rood gekleurd, dan duidt 
dit op teerkleurstof. 

b. 50 cm" van den met ammonia alkalisch 
gemaakten wijn worden uitgeschud met 20 cm3 

amylalcohol. 
Is clit uittreksel gekleurd, clan zijn teerkleur

stoffen aanwezig. Men dampt de kleurstof
oplossing uit en gaat het gedrag van het residu 
tegenover verschillende reagentia na. 

c. Aan 100 cm• wijn worden 5 cm3 ammonia 
toegevoegd en vervolgens wordt met 30 cm• 
aether doorgeschud. Van de aetherlaag worden 
20 cm• afgepipetteerd, hieraan enkele druppels 
azijnzuur om aan te zuren en een o. t1•ette 
wollen draad toegevoegd en de aether ver
dampt. Neemt de draad daarbij een roode 
kleur aan, dan duidt dit op teerkleurstof. 

d. 10 cm3 wijn worden met ongeveer 0.2 g. 
geel kwikoxyde een minu\1t geschud. De vloei
stof wordt, nadat zich het geel kwikoxyde 
heeft afgezet, door een nat 3- tot 4-voudig 
filter gefiltreerd. Dozelfde proef wordt herhaald, 
doch hierbij de vloeistof v66r het schudden 
eenmaal opcrekookt. Een belder maar gekleurd 
filtraat ka; teerkleurstof aanwijzen, hetgeen 
bevestigd wordt, indien <lit filtraat, na met 
zoutzuur te zijn aangezuurd en, na eeni11:_ staan, 
van afgescheiden kwikchloruur te z1Jn be
vri,id, wollen draden kleurt. 

Is het fi ltraat ongekleurd, dan kunnen toch 
teerkleurstoffen aanwezig zijn : o.a. eosine, 
erythrosine. 
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In plaats van gee! kwikoxycle kan men ook 
10 cm" w:iin met 10 cm3 mercurichloride-oplos
sing schudden, daarna ongeveer 2 om3 natron
loog (4 N) toevoegen, wederom schudden en 
vervolgens filtreeren. 

Vreemde plantaardige kleurstoffen kunnen 
als volgt worden aangetoond. 

a. Aan 20 cm3 wiJn worden 10 om3 eener 
10 pCt. aluinoplossing toegevoel(d en dan 
ongeveer 10 cm3 van een 10 pCt. soaaoplossing, 
zoodat het mengsel neutraal of zwak zuur is. 
Na omschudden wordt gefilt reerd. Een rood 
gekleurd filtraat wijst op de kleurstof va.n Phy
tolacca decandra L of van roode bieten. Indien 
de kleurstof van Phytolacca decandra afkom
stig is, wordt de roode vloeistof door toevoegen 
van alkali gee!, terwijl door toevoogen van half
basisch loodacetaat aan de roode vloeistof 
een roodviolet neerslag ontstaat. 

b. 50 cm• wijn worden, na met loog zwak 
alkalisch te zijn gemaakt, tot ongeveer 25 cm3 

uitgedampt, waarna met water weer tot 
50 cm3 wordt aangevuld. De vloeistof wordt met 
halfba-sisch loodacetaat neergeslagen, en het 
filtraat met verzadigde natriumsulfaatoplossing 
van lood bevrijd. Aan 20 cm3 van de aldus ver
kregen vloeistof worden 10 cm3 verdund zout
zuur toegevoegd, waarbij de vloeistof, ind.i.en de 
normale wijnkleurstoffen goed verwijderd zjjn, 
kleurloos moet blijven. Wordt deze vloeistof 
nu in een kokend waterbad verwarmd, dan 
wijst een te voorschijn komende blauwe kleur 
op boschbessenkleurstof. 

K unstmatige verzoetingsmiddelen. 
Voor het aantoonen hiervan kan worden ge

bruik gemaakt van de methoden, aangegeven 
in de bjjlage van het Jam- en Limonadebesluit 
onder 13 ; evenwel wordt uitgegaan van 500 cm3 

wijn, die op het waterbad tot circa 200 cm3 

worden uitgedampt. 

Conserveermiddelen. 
Deze worden aangetoond volgens de metho

den, genoemd in de bijlage van het Jam- en 
Limonadebesluit , onder 12, l a, b, c, en waarbij 
voor a en b wordt uitgegaan van een hoeveel
heid wijn, die, na met kali- of natronloog a l
kalisch te zijn gemaakt, door uitdampen op 
het waterbad van alcohol is bevrijd, en daarna 
weer is aangezuurd. 

Van de quantitatieve bepaling van zwavelig
zuur en benzoezuur wordt als volgt gewerkt. 

Zwaveligzuur. 
Voor de bepaling hiervan dient men mon

sters te gebruiken, die niet dan onmiddellijk 
v66r de bepaling zijn geopend. 

T otaal zwaveligzuur. 
In een kolfje van circa 200 cm3, waarin zich 

25 cm3 van een ongeveer normale alkaliloog 
bevinden, laat men 50 cm3 wijn vloeien, zorg 
dragende, dat deze daarbij zoo weinig mogelijk 
met de lucht in aanraking komen. Men schudt 
eenige malen voorzichtig om en laat dan 15 
minuten staan. Vervolgens voegt men 15 cm• 
verdund zwavelzuur (4 N) toe en titreert 
dadelijk het zwaveligzuur met 1/50 N. jodium
oplossing en zetmeeloplossing als indicator, 
totdat de blauwe kleur ½ minuut stand houdt. 
Uit het verbruikte aantal cm• jodiumoplossing 

wordt het gehalte aan totaal zwaveligzuur als 
S02 berekend. 

Vrij zwaveligzuur. 
In een kolfj e van 100 cm3 wordt gedurende 

circa 10 minuten zuiver koolzuur geleid, waarna 
men 50 cm3 wijn er in pipetteert. Na toevoogen 
van 10 cm3 verdund zwavelzuur (4 N) wordt 
dadelijk met 1/50 N. jodiumoplossing als boven 
getitreerd. 

Indien voor donker gekleurde wijnen de 
boven vermelde methoden niet te gebruiken 
zijn, dienen zij vervangen te worden door een 
methode, waarbij het zwaveligzuur door af
destilleeren wordt overgedreven en opgevangen 
in een ammoniakale waterstofperoxydeop
lossing, waarin het door oxydatie gevormde 
sulfaat wordt bepaald. 

Benzoiizuur. 
100 cm3 wijn worden, na met verdunde 

natronloog zwak alkalisch te zijn gemaakt, op 
het waterbad tot ongeve ,r 10 cm3 tutgedampt. 
Na aanzuren met verdund zwavelzuur wordt 
quantitatief met benzol geiixtraheerd (b.v. 
door perforatie gedurende 5 uren met benzol 
op de vrije vlam). De benzolische oplossing 
wordt eenige malen met telkens 2 cm3 water 
gewasschen (totdat het waschwater neutraal is) 
en daarna getitreerd met 1/10 N. loog en phenol
phtaleine als indicator, waarbij zeer krachtig 
moet worden geschud. 

I ndien de daaruit berekende hoeveelheid 
benzoezuur (1 cm• 1/10 N. loog= 12,2 mg. 
benzoezuur) hooger is dan volgens het Kon. 
Bes!. is toegelaten, dient het benzoezuur verder 
als volgt te worden gezuiverd. 

De waterige oplossing wordt van de benzol 
gescheiden, en deze laatste nog tweemaal met 
zwak alkalisch water en tweemaal met water 
nagewasschen. De waterige vloeistoffen worden 
vereenigd en op hetwaterbad verwarmd. Daarna 
wordt druppelsgewijs verzadigde kaliumper
manganaat-oplossing toegevoegd, totdat de 
roode kleur van het permanganaat eenige mi
nuten blijft, bestaan, waarna door druppels
gew:iis toevoogen van een verzadigde natrium
bisulfietoplossing het in overmaat toegevoegde 
permanganaat wordt ontleed. Na aanzuren 
met verdund zwavelzuur wordt het afgeschei
den hruinsteen, door verder druppelsgewijs 
toevoegen van natriumbisulfiet, in oplossing 
gebracht. De heldere, kleurlooze vloeistof wordt 
nu 4 maal met telkens 15 cm3 aether uitgeschud 
en de gezamenlijke aetherische oplossing daarna 
tweemaal met 5 cm• water uitgewasscheri. De 
aeth erische oplossing laat men ½ uur in eon 
droog bekerglas of droge kolf bezinken cn 
filtreert dan , over een klein filtertj e of propj e 
vetvrije watten (dat men met aeth .,r nawaschtn 
in een kolfje, waaruit de aether door verwarmen 
in een wa.terbad van ten hoogste 40° wordt 
afgedestilleerd. De na distillatie blijvende rest 
wordt met 8 tot 10 cm3 aether in een r eageer
buiq gespoeld, en de aet,her daaruit, na toe
voogen van enkele puimsteenkorreltjes, door 
verwarmen op ten hoogste 40° verdreven. 

De droge rest (zoo noodig boven zwavelzuur 
gedroogd) wordt dan met ongeveer 2 gram 
zuiver zand en met een schijfje filtreerpapier 
bedekt, waarna door vvrhitt-en gedurende 
1 uur op 1800-1900 het benzoezuur volledig 
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in bet bovenste gedeelte van de reageerbuis 
wordt gesublimeerd; dat bovenste dee] wordt 
daarna afgesneden, het benzoezuur in alcohol 
opgelost en met 1/10 N. loog getitreerd. 

LIJST VAN REAGENT! A. 

Aether (C2H5 ) 2O. soortel. gew. 0,720. Kook· 
punt : 34°-350_ 

Amy/,alcohol. Soortel. gew. 0,815. Kook
punt: 129°-1320. 
. Zout:ure ch/,oorbariumovlossing. Een oplossing 
m waLr, die per Liter 5,608 g chloorbarium 
(BaCl2 2 H 2O) en 50 cm3 zoutzuur (van 25 pCt.) 
bevat. 

Halfba8isch l.oodacf-taat. 3 deelen loodacetaat. 
en 1 dee! uitgegloeid Loodglit worden op het 
waterbad samen gesmolt,en en dooreen ge
roerd, totdat het. Joodglit bijna geheel is opgelost. 
De massa wordt in 10 deelen water opgelost en 
gefiltreerd. 

Mercurich/,or£de-oplossing. Een oplossing van 
6, 77 g H 9Cl2 en 2,93 g NaCl in water tot 100 cm•. 

Phenolphtak'ine. Een oplossing van 1 g phe
nolphtaleine in 100 cm3 neutralen spiritus. 

Zetm.ee/,oplossing. Een mengsel van 5 g op
osbaar zetmoel met 10 mg kwikjodide en 
30 cm3 water wordt gevoegd bij 1 Liter kokend 
water. Dit mengsel wordt 3 minuten gekookt. 

LIJST VAN TI TERVLOEISTOFFEN. 
1/10 N. Loog. Een koolzuurvrij e oplossing 

van kaliumhydroxyde of natriumhydroxyde 
in zoovee] water, dat 25 cm3 der oplossing 25 
cm3 1/10 N. oxaalzuur tor neutralisatie ver
eischen. 

1/50 N. Judiumoplossing Een oplossing van 
jodium in joodkaliumhoi1dend water die 2,54 
g jodiu_m per Liter bevat. 

Behoort bij het Wijnbcsluit van 28 M:aart 
1929 (Staatsblad n°. 137). 

J\IIij bekend, 
De M in. van A,·beid, Handel en N{jverhei.d, 

,J. R. S I o t e m a k e r d e B r u I n fl. 

(Zie tabel hiernaast.) 

28 llfaart 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art. 11.) 

Stoornis voor de radio-ontvangst, ver
oorzaakt door het in werking brengen van 
een electromotor, is aan te merken als 
hinder van ernstigen aard als bedoeld in 
art. 11 onder c. De daar gegeven omschrij 
ving geeft geen aanleiding het begrip van 
ernstigen aard in zoo beperkten zin op te 
vatten, dat buiten de daar genoemde ge
vallen het bestaan van dezen hinder niet 
zou mogen worden aangenomen. 

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

de firma E. A. Ysebaert te Ter Neuzen tegon het 
besluit van Burgemeester en Wet.houders 
dier gemeente van 21 Augustus 1928, waarbij 
aan haar en hare rechtverkrijgenden voor
waardehjk vergunning is verleend tot het op
richten van eene inrichting voor het bereiden 
van vleeschwaren op het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Ter Neuzen, sectie L n°. 2118; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 

ALCOHOLTABEL. 

-
I 

0,00012 10,00014 1,0000 91 0 I 0 0,00006 0,00009 
0,51 0,6 90 81 6 9 12 

80 71 1,1 1,3 6 9 12 
70 61 1,6 2,0 6 9 12 
60 51 2,2 2,7 6 9 12 
50 41 2,7 3,4 6 9 12 
40 31 3,3 4,2 6 9 12 
30 21 3,9 4,9 6 9 12 
20 11 4,5 5,7 6 9 12 
10 0,9901 , 5,1 6,4 6 9 12 

0,9900 91 5,7 1 7,2 6 9 12 
90 82 6,4 8,0 6 10 12 
80 72 7,1 1 8,8 6 10 12 
70 62 7,8 9,7 7 10 13 
60 52 8,5 10,5 7 10 13 
50 42 9,2 11,4 8 11 14 
40 32 9,9112,31 8 12 14 
ao 22 10,6113,2 9 12 14 
20 12 11,4 14,l 10 12 15 
10 0,9802 12,2 15,0 10 12 16 

0,9800 92 13,0116,01 ll 13 16 
90 82 l:'l,8 17,0 11 14 16 
80 72 H,6

1
18,0 12 15 17 

70 62 15,4 19,0 13 16 17 
60 52 16,3 20,0 13 16 19 
50 42 17,1 21,0 14 17 19 
40 32 17,9122,0 15 18 20 
30 22 18,8 23,0 16 19 21 
20 12 19,6 24,0 17 20 21 
10 0,9702 20,4 24,9 18 20 22 

0,9700 92 21,2125,9 19 21 23 
90 82 22,0 26,8 20 22 1 24 
80 72 22,7 27,7 21 23 1 24 
70 62 123,5128,6 21 23 25 
60 52 24,3129,5 22 24 1 25 

0,9650 0,9642 125,0 30,4 221 25 26 
! 

Behoort b.ij het Wijnbesluit van 28 Maart 
1929 (Staatsblad n°. 137). 

Mii bekend, 
De Min. van Arbeid, Handel en Nijverl,,eid, 

J. R. S I o t em a k er d e B r u i n e. 

9 Januari 1929, n°. 109:'i (1928) en 6 Maart 1929 
n°. 109.5 (1928)/61; · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 26 Maart 
1929, n°. 180 H ., Afdeeling Arbeid; 

0. dat Burgemef\ster en Wethouders de 
vergunning hebben verleenrl onder voorwaarde, 
dat de apparaten moeten worden voorzien van 
toestellen die beletten, dat de stroomfreqnenties 
clier apparaten hinderhjk zijn voor de radio
telefoonontvangst ; 

dat t.egen deze voorwaarde de appellante 
bezwaar heeft gemaakt, aanvoerende dat deze 
voorwaarde geen steun viadt in de Hinderwet, 
omdat in het onderhavige geval ,,luchtstol'ingen" 
voor de radio-telefoonontvangst veroorzaakt 
door het in werking brengen van een electromo
tor noch gevaar, nooh schade, noch hinder van 
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ernstigen aard kunnen opleveren, als in de Hin
der1vet bedoeld; datb.etop het oogenblikonmoge
lijk is aan de gestelde voorwaarde te voldoen, 
daar nog geen toestellen in den handel zijn, die 
de storingen, veroorzaakt door electromotoren 
afdoende wegnemen ; dat als proef bij haar 
eenige Philips condensatoren zijn geplaatst op 
een electromotor evenals bij haar collega. den 
Heer P. van Es, zulks om te trachten de be
doelde storingen weg te nemen, evenwel met 
geen afdoend resultaat ; dat de fabrikanten 
zelf nog zoekende zijn, wat we! hiernit blijkt, 
dat de Directie van de Philipsfabrieken bij het 
afleveren van die apparaten steeds vraagt haar 
op J e b.oogte te willen houden met de verkregen 
resnltaten ; 

0. dat de bestreden voorwaarde ten doel 
heeft tegemoet te komen aan het bezwaar van 
stoornis, welke de radiotelefoonontvangst in 
c!e omgeving bij het in werking zijn van den 
motor der imichting zal ondervinden ; 

dat blijkens de ingewonnen ambtsberichten 
de electriciteit, welke in de gemeente Ter Nen
zen gebezigd wordt, gelijkstroom is en bij het 
inschakelen van motoren stroomfreqnenties 
warden uitgezonden, welke de radiotelefoon
ontvangst in de naaste omgeving onmogelijk 
maken; 

dat eene dergelijke stoornis voor de eigenaren 
,an radio-ontvangsttoestellen is aan t e merken 
als hinder van ernstigen aard, waarvan in art . 
11, onder c der Hinderwet sprake is ; 

dat daartegenover geen beroep kan worden 
gedaan op de in deze wetsbepaling voorkomende 
toevoeging, inhoudende dat tot den daarge
noemden hinder van ernstigen aard behoort 
het ter bewoning ongeschikt maken van woon
hnizen of gedeelten van woonhuizen, het be
lemmeren van het gebruik van de lokalen en 
gebonwen, in art. 5, 3°, bedoeld, ieder overeen
komstig de bestemming, clie het gebonw of 
lokaal tijdens het verzoek werd gedaan, had, 
en bet verspreiden van vuil of van walgelijke 
nitdampingen ; 

dat toch de bewoordingen van deze toevoe
ging geen aanleicling geven het begrip van ern
stigen aard in zoo beperkten zin op te vatten, 
dat buiten de daar genoemde gevallen het be
staan van dezen hinder niet zou mogen worden 
aangenomen ; 

dat voorts uit de geschiedenis van het artikel 
duidelijk blijkt, dat deze toevoeging enkel is 
gescbied, omdat het niet mogelijk werd ge
acht van het begrip hinder een objectieve de
finitie te geven en bet daarom wenschelijk werd 
geoordeeld de meening van den wetgever door 
eenige uit de ondervinding geputte voorbeelden 
te ver.-luidelijken ; 

dat de opvatting van de appellante, dat de 
aan de vergunning verbonden voorwaarde 
kracbtens de Hinderwet niet zou mogen worden 
gesteld, mitsclien niet kan worden gedeeld ; 

dat voorts het door de appellante aangevoer
de, als zoude bet onmogelijk zijn aan deze voor
waarde te voldoen, omdat nog geen toestellen 
in den handel zouden zijn, welke de storingen, 
veroorzaakt door electromotoren, afdoende 
wegnemen, geen grond oplevert de vergunning 
onvoorwaardelijk te verleenen; 

dat blijkens een nader ambtsbericht van den 
Directeur-Generaal van den Arbeid, ingewon
nen naar aanleicling van een schrijven van de 

Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur, door toepassing van 
condensa.toren in deze een gunstig resultaat 
verkregen wordt, al moge op clit. gebied nog niet 
over afdoende ervaring worden beschikt ; 

dat onder deze omstandigheden eene voor
waarde vnn de strekking als die, door Burge
meester en Wethouders gesteld, aan de vergnn
_ning behoort te bljjven verbonden; 

dat het intusschen aanbeveling verclient de ge
stelde voorwaarde eenigszins te wjjzigen, opdat 
nauwkeurig worde aangegeven aan welke ver
plichting de concessionarisse zal bebben te 
voldoen; 

Gezien de Hinderwet : 
Hebben goedgcvonden en verstaan : 

met bandbaving voor het overige van bet 
bestreden besluit, de daarbij aan de vergunning 
verbonden voorwaarde te doen luiden als volgt : 

,,Ter voorkoming van storingen in de raclio
telefoonontvangst door de stroomfrenuenties 
van den electromotor moet de collector van 
dezen motor zijn overbrugd door twee in serie 
gescbakelde condensatoren met eene aardver
bincling tusschen de beide condensatoren" . 

Met bepaling wijders, dat de inrichting moet 
zijn voltooid en in werking gebracht binnen 
6 maanden na de dagteekening van clit besluit. 

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

28 Maart 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
Niet ontvankelijk-verklaring in beroep 

door B. en W. ingesteld, op grond dat zij 
niet tijdig daartoe door den Raad waren 
gemachtigd, d. w. z. hinnen den termijn 
voor beroep gesteld. 

Wij WILHEL:MIN A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Burgemeester en W'etbouders van Apeldoorn 
tegen bet besluit van Ged. Staten van Gelder
land, van 24 April 1928, n°. 149 L. 0., waarb~j 
met vernietiging van het besluit van den Raad 
der gemeepte Apeldoorn, van 28 November 
1927, boudende afwijzende beschikking op bet 
verzoek van W. van der Sluis, wonende te 
Apeldoorn, Nieuw Milligen 25, om uit de ge
meentekas eene vergoeding van f 3.50 per maand 
te mogen ontvangen voor ieder van zijne drie 
kinderen, die eene bjjzondere lagere school te 
Kootwijk, gemeente Barneveld, bezoeken, om
dat zijne waning op meer dan 4 K.M. van be
doelde school is gelegen, is bepaald, dat aan 
W. van der Sluis, te Milligen, als vergoeding, 
bedoeld in art. 13, eerste lid, der Lager-Onder
wijswet 1920, behoort te worden toegekend een 
bedrag van f 40 per jaar en per schoolgaand 
kind; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, geboord, adviezen van 
2 Januari 1929, n°. 1120 (1928) en 6 Maart 1929, 
no. 1120 (1928) /62; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs Kunsten en Wetenschappen van 
25 Maart 1929, n°. 1963, afqeeling Lager Onder
wijs Algemeen ; 

0. dat art. 17, l • lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920 bet recht van hooger beroep toekent 
aan ieder, clie belang heeft bij de vernietiging 
of verbetering van een krachtens deze wet door 
Ged. Staten genomen besluit ; 
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dat belang daarb~j is te verstaan in den zin 
van eigen, persoonlijk belang; 

dat Burgemeest er en Wethouders niet ge
acht kunnen worden, bij de vernietiging of ver
betering van het bestreden besluit zoodanig 
belang te hebben ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Apel
doorn derhalve niet uit eigen hoofde van de be
schikking van Ged. Staten in beroep konden 
komen, doch zij hiertoe alleen gerechtigd zouden 
zijn, na daartoe tijdig door den Raad te zijn 
gemachtigd ; 

0. dienaangaande dat nu we! bij raadsbesluit 
van 7 Juni 192 het door Burgemee ter enWet
houders tegen de bovengemeld e beslissing van 
Geel. Staten ingesteld beroep alsnog is bekrach
tigd, doch dat deze bekrachtiging is geschied 
na het vertrijken van den in art. 17, 2e lid , der 
Wet vermelden termijn van 30 vr\je dagen, te 
rekenen van den dag, waarop het besluit van 
Ged. Staten aan de belanghebbenden toege
zonden is, zijnde blijkens inlichtingen verstrekt 
in de openbare vergadering der Afdeeling van 
den Raad van State voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag is uit
gebracht, uiterlijk 28 April 1928; 

dat het beroep dus niet tijdig door het daar
toe bevoegde gezag is ingesteld ; 

dat nu weliswaar in het beroepschrift van 
Burgemeester en \.Vethouders een beroep wordt 
gedaan op art. l 79r der Gemecntewet, doch 
dat reeds de enkele omstandigheid, dat deze 
bepaling het geval betreft, dat de gemeente tot 
het voeren van een rechtsgeding zal overgaan , 
het beroep op deze wetsbepaling doet falen ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920 en de 
Gemeentewet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
J3urgemeester en Wethouders van Apeldoorn 

in hun beroep niet-ontvankelijk te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

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

's-Gravenhage, den 28 Maart 1929. 
WILHELMI A. 

De jjlfinister van Onderwijs, 
K unsten en TV etenschappen, 

Was z ink. 
(B.) 

2 April 1929. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van den 19 
October 1922 (Staat~blad n°. 565), waarbij 
aan de Vereeniging tot Opvoeding en ver
pleging van Idioten en Acht,erlijke kinde
ren, gevestigd te Utrecht, vergunning is 
verleend tot oprichting van een gesticht 
voor zwakzinnigen in de gemeente Noord
wijk. S. 138. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 27 
Maart 1929, n°. 8291, afdeeling Armwezen; 

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

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 

Eenig artikr.i. 
Het eerste lid van artikel 3 van Ons besluit 

van 19 October 1922 (Staatsblad n°. 565), 
zooals dat artikel is gewijzigd bij On besluit 
van 6 April 1925 (Staats5la}, n°. 135 ) wordt 
gelezen als volgt: 

,,In het gesticht voor zwakzinnigen, bestaan
de uit vier paviljoenen, mogen niet meer clan 
154 zwakzinnigen, 106 mannelijke en 48 vrou
wel ij ke, verpleegd word en." 

Onzo Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de nitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaat t. 

's-Gravenhage, den 2den April 1929. 
WILHELMINA. 

De 11finister van Binnenlandsche Zaken en 
Landboww, J. B. Kan. 

(Uitgeg . 15 April 1929.) 

2 April 1929. BESLUIT tot vernietiging van 
een besluit van den Raad der Gemeente 
Sittard d.d. 10 Augustus 1928, waarbij on
gegrond is verklaard het beroep van Ma. 
Ja. Kamps, weduwe van J . W. Dols, inge
steld tegen een besluit van Burgemeester 
en Wethouder dier gemeente v:111 1 Juni 
1928 tot weigering van een bouwvergun
ning. S. 139. 

Wij WILHELMI 1A, enz.; 
Op de voOl'dracht van Onze Ministers van 

Arbeid, H andel en Nijverheid on van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 7 Februari 
1929, n°. 144 M/P. B. R., Afdeeling Volksge
zondheid, en van 21 Februari 1929, n°. 1575, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, betreffende 
het besluit van den Raad der Gemeente Sit
tard d.d. 10 Augustus 1928, waarbij ongegrond 
is verklaard een beroep, ingesteld tegen een 
besluit van Burgemeester en Wethouders dier 
gemeente van 1 Juni 1928 tot weigering van 
een bouwvergunning ; 

Overwegende, dat Burgem2ester en Wethou
ders van Sittard bij bes! uit van 1 J uni 1928 
aan M. J. Kamps, weduw3 J . W . Dols, ver
gunning hebben geweigerd tot verbouwing van 
het perceel, gelegen hoek Rijksweg-Wilhelmi
nastraat, kadastraal bekend gemeente Sittard 
Sectie D, n° . 3364, uit ovenveging, dat be
treffende de plaatsing van 6ebouwen ten op
zichte van den Rijksweg bij een door Gedepu
teerde Staten goedgekeurd raadsbesluit een 
1'ooilijn is vastgesteld; dat die rooilijn getrok
ken is over het perceel , waarvoor vergunning 
tot verbouw is gevraagd; dat de voorgonomen 
verbouwing betrekking heeft op dat gedeelte 
van het perceel, gelegen achter de rooilijn, 
hetwelk echter met het gedcelte gelegen in het 
z.g. rooilijnengebied een gcheel vormt; dat 
waar het de bedoeling van aanvraagster is 
door verbouwing van bet perceel o . m. te ver
krijgen, dat hetzelve voldo-,t aan do bepalin
gen van de verordening als bedoeld in artikel 
35, lid 2, der Drank·wet, door de voorgenomen 
verbouwing het perceel en derhalve ook het 
gedeel te daarvan, door de rooilij n getroffen, 
van bestemming verandert en clat de aanvrage 
om een bouwvergunning derhalve in strijd is 
met het rooilijnenbesluit ; 

dat de gemeenteraad bij zijn besluit van 10 
1 Augustus 1928 het tegen de bes I iss ing van 
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Burgemeester en Wethouders ingestelde beroep 
ongegrond heeft verklaard uit overweging, dat 
Burgemeester en Wethouders aan de hand van 
artikel 5 der Woningwet de gevraagde vergun
ning terecht hebben geweigerd en dat bet te 
verbouwen pand is gelegen op den hoek van 
een zeer druk verkeerspunt en in de naaste 
toekomst het toenemende snelverkeer aldaar 
een beter uitzicht noodzablijk maakt; 

Overwegende ten aanzien van den in de eer
ste plaats door den Raad bedoelden weige
ringsgrond, dat ingevolge bet bepaalde bij 
artikel 5 der Woningwet een bouwvergunning 
wordt geweigerd o. m. indien aan de voor
schriften met betrekking lot gebouwen niet 
wordt voldaan, behoudens bet bepaalde bij 
artikel 6; 

dat volgens artikel 9 der voor de gemeente 
Sittard geldende verordening als bedoeld in 
artikel 1 der Woningwet bij het maken van 
gebouwen of gedeelten van gcbouwen de rooi
ing gevolgd moet worden, welke vooraf door 
Burgemeester en Wethouders, of op hun last 
ter plaatse is aangegeven; 

dat echter volgens artikcl 60 dier zelfde 
verordening ten aanzien van de vernieuwing 
van een gedeelte van een gebouw alleen die 
voorschriften van toepassin15 zijn, welke met 
bet te vernieuwen gedeelte verband houden ; 

dat de gevraagde vergunning betrekking 
heeft op bet achter de getrokken rooilijn ge
legen gedeelte van bet perceel en dat het voor
schrift van artikel 9 dus met bet te vernieuwen 
gedeel te geen verband houdt ; 

dat we! is waar Burgemeestcr en Wethou
ders en de Raad laten geldon de omstandig
heid, dat door de verbouwing bet perceel van 
bestemming zou veranderen; 

dat evenwel de vraag, of de bestemming van 
bet perceel door verbouwing zal veranderen in 
deze geen beteekenis mag l:iebben, vermits wet 
noch verordening daarmede rekening houden 
en alleen beslissend is de omstandigheid, dat 
bet te ve1·bouwen gedeelte van het perceel met 
de rooilijn geen verband houdt; 

dat bet Raadsbesluit tot ongegrondverkla
ring van bet beroep dus voor zooveel dezen 
grond voor weigering van de bouwvergunning 
betreft, in strijd is met de wet; 

Overwegende ten aanzien van den tweeden 
door den Raad aangevoerd,m weigeringsgrond, 
dat de strekking daarvan, blijkens door Burge
meester en Wethouders gegeven toelichting, is • 
te voorkomen dat de gerneente in de naaste 
toekomst, bijvoorbeeld bij aankoop of onteige
ning van gebouwen, voor groote kosten komt 
te staan; 

dat de rechtszekerheid vordert, dat de eige
naar overeenkomstig wet on verordening over 
zijn eigendom kan beschikken en aan de 
rechtszekerheid te kort wordt gedaan en dus 
bet algemeen belang ernstig gcschaad wordt, 
indien een eigenaar buiten wet en verorde
ning om op grond van toekomstig finanti eel 
belang der Overheid in ziju rechten verkort 
wordt; 

dat het raadsbesluit uit dezen hoofde ook is 
in strijd met het algemeen belang; 

dat bij gebreke van andere, dcugdelijke, 
gronden voor weigering van de bouwvergun
ning, die vergunning had moeten zijn ver
leend; 

Gelet op artikel 163 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den 12 Maart 1929, n°. 26); 
Gelet op het nader rapport van Onze Mi

nisters van Arbeid, Handel en Nijverheid en. 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
21 Maart 1929, n°. 1785 M.r. B. R., Afdee
ling Volksgewndheid en van 27 Maart 1929, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, n°. 2820; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorengenoemd besluit van den Raad der ge

meente Sittard d.d. 10 Augustus 1928 te ver
nietigen wegens strijd met do wet n met bet 
algemeen belang. 

Onze Minister van A1·beid, Handel en Nij
verheid is belast met de nitvoering van dit 
besluit, dat in bet Staatoblr,d, zal wOJ·den ge
plaatst en waarvan afsch rift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2den April 1929. 
\VILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S I o t em a k er d e B r u 1 n e. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw, J. B. Kan. 
(Uit_qeg. 18 April 1929.) 

2 April 1929. BESLUIT houdende be:palingen 
b~treffende een do~r\o'?pend van Rrjkswege 
mt te oefenen, vruwillig aanvaard toezioht 
op het logies voor de sohepelingen en op 
de ziekenverblijven aan boord van Neder
landsohe sohepen van 400 registertonnen 
(2.83 M3.) bruto-inhoud of minder, geene 
vissohersvaartuigen zijnde, alsmede aan 
boord van ederlandsohe sleepbooten. 
s. 14· 1• 

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

Waterstaat van 26 Maart 1929, La. A., Afdee- . 
ling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons besluit van den 

13den September 1920 (Staatsblad n°. 739), 
m et ingang van 1 Mei 1929 vast te stellen de 
navolgende voorwaarden, waaronder gelegen
heid wordt gegeven om Nederlandsohe sohepen 
van 400 registertonnen (2.83 11:P.) bruto
inhoud of minder, geen vissohersvaartuigen 
zijnde, alsmede Nederlandsohe sleepbooten te 
onderwerpen aan toezioht op het logies voor 
de sohepelingen en op de ziekenverblijven. 

Art. 1. 1. Het logies voor de sohepelingen 
moet op nieuw te bouwen schepen achter h et 
aanvaringsschot zijn aangebracht. 

2. Op nieuw te bouwen sohepen moet het 
logies ten minste een inhoud van 3.5 11:13• per 
sohepeling hebben. Na plaatsing van kooien, 
kasten, tafels, enz. moet voor ieder nog voldoen
de ruimte voor aan- en uitkleeden overblijven. 
Is het logies verdeeld in eene afdeeling om in 
te slapen en eene afdeeling voor andere doel
einden, dan moet de eerstbedoelde afdeeling ten 
minste een inhoud van 2.150 M3• per sohepeling 
hebben. Op sohepen, w-elke bij het in werking 
treden van dit besluit reeds in dienst of in aan
bouw waren, kan worden volstaan m et een 
logies voor de sohepelingen met een inhoud van 
2 M3. per schepeling. 

2. De hoogte van het logies voor schepelingen 
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tusschen de dekken mag niet minder dan 1.75 
M. bedragen; deze hoogte wordt gerekend van
af den onderkant der in het logies doorloopende 
dekbalken. De onderkant der dekbalken moet 
van eene doelmatige bescherming voorzien 
zij n, tenzij de hoogte van het logies 1.85 M. 
te boven gaat. 

pelingen van buizen moeten bij voorkeur buiten 
het logies zij n aangebracht. 

3. 1. Het dek, hetwelk het logies boven 
afsluit, en de schotten, die het van de buiten
lucht af luiten, moeten waterdicht zijn. H et 
dek, hetwelk het logies beneden afsluit, moet ' 
waterdicht zijn, tenzij zulks in verband met 
de Jigging van het logies en den bouw van het 
schip naar het oordeel van de ambtenaren der 
Scheepvaart-inspectie onredelijk of onuitvoer
baar zoude zijn. 

5. 1. Elk logies voor niet in een hut ver
blijf houdende schepelingen bevat zooveel 
kasten of laden als het aantal schepelingen 
bedraagt. Deze kasten of laden moeten zoodani
ge afmetingen hebben en zoodanig ingericht 
zijn, dat zij geschikt zijn voor het opbergen 

, van kleedingstukken en behoorlijk afgesloten 
kunnen worden. Op nieuw te bouwen schepen 
moet bovendien eene doelmatige hangkast 
aanwezig zijn. 

2. In elk logies of wanneer eene afzonder
lijke ruimte tot schaften aanwezig is, in elk 
schaftlokaal, moet voldoende bergruimte aanwe
zig zijn voor het eetgereedschap. 

2. H et benedenste dek van het logies moet, ' 
wanneer het dek van staal of ijzer is, bedekt 
zijn met een stof, die de warmte slecht geleidt. 

3. Elke schepeling heeft recht op een eigen 
afzonderlijke slaapplaats. 

4. De slaapplaatsen zijn ten minste 1.83 M. 
Jang en 0.56 M. breed. Zij moeten behoorlijk 
van elkander gescheiden, elk afzonderlijk toe
gankelijk zijn en bestaan uit losneembare ge
deelten. 

3. Als het bovenste dek van het logies van 
staal of ijzer is, mag het aan de onderzijde 
slechts bedekt zijn door een stof, die onmiddel
lijk tegen het staal of ijzer is aangebracht. 
Ook mag een wegneembaar plafond worden 
aangebracht, aansluitend tegen de dekbalken. 

4. In het logies zullen als regel de stalen 
wanden der buitenhuid met een beschieting 
bedekt worden. Indien deze beschieting niet 
rechtstreeks op deze wanden is aangebracht , 
moet de ruimte daarachter hier en daar toe
gankelijk worden gemaakt voor eventueel 
onderzoek en reiniging. Mocht geen beschieting 
aanwezig zijn, dan moeten ter hoo&te van de 
tegen een der wanden aangebracnte slaap
plaatsen planken worden bevestigd, welke ten 
minste 40 c.M. hoog zijn. 

De metalen wanden, de beschieting en het 
bovendek moeten als re<Ye] met eene goed dek
kende verf worden beschllderd. In ieder geval 
zal eene verf van heldere kleur gebruikt moeten 
worden voor de bovenhelft der verticale wan
den en der beschieting en voor het bovendek. 
Overigens moet de kleur gekozen worden, die 
practisch en wenschelijk voorkomt. Gebruik 
van bijzondere verf om het z.g. zweeten tegen 
te gaan wordt aanbevolen. 

De kleur van de verf en de wijze van beschil
dering moeten zoodanig zijn, dat daardoor een 
goed en gezellig aanzien der verblijven wordt 
bevorderd. Indien de betimmering uit een 
edele houtsoort is vervaardigd, kan met poli
toeren, vernissen of olien worden volstaan. 

5. De ankerkettingen mogen niet door het 
logies loopen, tenzij beschermd door zware 
ijzeren kokers, welke, wanneer zij aan de 
achterzijde toegankelijk zijn, door een luik 
moeten kunnen wordcn gesloten. H et logies 
mag geene spillen of lieren bevatten. 

4. 1. De luiken, deuren en kappen in of op 
het logies moeten zoodanig gesloten kunnen 
worden, dat geen regen of overkomend zeewater 
naar binnen kan drin!,en. 

2. De ruimten, die voor logies dienen, 
moeten van alle andere ruimten, die niet uit
sluitend voor logies of verblijf voor de schepe
lingen zijn aangewezen, door goed afsluitende 
schotten zijn afgescheiden. Op schepen be
neden 150 bruto-registerton mogen bootsmans
goederen in een goed afgesloten kast of kooi 
in het logies worden geborgen. 

3. Wanneer buizen door het logies loopen, 
moeten deze behoorlijk beschermd zijn ; kop-

5. De onderkant van de onderste slaap
plaatsen moet ten minste 15 c.M. boven het 
benedenste dek zijn, en die er boven halfweg 
tusschen deze en het bovenste dek. Meer dan 
twee slaapplaatsen mogen niet boven elkander 
worden aangebracht. 

6. Geen slaapplaats mag worden aange
bracht onder de opening van een luchtkoker. 

7. Op nieuw te bouwen schepen moet op de 
meest daarvoor geschikte plaats een afzonder
lijke ziekenkooi worden aangebracht. 

8. H et logies moet een tafel van voldoende 
afmetingen en voor elken daarin verblijf hou
denden schepeling een zetel bevatten. 

9. Er wordt gelegenheid gegeven om de vuile 
en natte kleedingstukken van machinekamer
en dekpersoneel buiten het logies op te hangen 
dan we! in een goed gesloten kast in het logies, 
welke kast ventileert op een ruimte buiten het 
logies. 

6. 1. Naar gelang van den tijd van het 
jaar en van de te ondernemen reis worden in 
het logies doelmatige middelen tot verwarming 
aangebracht. Worden daartoe kachels gebruikt, 
dan moeten deze, indien de vloer van hout is, 
op een ijzeren plaat zjjn geplaatst. Kachel en 
pijp worden omgeven door metaalglas of eene 
andere doeltreffende afscheiding. Indien het 
verblijf uitsluitend dient tot slaapvertrek, 
zijn geene middelen tot verwarming vereischt. 

2. Er worden maatregelen getroffen om 
te zorgen, dat de schuiven der kachels den 
afvoer nimmer geheel kunnen afsluiten. 

3. Petroleumkachels mogen niet tot ver
warming gebezigd worden. 

7. 1. Overdag wordt het logies, zoo moge
lijk, verlicht door schijnlichten, patrijs- of 
andere poorten en antler door dekprisma's of 

' andere doelmatige dekglazen. Des nachts ge
schiedt dit door op vaste plaatsen behoor]ijk 
bevestigde lampen of lantaarns. Wanneer op 
het schip een electro-dynamo aanwezig is, 
geschiedt de verlichting, zoolang de dynamo 
te werk staat, el'1ctrisch. 

2. De verlichtmg van het logies, zoowel de 
natuurlijke bij normale weersgesteldheid a ls 
de kunstmatige, behoort voldoende te zijn om 
bij gesloten deu! gewonen druk te kunnen lezen . 

8. Alle ruimten bestemd voor logies van de 



1929 2 APRIL (S.140-141) 330 

:schepelingen zjjn voorzie van twee ventilatie
middelen, zoo ingericht, at zonder hlnderlijke 
tocht te veroorzaken ond 'r niet al te abnormale 
omstandigheden voldoen e afvoer van bedor
ven en toevoer van versche lucht is gewaar
borgd. 

9. 1. Alie ruimten bestemd voor logies 
·van de schepelingen zij voorzien van eene 
-doelmatige inrichting o ingestroomd water 
te verwijderen. 

2. De toegang tot h t logies behoort zoo 
· te zijn ingericht, dat wa rborg voor veiligheid 

wordt gegeven en moet Eorzien zijn van eene 
doelmatige waterkeering m te beletten dat bij 
onstuimig weder overko end zeewater in het 
logies zou kunnen dringef' . 

10. Kombuis en bak ersoven warden zoo 
noog mogel.\jk in het schl geplaatst en behoor
lijk geventileerd. H outl dekken en schotten 
in de nabijheid der stoo plaatsen warden met 
ijzeren platen bescherm . 

11. 1. In de privat~n moet pl1>ats zijn 
bij een aantal schepelif en van minder dan 
10 personen voor 1 perso n, van 10 tot 25 per
sonen voor 2 personen. 

2 . . De privaten word als regel boven de 
lastlijn in het schlp gepltatst; zij moeten van 
een rrume afvoerbuis ziJn voorzien en gemakke
lijk doorgespoeld kunn; warden, zoodanig 
dat waarborg bestaat t geen stank wordt 
verspreid. 

3. Op nieuw te bouw?n schepen moeten de 
privaten zoo geplaatst zijn, dat ze veilig en 
gemakkelijk te bereiken ; ijn ; indien ze in de 
onmiddelqjke nabijheid van een logies zijn 
aangebracht, moeten ze oor schotten, slechts 
bij bepaalde noodzaak an deuren voorzien, 
daarvan afge.scheiden z\tn. Wanneer een pri
vaat zitplaatsen naast ei;irander bevat, moet-en 
-deze door schotten ond?rling zijn gescheiden. 

4. Schepen van mi~er dan 150 bruto. 
registerton, waarop naa het oordeel van den 
met het onderzoek be! ten ambtenaar der 
Scheepvaartinspectie g< en gelegenheid tot 
pla11.tsing van privatcn ~estaat, kunncn van de 
toepassing van dit arti~el warden vrijgesteld. 

12. Voor schepen, d~ bij de afkondiging 
van dit besluit reeds in dienst of in aanbouw 
waren, kan, in overleg met de ambtenaren 
van de Scheepvaartinsp ctie afwijkin~ warden 
toegestaan van het hep Ide in artiJrnl 2, 3, 
derde en vierde lid, 4, rrde lid, 5, vierde en 
vijfde lid, en 10. 

13. Het verblijf, zoo ede eventueele berg
plaatsen en de private warden ten minste 
eemnaal in een tiJdvak an vier weken grondig 
gereinigd. In b et dag oek wordt daarvan 
melding gemaakt. 

14. 1. Ree-ders, die~n of meer van hunne 
schepen aan dit toe.zic wenschen te onder
werpen, zenden hler e hunne aanvragen 
schriftelijk in aan den Hoofdinspecteur voor 
de Scheepvaart. Wanne r bij het hierna inge
stelde onderzoek blijkt, dat deze schepen aan 
de bovenstaande voorwJarden voldoen, wordt 
in Onzen naam door den Hoofdinspecteur 
voor de Scheepvaart ee certificaat afgegeven. 

2. Het certificaat blij,i geldig, zoolang aan 
de voorwaarden van dit l>esluit wordt voldaan. 

3. Een exemplaar vah het certificaat moet 
zichtbaar in het logies -r,orden opgehangen. 

Onze Minister van W terstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staalsblad zal warden geplaat-st. 

's-Grnvenhage, den 2den April 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d. Veg t e. 
( Uitgeg. 23 April 1929.) 

2 April 1929. BESLUIT houdende bepalingen 
betreffcndc een doorloopend van Rijks
wege uit te oefenen, vrijwillig aanvaal'd 
toezicht op het logies voor de scbepelingen 
en op de ziekenverblijven aan boord van 
N ederlandsche schepen van meer dan 400 
registertonnen (2.83 MS.) bruto-inhoud, 
geene sleepbooten of visschersvaartuigen 
zijnde. S. 141. 

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

Waterstaat van 27 Maart 1929, La. X, afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goeugevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons besluit van den 

13den September 1920 (Staatsblad n°. 738), 
met ingang van 1 Mei 1929 vast te stellen de 
navolgende voorwaarden, waaronder gelegen
heid wordt ii;egeven om Nederlandsche ~chepen 
van meer ctan 400 registertonnen (2.83 M".) 
bruto-inhoud, geene sleepbooten of visschers
vaartuigen zijnde, te onderwerpen aan toe
zicht op het logies voor de schepelingen en op 
de ziekenverblijven. 

Art. 1. 1. H et logies voor de schepelin• 
gen moet op nieuw te bouwen schepen achter 
het aanvarmi;;sschot zijn aangebracbt. Onder 
den bak zal de voorkant van de voorste kooi 
moeten blijven achter het denkbeeldig naar 
boven verlengde aanvaringsschot. 

2. Op nieuw te bouwen schepen moet hot 
slaapverbl.\jf ten minste een inhoud van 2.150 
M'. per schepeling hebben. Na plaatsing van 
kooien, kasten, tafels, enz. moet voor een ieder 
nog voldoende ruimte voor aan- en uitkleeden 
overblijven. 

3. Op nieuw te bouwen schepen moet een 
afzonderlijk scbaftlokaal aanwezig zijn. In dit 
lokaal moet voor ieder der daarin op zee te
gelijk schaftende schepelingen ten minste-2 M3• 

inhoud per schepeling aanwezig zijn, terwijl 
voldoende ruimte tusschen tafels, zitplaatsen 
en wanden, kasten en antler meubilair moet 
overblijven om behoorlijk te kunnen passeeren. 

4. Op schepen, die bij het in werking treden 
van dit besluit reeds in dienst of in aanbouw 
waren, kan warden volstaan met een logies 
voor de schepelingen met een inhoud van 2 MS. 
per schepeling. 

5. Op nieuw te bouwen schepen moet bet 
slaapverblijf voor scbepelingen, niet behoorende 
tot het blanke ras, ten minste een inhoud van 
2.150 l\f8. per hoofd hebben. Op schepen, die 
bij het in werking treden van dit besluit reeds 
in dienst of in aanbouw waren, kan voor deze 
schepelingen volstaan warden met een inhoud 
van 1.900 M3. per hoofd. 

2. De hoogte van het logieR voor de sche
pelingen tusschen de dekken mag niet minder 
dan 1.83 1\f. bedragen; op nieuw te bouwen 
schepen wordt, deze hoogte gerekend vanaf 
den onderkant der in het logies doorloopende 
dekbalken. 

3. 1. De dekken, die het logies boven en 
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beneden afsluiten, en de schotten, die het van 
de buitenlucht afsluiten, moeten waterdicht 
zijn. 

2. A!s bet benedenste dek van bet logies 
van hout is, moet het gebreeuwd zijn, en als 
het van staal of ijzer is, bedekt zijn met een 
laag houtcement van voldoende dikte of van 
een andere stof, die de warmte slecht ~eleidt. 

3. Als bet bovenste dek van bet logies aan 
de buitenlucbt of eenige warmtebron aan r.oord 
is blootgesteld en van staal of ij zer is, moet 
het aan de bovenzijde met hout of eene andere 
stof, die de warmte slecht geleidt, bekleed zijn. 
Deze bekleeding m et ten minst,e 5 c.M. dik 
zijn. Aan de onderzijde mag het slechts be
dekt zijn door eene stof, die onmiddellijk tegen 
het staal of ijzer is aangebracht. -

4. In het logies zullen als regel de stalen 
wanden der buitenhuid met eene beschieting 
bedekt worden. Indien deze beschieting niet 
rechtstreeks op deze wanden is aangebracht, 
moet de ruimte daarachter hier en daar toe
gankelijk worden gemaakt voor eventueel on
derzoek en reiniging, Mocht geen beschieting 
aanwezig zijn, dan moeten ter hoogte van de 
tegen een der wanden aangebrachte slaapplaat
sen planken worden bevestigd, welke ten 
minste 40 c.l\L boog zijn, 

De metalen wanden, de beschieting en het 
bovendek moeten als regel met eene goed 
dekkende verf worden beschilderd. In ieder 
geval zal eene verf van beldere kleur gebruikt 
moeten worden voor de bovenheHt der ver
ticale wanden en der beschieting en voor het 
bovendek. Overigens moet de kleur gekozen 
worden, die practiscb en wenscbelijk voorkomt. 
Gebruik van bijzondere verf om het zoogenaam
de zweeten tegen te gaan, wordt aanbevolen. 

De kleur van de verf en cle wijze van beschil
dering moeten zoodanig zijn, dat daardoor 
een goed en gezcllig aanzien der verblijven 
wordt bevorderd. Indien de betimmering uit 
een edele houtsoort is vervaardigd, kan met 
politoeren, vernissen of olien worden volstaan. 

5. DP ankerkettingen mogen niet door het 
logies loopen, tenzij beschermd door zware 
ijzeren kokers. Het logies mag geen spillen of 
lieren bevatten, 

4. 1. De luiken in het logies moeten water
dicbt gesloten kunnen worden. 

2. De ruimten, die voor logies dienen, moe
ten van alle andere ruimten, die niet uitslui
tend voor logies of verblijf voor de schepelingen 
zijn aangewezen, door goed afsluitende schotten 
zijn afgescheiden. Tn deze s~hotten zijn slecbt.s 
de hoog nooclige deu.ren toegelaten, welke goed 
afsluitbaar moeten zijn. 

Ruimten, gebezigd tot stalling van vee of 
pluimgedierte, moeten t en minste op een af
stand van 1 M. van bet logies verwijderd 
blijven en den toegang daarheen niet belem
meren. 

3. Wanneer buizen door het Jogies loopen, 
moeten deze behoorlijk bescbermd zijn ; kop
pelingen van buizen moeten bij voorkeur 
buiten bet logies ,.ijn aangebracht. 

5. 1. Elk logies bevat zooveel kasten of 
laden als bet aantal daarin ondergebrachte 
schepelingen bedraagt. Deze kasten of laden 

• moeten doelmatig zijn ingericht en van een 
beboorlijke sluiting zijn voorzien. De afmetin
gen in elke richting mogen niet minder dan 

0.3 M. zijn, terwijl de minimum-inhoud 0.150 
l\P. moet bedragen. 

Bovendien moeten op nieuw te. bouwen 
scbepen een of meer voor meer personen be
stemde bangkasten dan we! met de booger
uenoemde kastjes gecombineerde eenpPrsoons
hangkasten aanwezig zijn, welke bij een hoogte 
van 1.80 M. voldoende ruimte voor het doe! 
bieden. 

2 In e.11: logies, of wanneer een afzonder
lijke ru.imte tot schaften aanwezig is, in elk 
schaftlokaal, moet voldoende bergruimte aan
wezig zijn voor het eetgereedscbap. 

3. Elke schepeling heeft recht op een eigen 
afzonderlijke slaapplaats 

4. De slaapp!aatsen zijn ten minste 1.83 M. 
lang en 0.56 M. breed. Zij moeten behoorlijk 
van elkander gescheiden en elk afzonderlijk 
toegankelijk zijn. 

Het raamwerk, waarop de matras moet 
worden gelegd, moet bij voorkeur van ijzer 
zijn. Houten kooiplanken moeten uitneembaar 
worden gemaakt. 

5. De onderkant van de onderste slaap
plaats moet ten minste 30 c.M. boven het 
benedenste dek zijn en die er boven halfweg 
tusschen deze en het bovenste dek. Meer dan 
twee slaapplaatsen mogen niet boven elkander 
worden aangebracht in ruimten, bestemd tot 
logies voor schepelingen, behoorende tot het 
blanke ras. Voor scbepelingen, behoorende tot 
andere r assen, mogen ten hoogste drie slaap
plaatsen boven elkander worden aangehracbt, 
mits de hoogte van het logies van dek tot dek 
gemeten, ten minste 2 M. bedraagt. 

fl. Geen slaapplaats mag worden aangebracht 
onder de opening van lucht.kokers. 

7. H et logies (slaapverblijf en schaft.lokaal 
te zamen gerekend) moet een voldoend aantal 
tafels en vcior elken daarin verblijf houdenden 
schepeling een zetel bevatten, waartoe de 
tanken met vouwkrukjes kunnen worden 
aangevuld. 

8. Bij den ingang van elk logies wordt een 
merk aangebracht, aangevende voor hoeveel 
menschen het bestemd is. 

9. Er wordt gelegenheid gegeven om de 
vuile en natte kleeren van machinekamer
en dekpersoneel buiten het logies op te hangen. 

6. 1. Naar gelang van den tijd van het 
jaar e.n van de te ondernemen reis worden in 
het logies doelmatige middelen t.er verwarming 
aangebracht, ter beoordeeling van den amb
tenaar met het onderzoek belast. Worden 
daartoe kachels gebruikt, dan moeten deze, 
indien de vloer van hout is, op een ijzeren 
plaat zijn geplaatst. Kachel en pijp worden om
geven door metaalgaas of eene andere do6l
t reffende afscheiding. 

2. Er worden maatreo-e!en e:etroffen om te 
zorgen, dat de schuiven der kachels niet geheel 
gesloten kunnen worden. 

3. P etroleumkachels mogen niet tot verwar
ming worden uebezigd. 

7. 1. Overdag moet het logies, indien de 
ligging daarvan en de omstandigheden dit 
toelaten, zijn licht ontvangen door schijn
lichten, patrijs- of andere poorten of anders 
door dekprisma's. Des nachts ~eschiedt <lit 
door op vaste plaatsen behoorliJk bevestigde 
lampen of lantaarns. Wanneer op bet scbip 
een electro-dynamo aanwezig is, geschiedt de 
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verlichting van het verblijf zoolang de dynamo 
te werk staat, eleotrisch. 

2. De verlichting van et lc!!iC3, zoowel de 
natuurlijke bij normale 'feersgesteldheid als 
de kunstmatige, behoort vjoldoende te zijn om 
bij gesloten deur gewonen ruk te kunnen lezen. 

8. Alie ruimten, beste d voor logies van 
de schepelingen, zijn, zo mogelijk, voorzien 
van twee ventilatie-mid elen, waarvan een 
bij voorkeur kunstmatig a l zijn. Zij moeten, 
indien aanwezig, elk afzo erlijk zoodanig zijn 
ingericht, dat zij zonder inderlijken tocht te 
veroorzaken - wa.t he cft de natunrlijke 
ventilatie onder niet al t abnormale omsian
digheden - voldoenden fvoer van bedorven 
en toevoer van versche Ju ht waarbotgen. 

9. 1. Tenzij tengevoli van de li~i!;ing in 
het scbip of van den ho w dit redelijkerwijs 
niet kan worden geeischt, worden de ruimten, 
bestemd voor logies van s herelingen, voorzien 
van twee afvoeropeninge o inrichtingen om 
ingestroomd water af te voeren. Indien zij 
rechtstreeks naar buitenb ord loozen, moeten 
zij waterd.icht kunnen wo den afgesloten. 

2. Indien de toegang t het logies op bet 
open dek of shelterdek u· komt, bchoort deze 
zoo te zijn ingericht, dat voldoende waarborg 
voor veiligheid wordt g geven, en moet hij 
voorzien zijn van een doe atige waterkeering 
om te beletten dat bij o tuirnig weder over
ko~end zeewater in heti logies zou kunnen 
drmgen. 

10. Tenzij de bouw e de inrichting van 
het schip dit verhindereL, worden kombuis en 
bakkersoven zoo hoog mbgelijk in het schip 
geplaatst. In elk geval rboeten zij behoorlijk 
kunnen worden geventile rd . Houten dekken 
en schotten in <le nabijb "d der stookplaatsen 
worden met ijzeren plate beschermd. 

11. 1. In de privaten moet plaats zijn bij 
een aantal schepelingen an minder dan 10 
personen voor 1 persoon, van 10 tot 25 per
sonen voor 2 personen, an 25 tot 40 voor 
3 personen en verder voo elke 40 of gedeelte 
van 40 personen voor 1 p rsoon meer. 

2. De privaten worde bij voorkeur boven 
de lastlijn in het schip geJJ aatst en moetcn van 
een vaste inrichting tot dqorspoclen en van een 
voldoend wijde afvoerbni zijn voorzien, zoo
danig, dat waarborg bes aat, dat geen stank 
word t versprcid. 

2. Op nieuw te bouw~n schepen moeten de 
privaten, indien eenigszif mogelijk, buiten de 
ruimten, voor het logies b temd, worden aan~e
bracht en zoodanig geplaa st, datzij gemakkelijk 
te bereiken zijn; indien ~e in de onmirldellijke 
nabijheid van een logies z~n aangobrncbt, moe
ten ze door stalen schotte~, slechts bij bepaalde 
noodzaak van deuren v orzien, daarvan af
gescheiden zijr>. Wanneer en pr!vaat zitplaatsen 
naast elkaar bevat, moet n deze door schotten 
onderling zijn gescheiden 

12. Wanneer het m~chinckamerpersonecl, 
behalve de machinisten e leerlingen, meer dan 
10 man bedraagt, moet r boven in het schip 
een verblijf zijn, waar het $eheele personeel 
van de afgaande wacht geliJktijdig zich kan 
reinigen. Telkens v66r ~n na dit gclij ktijctig 
rilinigen moet aan de o:verige leden der be
manning gelegenheid wo en fc<>egeven daarva.n 
gebruik te maken. Het b paa de in dit artikel 
is ten aanzien van nieuw t bouwen schepen ook 

van kracht wanneer het machfoekamerper 
soneel, behalve de machini~ten en leE'rlingen, 
10 of.minder dan 10 becl,raagt. 

13. 1. Onafhankelijk van het bepaalde in 
andere wetten en besluiten omtrent het vervoer 
van passagiers, moet op elk schip, waar bet 
gebeele aantal opvarenden, die niet in hutten 
verhlijf bebben, meer dan 150 bedraagt en de 
overtocbt meer dan drie etmalen dnnrt, een 
van doelmatige verwarmings- en ventilatie
midde\en voorzien ziekenverblijf zijn ingericht, 
dat voor iedere 50 van deze opvarenden of ge
deelte daarvan ten minste 4 M3 • ruirnte heeft 
en eene slaapplaats bevat. In dit verblijf mogen 
de slaapplaatsen niflt boven elkander zijn 
aangebracht en de hoogte moet ten minste 
1.83 M. bedragen; op nieuw te bouwen scbepen 
wordt deze hoogte gerekend vanaf den onder
kant der in hot verb!ijf doorloopende dek
balken. 

2. Er moet gelegenheid zijn om personen, 
die aan ernsti<>e of aan besmettelijke ziekten 
lijden, afgezonderd van alle anderen behoorlijk 
te verplegen. 

3. Indien 'een dokter tot de bemanning be
hoort, zal bovendien bij het ziekenverblijf een 
apothcek, tevens verbandkamer, aanwezig zijn. 
Aanbevolen wordt daaraan tevens een afzon
derlijk privaat en badkamer te doen aansluiten. 
Deze apotheek, eventueel privaat en badkamer, 
moeten op nieuw te bouwcn schepen zoowel 
onderling als van het ziekenverblijf afgeschei
den, doch, voor zoover het privaat en de bad
kamer betreft, in de onmiddellijke nabijbeid 
daarvan zijn aangebracht. 

4. Het ziekenvcrblijf moot zooveel mogelijk 
in een dekhuis of onder bet bovenste dek zijn 
geplaatst en zooveel d0enlijk van de andere 
verblijven zijn afgescbeiden. 

14. De in de voorgaande artikelen genoemde 
verbl\jven, ~laar,verblijf, schaftlokalen, wasch
en ziekenverh4i , alsmede de bij deze verblijven 
behoorende privaten worden dagelijks in 
scheepstijd onder verantwoordelijkheiil van de 
daartoe aansprakelijk te stellen chefs der ver
schillende dien tt:i.kken gereinigd, terwiil ten 
minste eenmaal in een tijdvak van 4 weken in 
scheepstijd een grondige scboonmaak dier 
verblijven en der daarbij behoorende berg
plaatsen voor algemeen gebruik en van de 
privaten plaats heeft. gevolgd door eene in
spectie van den gezagvoerder, in tegenwoordig
heid van voorrnelde chefs. Van deze inspectie 
en de bcvinding wordt in bet scheepsdagboek 
melding gemaakt. 

15. Voor schepen, clie bij de afkondiging 
van dit besluit reeds in dienst of in aanbonw 
waren, kan, in overleg met de a.mbtenaren 
van de scheepvaartinspectic, afwijking worden 
toegestaan van hot bepaalde in artilrnl 2, 
artikel 3 onder 5, artikel 4 onder 3, artikel 5 
onder l, 5 en 9, artikel 8, artikel 9, artikel 12 
en artikel 13, mits , wat, artilrnl 8 en 9 het,reft, 
voor voldoende ventilatie en afw11,tering i~ 
gezorgd en wat artikel 13 betreft, voor af
doende verpleging van zieken is gezorgd. 

16. 1. Reeders, die e~n of meer van hunne 
schepcn aan cl.it toezicht weDRchen te onder
w.erpen, zenden hiertoe hunne aanvrage schrif
telijk in aan den Hoofdinspecteur voor de 
Scheepv:tart. Wanneer bij het hierna inge
stelde onderzoek blijkt, dat deze scbepen aan 
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de bovenstaande voorwaarden voldoen, wordt 
in Onzen naam door den Hoofdinspecteur voor 
de Scheepvaart cen certificaat afgegeven. 

2. Het certificaat hlijft geldig, zoolang aan 
de voorwaarden van dit besluit wordt voldaan. 

3. Een exemplaar van het certificaat moet 
zichtbaar in het logics worden opgehangen. 

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

's-Gravenhage, den 2den April 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister ,,an Waterstaat , H. v. d. Veg t e. 
( Uitge11. 23 April 1929.) 

2 Ap1·il 1929. BESLUIT, bopalende de be
kenclmaking in het Staats/Jlad van het op 
26 October 1927 te Brussel tnsschen N eder
land en Belgie gesloten ~erdrag betreffen
de intellectueele toenadering tusschen bei
de landen (S:aatsblwi 1928, n°. 266). 
s. 142. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de wet van 21 Juli 1928 (Staatsblad 

n°. 266), houdende goedkeuring van het op 
26 October 1927 te Brus,,el tusschen N ederland 
en B elgie gesloten verdrag betrefiende intel
lectueele toenadering tusschen beide landen, 
van welk verdrag een afdruk bij dit besluit is 
gevoegd; 

Overwegende, dat de aktcn van bekrachti
ging van dit verdrag op 9 Maart 1929 te 
's-Gravenhage zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van ·Onze,1 Minister van 
Buitenlandsohe Zaken van den 25sten Maart 
1929, Directie van het Protocol, n°. 9500; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag w Joen bekend ma

ken door de plaatsing van <lit Besluit in het 
Staatsblad. 1 

Onze Ministers, Boofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt verAischt. 

's-Gravenhage, den 2den April 1929. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van B uite"Llandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k l a n d. 

(Uitgcg. 18 April 1929.) 

2 April 1929. BESLUIT t ot nadere wijziging 
en aanvulling van den algemeenen maat
regel van bestuur bedoeld bii de artikelen 
3 en 21 der wet van 12 Februari 1901 
(Staatsblad n°. 64), vastgesteld bij het 
Koninklijk Besluit van 15 Juni 1905 
(Staatsblad n°. 209). (Betreffende de kin
derwetgeving). S. 143. 

Wij WILHELMINA, enz. 
OJ;> de voordracht. van Onzen Minister van 

Just1tie van den 19 Februari 1929, 3• afdeeling 
B, no. 924; 

Ovenvegende, dat het wenschelijk is den 
al~emeenen maatregel van bestuur, bedoeld 
btJ de artikelen 3 en 21 der Wet van 12 Februari 
1901 (Staatsblad n°. 64), vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 15 Juni 1905 (Staatsblad n°. 209) 

1 Zie voor de Nederlandsche en Fransche 
tekst de wet van 21 Juli 1928, S. n°. 266. 

en laatstelijk gewijzigd en aangevuld bii Ko
ninklijk besluit van 31 Januari 1919 (Staats
blad n°. 31) nader te wijzigen en aan te vullen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Maart 1929, no. 20) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Justitie van den 27 Maart 1929, 3• 
Afdeeling B, n°. 957 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Aan artikel 82 van den algemeenen maatregel 

van bestuur, in hoof de vermeld, wordt een twee
de lid toegevoegd, luidende : 

,,Betreft het een uitspraak eener arrondisse
ments-rechtbank, dan kan de kinderrecht,er. 
voor wien het rechtsgeding is vervolgd, of die 
aan het onderzoek ter terechtzitting eener 
meervoudige kamer heeft deelgenomen, des
verkiezende mede van zijn advies omtrent 
de wijze waarop ten aanzien van den m!nder
jarige ware te handelen doen blijken". 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het · 
Staatshlad zal warden ge)Jlaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 2den April 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Just·itie, J. Donner. 
(Uitge,g. 11 April 1929.) 

3 April 1929. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Art. 238 der Gemeentewet.) 

Gemeentel, .. ke belasting te Amsterdam voor het 
gebruik o genot van voor den openbaren dienst 

bestemden gemeentegrond. 
Een gemeenteverordening waarbti be

lasting wordt gev.orderd voor het gebruik 
van koekoeken, die in den openbaren weg 
zijn aangebracht, is wettig. Door het hebben 
dezer koekoeken trekt belanghebbende 
rechtstreeks van den openbaren weg partij. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Amsterdam belastingjaar 1926; 
Gezien het beroep chrift in cassatie van den 

Direct eur der Gemeentebelastingen te Amster
dam, t egen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen I te Am
sterdam dd. 24 Oct. 1928, betreffende den aan 
de naamlooze vennootschap Hotel Exploitatie 
A. te Amsterdam opgelegden aanslag in de be
lasting wegens gebruik of genot van door den 
openbaren dienst bestemden gemeentegrond 
enz. der gemeente Amsterdam, belastingjaar 
1926; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schrifte4jke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Besier, namens den Pro
cureur-Generaal, strekkende tot v erwe rping van 
het beroep; 

0. dat belanghebbende in genoemde belas
ting is aangeslagen wegens het hebben van 4 
koekoeken, welke zich blijkens de uitspraak 
bevinden in het trottoir voor haar perceel 
Doelenstraat 2 t e Amsterdam, welke dienen om 
lioht door te laten naar de kelders van dat per
ceel en welke afgedekt zijn met gla-splaten, waar
over het verkeer ongehinderd kan plaats hebben; 

0 . dat, nadat de Inspecteur der gemeentebe-
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lastingen den aanslag had gehandhaafd, de 
Raad van Beroep dien h~ft vernietigd, omdat 
het voormelde gebruik v n de koekoeken niet 
overeenkomt met de bes mmin~ van de open
bare straat voor ,erke~sdoelernden, en be
langhebbende van het ve keer door het hebben 
van koekoeken in de str at noch rechtstreeks 
noch zijdelings parti.i tr kt; 

0. dat hiertegen als iddel van cassati e is 
aangevoerd : 

chending, alt hans ver~eerde toepassing van 
de artt. 238 en 240 der emeentewet, in ver
band met de artt. l, 2 en 3 van de Verordening 
op de heffing van gelden vpor het gebruik of voor 
het genot van voor den 1openbaren dienst be-
temden gemeentegrond ff van voor den open

baren dienst bestemd gfmeentewater en van 
wege de gemeente vedtrekte dien ten (Ge
meenteblad 1925, afd. 3, volgn. 19); 

0. dat dit middel gegrond is; 
dat toch blijkens het '~ovenstaande de koe

koeken in de openbare s~raat zijn aangebracht 
en een dee! van den voor den openbare dienst 
bestemden gemeentegrorld innemen ; 

dat een zoodanig recht treeksch gebruik van 
een gemeentewerk valt nder het gebruik, a ls 
bedoeld in art. 238 der Gemeentewet, zoodat 
het de gemeente geoorlo fd is daarover belas
t ing te heffen ; 

Vernietigt de bestredep uitspraak ; 
En recht doende ten principale ; · 
Handhaaft de beschikking op bezwaarschr~t. 

(B.) 

- I 
3 April 1929. ARRE T an den Hoogen Raad. 

Gemeentelijke belasting ~ Amsterdam voor het 
gebruik of genot van voo den openbaren dienst 

bestemden ge entegrond. 

T erecht heeft de iaad van Beroep een 
heffing wegens het ebben van een luifel 
boven de openbare s raat niet in strijd ge
acht met ar t. 238 d r Gemeentewet. Een 
gebruik of genot van emeentegrond in den 
zin van dit artikel is eeds aanwezig, indien 
het werk dient om den gebruiker van het 
pand, waarop het I etrekking heeft, van 
het verkeer over de straat partij te doen 
trekken of indien dat verkeer door het werk 
bevorderd wordt en niet a lleen, indien het 
werk onmisbaar is 1m het pand aan het 
verkeer over de strat t e doen deelnemen. 

De Hoage Raad, enz. ~ 
Gezien het beroepschr~ft in cassatie van de 

naamlooze vennootschat Hote l Exploitatie
Maatschappij A. te .A.ms erdam, tegen de uit
spraak van den Raad an Beroep voor de 
Directe Belastingen I te Amsterdam dd. 24 Oct. 
1928, betreffende den aa haar opgelegden aan
slag in de Belasting wege s het genot of gebruik 
van voor den openbaren dienst bestemden ge
meentegrond enz. van de gemeente Amsterdam 
(belastingjaar 1926) ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftel(j ·e conclusie van den 

Advocaat-Generaal Besi r, namens den Pro
cureur-Generaal, strekke lie tot verwerping van 
het beroep; 

0. dat belanghebbend in genoemde belas
t ing is aangeslagen ove~eenkomstig art. 1 E 
onder a der Verordenind, wegens het hebben 

van een luifel boven den ingang van bet door 
haar geexploiteerde hotel; 

dat zoowel de Iospect eur der gemeentebe
lastingen als de Raad van Beroep dien aanslag 
hebben gehandhaafd, waarbij de )aatste heeft 
overwogen, dat de desbetreffende luifel ten doe! 
heeft het gebruik van den weg, welke daaronder 
gelegen is, vo01 bezoekers van het hotel te ver
aan~eYJamen door hen tegen r egen en zonne
RChiJn te beschutten, terw1j l zij tevens bet ver
voer van de straat naar het hotel om dezelfde 
redenen vergemakkel(jkt ; 

dq t de lnifel derhalve strekt om belangheb
bende als gebruikster van het betreffende per
ceel partij te doen strekken van bet verkeer 
over de straat, en zij ook ten doe! heeft dat 
verkecr te bevorderen ; 

0. dat belanghebbende hiertegen als middel 
van cassatie hecft aangevoerd : 

Schending van art. 16 der wet van 19 Dec. 
1914, S. 564 in verband met art. 238 der Ge
meentewet, doordien de Raad van Beroep heeft 
bes]jst, dat de heffing van precariogelden voor 
de luifel aan het bij ondergeteekende in ge
bruik zijnde perceel niet strijdig is met art. 238 
der Gemeentewet, omdat de desbetreffende 
luifel klaarblijkelijk ten doen heeft bet gebruik 
van den weg, daaronder gelegen, voor de be
zoekers te veraangenamen door hen tegen regen 
en zonneschijn te beschuttep. terwijl zij tevens 
bet vervoer van de goed r n, van de straat 
naar het hotel om dezelfde reden vergemakke
lijkt, en dat derhalve meerbedoelde luifel strekt 
om ondergeteekende als verbruikster van het 
perceel . . . .. , partij te doen trekken van bet 
verkeer over de straat, zulks echter op onvol
doende gronden, daar inmers bet verkeer, van 
of naar bet pand, waaraan de bewuste luifel is 
bevestigd, niet plaats heeft door middel va.n 
bed oelde luifel, terwijl dit voorwerp ook niet 
dient om bet pand toegang tot de straat te 
verschaffen ; dat op dezen grand het hebben 
van de voormelde luifel boven de openbare 
straat niet is een gebruik of genot van die straat 
overeenkomstig hare best emming voor ver
keersdoeleinden ; 

0. dat dit middel niet gegrond is; 
dat bet toch uitgaat van een teengeopvatting 

van een gebruik of genct van de straat over
eenkomstig hare bestemmingalsverkeersmiddei, 
daar gebruik of genot in den van art. 238 der 
Gemeentewet reeds aanwezig is, indien bet 
werk dient om den gebruiker van het pand, 
waarop bet betrekking heeft, van het verkeer 
over de straat partij te doen trek.ken of indien 
dat verkeer door bet werk bevorderd wordt, en 
niet a lleen, wanneer het w erk onmisbaar is om 
bet pand aan bet verkeer over de straat te doen 
deelnemen; 

Verwerpt bet beroep. (B.) 

5 April 1929. BESLUIT tot aanvulling en 
wijziging van Ons bcsluit van 29 Januari 
1924 (Staatsblad n°. 23), tot vaststelling 
van de regeling van de wijze van uit
betalen der jaarwedde en wedde van de 
onderwijzers aan de openbare lagere 
scholen, bedoeld in artikel 30, vierde 
lid, der Lageronderwijswet 1920, en tot 
het stellen van regelen betreffende verlof 
tot afwezigheid en inhouding van die jaar 
wedde of wedde bij dat verlof. S. 144. 
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Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderw:ijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
1 Februari 1929, n°. 856/3, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, Ons 
besluit van 29 Januari 1924 (Staatsblad n°. 23), 
tot vaststelling van de regeling van de wijze 
van uitbetalen der jaarwedde en wedde van 
de onderwijzers aan de openbare lagere scholen, 
bedoeld in artikel 30, vierde lid, der Lager
onderwijswet 1920, en tot het stellen van regelen 
betreffende verlof tot afwezigheid en inhouding 
van die jaarwedde of wedde bij dat verlof, aan 
te vullen en te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
19 Maart 1929, n°. 23 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Maart 1929, n°. 2062, 
afdeeling Lager Onderwijs Algemeen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Achter artikel 2 van Ons besluit van 

29 Januari 1924 (Staatsblad n°. 23) wordt in
gevoegd een artikel 2bis, luidende : 

1. Met afwijking van de regeling, vervat in 
artikel 2, wordt aan vast aangestelde onderwij
zers, die, blijkens een rapport van een door 
den inspecteur van de volksgezondheid aange
wezen tuberculose-arts, lijdende zijn aan open 
tuberculose, onder goedkeuring van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, een verlof tot herstel voor niet !anger 
dan twee achtereenvolgende jaren verleend met 
behoud van het voile genot der jaarwedde. 

2. Zoodanig verlof kan, onder nadere goed
keuring van Onzen Minister, worden verlengd, 
mits het met inbegrip van het in het eerste lid 
bedoeld verlof voor niet !anger dan drie achter
eenvolgende jaren wordt verleend. 

3. Onze Minister verleent deze goedkeuring 
of nadere goedkeuring op door hem in het 
belang van het herstel te stellen voorwaarden, 
op advies van den inspecteur van de volks-
gezondheid. . 

Art. II. In artikel 6, eerste lid, van Ons 
besluit van 29 Jauuari 1924 (Staatsblad n°. 23) 
wordt achter het cijfer ,,2" ingevoegd het 
oijfer : 2bis. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staats ~lad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 5den April 1929. 
WILHELMINA. 

De Min. van Onderw., K unsten en W etenschapp., 
Was z ink. 

( Uitgeg. 16 April 1929.) 

5 April 1929. BESLUIT betreffende het toe
staan van afwijking van de formaliteiten 
te vervullen bij het uitvoeren van onge
bruikte e:ouden en zilveren werken. S. 145. 

Wjj WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen. Minister van 

Financi~n van 28 Februari 1929, ·n°. 123, 
Accijnzen; 

Gezien Ons besluit van 11 November 1921 
(8taatsblad n°. 1170); 

Overwegende, dat het in het belang van 
handel en nijverheid wenschelijk is nadere be-

palingen vast te stellen betreffende het toestaan . 
van afwijking van de formaliteiten te ver
vullen bij het uitvoeren van ongebruikte gouden 
en zilveren werken ; 

Gelet op artikel 1 van de laatstelijk bij de
wet van 25 ,Juni 1925 (8taatsblad n°. 308),. 
gewijzigde wet van 4 April 1870 (Fltaatsblad ' 
n°. 61) en op de wet van 7 December 1896: 
(S:taatsblad n°. 212); 

Den Ra.ad van Rtate gehoord (advies van 
12 l\faart 1929, n°. 22) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Mini~ter van 28 l\faart 1929, n°. 3n, 
Accijmen: 

Hebben goedgevonden en verstaan te· 
bepalen: 

}t~enig artikel. 
In Ons besluit van 11 November 1921 

(Staatsblad no. 1170) worden de navolgende, 
wiizigingen aangebracht : 

I. In artikel 1 wordt in de plaats van ,,fa-
brikanten van gouden en zilveren werken" ge
lezen : fabrikanten van gouden en zilveren. 
werken en exporteurs van die goederen. 

II. In artikel 2 wordt het eerste lid gelezen. 
als volgt: 

Alvorens gebruik te maken van de bepalingen 
van dit besluit, doet de fabrikant of de exporteur· 
deswege schriftelijk aangifte bij den controleur 
van den waarborg, binnen wiens ambtskring 
de fabriek gelegen is of het hoofdkantoor van 
den exporteur is gevestigd. 

III. In artikel 3 worden de eerste twee leden 
gelezen als volgt : 

De ten uitvoer bestemde werken moeten, . 
nadat zij voltooid zijn, worden geplaatst in 
eene, uitsluitend tot bewaring van deze werken 
bestemde, voor afsluiting vatbare bergplaats. 
Uitslag uit deze bergpla.>itR mag slechts plaats. 
hebben met bestemming tot opslag in eene 
andere zoodanige bergplaats of tot uitvoer op. 
den voet van dit besluit. 

Onze Minister van Financien geeft voor
schriften nopens de plaatsing en de inrichting 
der bergplaats, de sluiting en ontsluiting daar-
van, het overbrengen van de ten uitvoer be-
stemde werken van de eene bergplaats naar de· 
andere en hetgeen verder ter verzekering van 
eene doeltreffende controle daarop noodig is. 

IV. In ar tikel 4 wordt zoowel in het eerste
als in het tweede lid in de plaats van ,,fabrikant" 
gelezen : fabrikant of de exporteur. 

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

Het Loo, den 5den April 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van FinanciP.n, de Geer,_ 
( Uitgeg. 14 Mei 1929.) 

5 April 192\i. FESLUlT tot nadere wjjziging. 
v,in het Krminklijk besluit van 26 Janua.ri 
1925 (8taatsblad n°. 2:l), houdende be
zoldiging~regeling voor het personeel der
Veneken ngskamer. S. 146. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van On~en Minister v:an 

Justitie van den 18 Februan 1929, Afdeelmg: 
A.S., n°. 954 ; 
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Den Raad van Stat 
den 5 Maart 1929, n°. 

gehoord (advies van 
6); 
ort van Onz1-n voor-

8 M:aart 1929, Afdee-
Gezien het nader ra 

noemden Minister van 
ling A.S. , n°. 977 ; 

Hebber goedgevon en en verstaan: 
gerekend r 'tn 1 Nove ber l928, te bepalen: 

Eenig rtikel. 
Ons besluit van 26 J nuari 1925 (Staatsblad 

n°. 23), gewijzigd bij O s besluit van 28 De
cember 1925 (Staatsbla n°. 516), te wijzigen 
a ls volgt: 

a. Artikel 1 wordt g lezen als volgt, 
,,Voor het personeel er Vcrzekeringskamer 

worden de navolgende j arwedclen vastgest.eld : 
Voorzitter f 12,000 ; 
Lid f l 0,000 ; 
Secretaris £ 5000-f 6 

hc;0gingen van f 200 ; 
Inspecteur f 4000-f 6800, 14 jMrlijksche 

verhoogingen van f 20 ; 
Referendaris f 4800 f 6000. 6 jaarlijksche 

verboogingen van f 200; 
Hoofdcommies f 370 -f 4800, 5 tweejaar

lijksche verhoogingen an f 200 en 1 twee
j aarlijksche verbooging van f 100; 

Commies f 2600-f 3 00, 5 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200 ; 

Adjunct-commies f 12 0-f 2800, 8 tweejaar
lijkscbe verhoogingen vll,n f 200 : 

Klerk f 1200-f 2100rl 5 jaarlijksche verhoo
gingen van f 100 en 2 t eejaarlijksche verhoo
gingen van f 200 ; 

Schrijver lste klasse 1600- f 2200, 6 twee
jaarlijksche verhooging n van f 100; 

Schrijver Ude klasse 1050-f 1750, 4 jaar
lijksche verhoogingen an f 100, 2 tweejaar
lijksche verhoogingen v n f 100, 2 tweejaarlijk
sche verhoogingen van f 50 ; 

Machineschrijver f 80 -f 1200, 4 jaarlijksche 
verhoogingen van f 10 ; 

Concierge-bode f 140 -f 1700, 3 tweejaar-
lijksche verhoogingen n f 100." 

b. Artikel 4 wordt elezen als volgt : 
,,Het hepaalde bij de algemeene bep!tling en 

bij de artikelen 1, twe~de, derde en vierde lid, 
2, 6, tweede, derde en zesde lid, 7, 8, eerste lid, 
9 tot en met 17, 19, eqrste en tweede lid, 20, 
21, 22, eerste lid, 25, 2 , 28, 31 tot en met 39 
en 44 van bet Bezoldi ·ngshesluit Burgerlijke 
R(jksambtenaren 1928 ( taatsblad 1929, n°. 72), 
alsmede de bijzondere egelen, ver-vat in bij
lage D van dit beslui , ten aanzien van de 
adjunct-commiezen bij e Departementen van 
Algemeen Bestuur, · den overeenkomstige 
toe_passing." 

Onze Minister van J titie is belast met de 
uitvoering van <lit b sluit , hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden g zonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 5den pril 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van vstitie, J. Donner. 
(Ui!ge.g. 15 April 1929.) 

5 April 1929. RoN±IJVEN van den Mi
nister van Binnenl ndsche Zaken en Land
bouw aan Heeren Burgemeesters, betref
fende toepassing ar . 24 der Leerplichtwet. 

De Minister van derwijs, Kunsten en 

Wetenschappen bereiken herhaaldelijk klachten 
omtrent niet naleving van het bepaalde in 
artikel 24 der Leerplichtwet. Bij de behande
ling van het ontwerp van Hoofdstuk Va der 
Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 1928 en 
bij dat van Hoofdstuk VI der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1929 is er in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal op aangedrongen, 
dat aan artikel 24 der Leerplichtwet streng 
de hand worde gehouden. 

Gevolg gevende 1tan het verzoek van mijn 
voornoemden ambtgenoot moge ik .U, ter ver
zekering van de goede uitvoering van genoemde 
wet, verzoeken er bij de politie in Uwe gemeente 
op aan te dringen een zoo nauwlettend mogelijk 
toezicht te houden, opdat voormeld artikel 24 
stipt worde nageleefd. (B.) 

10 April 1929. BESLUI'r tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besiuit van 13 
J anuari 1927 (Staatsblad n°. 4), strek
kende tot wijziging en aanrnlling van het 
Koninklijk besluit van 23 Maart 1925 
(Staatsblad n°. 101) , houdende voorschrif
ten inzake de bevoegdheden tot het geven 
van nijverheidsonderwijs en de daarmede 
verband houdende examens. S. 147. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzcn Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappcn van 2 
Maart 1929, n°. 2828, Afdeeling Nijverheids
onderwijs; 

Overwegende, dat bet wenscbelijk is Ons be
sluit van 13 Januari 1927 (S taatsblad n°. 4), 
strekkende tot wijziging en aanvulling van 
Ons' besluit van 23 Maart 1925 (Staatsblad n°. 
101 ) nader te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Maart 1929, n°. 27); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 April 1929, n°. 4748, 
Afd. Nijverheidsonderwijs; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. 1. Het bij Ons booluit van 13 Januari 
1927 (Staatsblad n°. 4) vastgesteld program
ma voor de akte N XVIa wurdt nader gelezen 
als volgt: 

Programma voor de akte N XVla . 

Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 
van radio-onderwijs aan inrichtingen, bedoeld 
in artikel 11 der Nijverheidsonderwijswet, en 
van onderwijs in natuurkunde en mechanica 
aan zeevaartscholen. 

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

De vereischten voor het eerste gedeel te zijn: 

A. Wiskunde. Die kennis van de wiskun
de, welke noodig is voor een doel<treffende 
studie van de meohanica, natuurkunde en elec
trotechniek. Meer in het bijzonder worden 
genoemd: 

1. Kennis van de lagere a.lgebra, de com
plexe getalleri, functies van een en meer on
afhankelijke veranderlijken en de meetkundige 
voorstelling daarvan, limieten, onemdig voort
loopende reeksen, de eenvoudigste convergen
tiekenmerken; 

2. Kennis van de meetku11<le van het platte 
vlak en van de ruimte, van de goniometrie en 
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de vlakke trigonometrie. Kennis van de vol
gende onderwerpen der analytische meetkun
de: coordinatenstelsels in het platte vlak en 
in de ruimte, voornaamste begrippen betref
fende vlakke krommen, oppervlakken en ruim
tekrommen van technisch bel ang; 

3. Kennis van de volgende onderwerpen 
der differentiaal- en integraalrekening: dif
ferentiatie van functies van een en van meer 
onafhankelijk veranderlij ken, reeksen van Tay
lor en Maclaurin met toepassingen op de ont
wikkeling van <le belangrijkste functies, maxi
ma en minima, toepassing op het onderzoek 
van krommen en oppervlakken, onbepaalde 
integralen, enkelvoudig bepaalde integralen 
en meervoudige integra len, reeks van Fourir, 
eenvoudige differentiaalvergelijkingen, totale 
differentiaal, I ineaire di ffereuliaal vergelijkin
gen der le orde en die van hoogere orde met 
constante coefficienten, eenvoudigste begrippen 
van simultane differentiaalvergelijkingen. 

B. 'l'heoretische ,nechanicri. Kennis van de 
mechanica vdlgens het progr:imma der Rijks 
hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus 
met eenigszins uitgebreider behandeling van 
de leer van het evenwicht van vaste lichamen, 
de eenvoudige bewegingsleer, de dynamica van 
het stoffelijk punt en het materieele stelsel on
der den invloed van krachten en stooten, de 
beweging van en om het zwaartepunt en de 
botsing, traagheidsmoment. 

0. To egepaste mechanica. K enn is van 
vormveranderingen en spanningen in construc
ties, sterkteberekeningen. 

D. Natuurkunde . Kennis van de natuur
kunde volgens het programma der Rijks hoo
gere burgerscholen met vijfj arigen cursus, 
waarbij de nadruk wordt gelegd op meer uit
gebreide kennis van optische instrumenten, 
veerkracht, warmte, kinetische gastheorie, 
vloeibaar maken van gassen, eerste en tweede 
hoofdwet der mechanische warmtetheorie en 
toepassingen daarvan, magnetisme, electrosta
tica, electrische stroomen, electromagnetisme 
en inductie. 

De vereischten voor het tweede gedeelte zijn: 
A. Algemeene electroPechniek. Kennis van 

wisselstroomtheorie, ketens inet weerstand, 
zelfinductie en capaciteit, stroom- en span
ningsresonantie, voorstell ing van wisselstroom
grootheden door vectoren en door complexe 
getal l en, meerphasensystemen. 

B. Toegepaste el ectrotechnick. 
1. Kennis van de inrichting en de eigen

schappen van gelijk- en wisselstroommachines, 
omzetters en transform a toren, karakteristieken 
en diagrammen, bekendheid met de voornaam
ste electrische meetinsh·umenten en metingen; 

2. eenige kennis van materialen en mon
tage; 

3. kennis van de veiligheidsvoorschriften, 
meer in het bijzonder die betreffende de toe
passing van electriciteit aan boord van sche
pen. 

C. Radiotechniek. Kennis van de bistori
sche ontwikkeling, theoretische . behandeling 
van open en gesloten trillrngsketens, gelijk-
1·ichting, vacuurnlampen, gedempte en onge-

192!l 

dempte zenders, ontvanginrichtingen, anten
nes en gerichte ontvangsystemen, onderhoud, 
opsporen en opheffen van kleine gebreken, 
kennis van de inrichting en het gebruik van 
golfmeters, richtingzoekers, kennis van de ra
diotelefonie, toepassing van de radio in het 
algemeen en meer in het bijzonder voor zoover 
deze de scheepvaart betreft, schema's lezen en 
verklaren. 

D. B epalingen en voorschriften. K ennis in 
bijzonderheden van de reglementen, die gelden 
voor de wisseling van radioberichten, kennis 
van de bescheiden betreffende de prijsbereke
ning van radiotelegrammen, kenn is van dat 
gedeelte van de reglementen betreffende de 
veiligheid van menschenlevens op zee, dat op 
de radiotelegrafie betrekking heeft. 1 

E. Aardrijkskunde. Kennis van de alge
meene aardrijkskunde en in het bijzunder van 
de voornaamste draadverbindingen en draad
looze verbindingen. 

F. Engelsche en H oogduitsch.e talen. De 
candidaat moet in staat ziju, een technische 
verhandeling uit ·het Engelsch en Hoogduitsch 
in het Nederlandsch te vertalen. 

G. Kennis van de eischcn van doeltreffend 
onderwijs aan de scholen, waarvoor deze akte 
bevoegdheid geeft; geschikthi>id om de ver
kregen kennis aan een groep van leerlingen 
mede te deelen; een en ander in verband met 
het bepaalde in art. 38 der wet. 

H et examen wordt schriitelijk en mondeling 
afgenomen. 

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

Orn tot het tweede gedeel te van het exam·en 
te warden toegelaten, wordt het bezit van bo
venvermeld getuigschrift vereischt of het be
wijs van bevoegdheid tot het geven van mid
delbaar qnderwijs in natuurkunde en mecha
nica. 

Program,na voor de aanteekening op de akte 
N XV/a. 

Deze aanteekening, geplaatst op de aide 
N XVIa, geeft bevoegdheid voor het geven 
van onderwijs in seinen en opnemen. 

De vereischten zijn: 
Zuiver seinen en zuiver op het gehoor ont

vangen van groepen codetaal (letters, cijfers 
en leesteekens door elkaar) met een snelheid 
van 20 (twintig) groepen per minuut en van 
een tekst in verstaanbare taal , en wel de moe
dertaal, met een snelheid van 25 (vijf en twi n
t ig) woorden per minuut. Iedere groep code
taal moet vijf teekens bevatten, waarbij elk 
cijfer of leesteeken voor twee tcekens telt. Het 
gerniddelde woord van den tekst in verstaan
bare taal (moedertaal) moet vijf teekens be
vat.ten. 

1 In verband met de a.s. herziening van het 
Internationaal verdrag voor de beveiliging van 
menschenlevens op zee zal bij het examen ken
nis van de bepalingen ter zake, voor zoover 
zij op de radiotelegrafie betrekking hebben, 
niet worden geeischt, voordat de tekst van het 
nieuwe verdrag bekend is gemaakt. 

22 
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Candidaten, die de ak N XVIa verwerven, 
in het bezit van het cer ificaat van radiotel e
grafist der eerste klasseI:olgens de e ischen in 
het dienstreglement, heh orende bij het radio
telegraafverdrag van Lo den, dan we] volgens 
die in het algemeen reg&ment van het rad io
telegraafverdrag van Vvf'~shington, verkrijgen 
deze aanteekening zond r het examen daar
voor af te leggen. 

2. De examens volge s het gewijzigd pro
gramma voor de akte N XVIa en <le aantee
kening op die akte zulle voor het eerst wor
den afgenomen jn het ja r 1929. 

Onze Minister van OI' derwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belas met de u itvoering 
van <lit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en , arvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raa.d van State. 

Het Loo, den l0den A$il 1929. 
LHELMINA. 

D e M ni$ter van Onderwijs, 
Kunst n en W etenschappen, 

Waszink. 
(Uit eg . 22 April 1929.) 

10 April 1929. BE~~ tot aanvulling van 
· het Waschmiddelenbfsluit (Staatsblad 1925, 

n°. 345) zooals <lit is ghewijzi,gd bjj besluitvan 
8 April 1926 (Staatsb n°. 59). S. 148. 

Wij WILHELMINA, nz. 
Op de voordracht va Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijv! beid van 7 Februari 
1929, n°. 124 D, Afdeclil Volksgezondheid; 

Gezien bet advies van e Commissie, bedoeld 
in artikel 17 der Waren et ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
19 Maart 1929, n°. 29; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
2 April 1929, n°. 500 ~ ', Afdeeling Volksge
zondheid: 

Hebben goedgevond n en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. Aan de aand idingen, genoemd in 

artikel 2, tweede lid, onder a, van bet Wasch
middelenbesluit worden t pegevoegd de woorden 
,,of transparantzeep", terwijl bet woord ,,of" 
v66r ,,zilverzeep" wordt vervangen door een 
komma. 

Art. II. Aan artikel 2 van bet Wasch
middelenbesluit wordt 1egevoegd een nieuw 
lid, n.l. lid 3bis, luidend , : 

,,De aanduiding ,,gly erinezeep" mag uit
sluitend worden gebezig voor zeep, waarvan 
het gebalte aan glycerine en minste 10 procent 
bedraagt'' . · 

Art. III. Aan bet sl

1 
van artikel 10 van 

bet Wascbmiddelenbeslui wordt de punt ver
vangen door een ko= en worden daaraan 
toegevoegd de woorden!l ,,voor zoover deze 
daarvoor toereikend zijn' . 

Onze Minister van Ar eid, Handel en Nij
verbeid is belast met d uitvoering van <lit, 
besluit., dat in bet Staa blad zal worden ge
plaatst en waarvan afscl,ift zal worden gezon
den aan den Raad van tate. 

Het Loo, den !Oden pril 1929. 

1ILHELMJNA. 
De M in. van Arbeid, andel en Nijverheid, 

J. R. S 1 o t e m a · e r d e B r u i n e. 
( U tgeg. 29 April 1929. ) 

10 April 1929. BESLUlT tot vernietiging 
van een besluit van den Raaa der ge
meente Ulru,n d.d. 23 Mei 1928, waarbij 
aan J ae. Heidema, te Zoutkamp, in be
roep een bouwvergunning is geweigerd. 
s. 149. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 29 J anuari 
1929, n°. 307 M/P.B.R., afdeeling Volksge
zondheid, en van 4 Februari 1929, n°. 1072, 
Afdeeling Binnenlandsch B"stuur, betreffende 
een besluit van den Raad der gerneente Ulr·u,n 
d.d. 23 Mei 1928, waarbij aan Jae. Heidema 
te Zoutkav,p in beroep een bouwvergunning is 
geweigerd; 

Overwegende, dat Burgen,eester en \Vetho11-
ders van Ulru,n bij besluit van 6 Maart 1928 
aan Jae. Heidema te Zoutka,np vArgunning 
hebben geweigerd tot het bouwen van een 
vischschuur op een terrein aldaar, op grond 
dat de voorgenornen bouw niet zal plaats heb
ben aan een bestaande of aan te leggen straat, 
en dat de Raad in beroep eveneens afwijzend 
op het verzoek heeft beschikt, uit overweging, 
dat de toegang tot het zoogenaamde hellings
terrein, waaraan gebouwd zal worden, we! is 
waar voor een ieder toegankel ijk is, <loch dat 
hier bezwaarlijk gesproken lrnn worden van 
een weg; dat het de kennehjke bedoeling van 
artikel 1, 2e, der bouwverordening van de ge
meente Ulrum is te voorkomen, dat anders 
wordt gebouwd dan aan straten of behoorlij k 
verharde wegen en dat dit van den genoern
den toegang niet kan worden gezegd; 

0. dat het ingevolge het bepaalde in artikel 
1, 2e, van de verordening, houdende voor
schriften betreffende de "Olkshuisvesting in 
de gemeente Ul,·um, verboden is te bouwen 
o. a. anders dan aan bij de inwerkingtreding 
der verordening bestaande stratcn ter breedte 
van ten minste 2 M.; 

dat volgens artikel 89 der verordening onder . 
,,straten" in •de verordening worden verstaan: 
alle straten, wegen, voetpaJen, stegen, pleinen, 
wandelplaatsen of open plaatsen binnen de 
gemeente, die, al of niet voor den publieken 
dienst bestemd, voor een ieder toegankelijk 
zijn; 

dat de toegang, waaraan gebouwd zal wor
den, voldoet aan de in artikel 89 der verorde
ning gegeven ornschrijving en derhalve een 
straat is in den zin van artikel 1, 2e, der ver
or<lening; 

dat de gevraagde vergunning dus niet op 
den aangegeven grond had mogen worden 
geweigerd; 

dat voor een weigering ook overigens geen 
deugdel ijke gronden zijn aan te voeren; 

dat het stelsel der Woningwet medebrengt 
dat, indien een der in artikel 5, lid 2, dier 
wet genoemde weigeringsgronden zich niet 
voordoet en ook geen andere deugdelijke wei 
geringsgrond aanwezig is, de vergunning moet 
worden verleend en mitsdi en het besluit van 
den R aad der gemeente Ulrurn, om de vergun
ning te weigeren, is in strijd met de wet ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Den R aad van State gehoord, advies van 

26 Februari 1929, n°. 40; 
Gelet op het nader rapport van Onze Minis-
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ters van Arbeid, H andel en Nijverheid en van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 7 
Maart 1929, n°. 1393 M./P.B.R., Afdeeling 
Volksgezondheid, en van 4 April 1929, n°. 
2997, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur: 

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

gemeente Y.lrum te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

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

Het Loo, den l0den April 1929. 
WILHELMI A. 

De Minister van A1·beid, Handel en Nijverheid, 
J . R. S I o t em a k er d e B r u i n e. 

(Uitgey. 29 April 1929.l 

10 April 1929. BESLUIT, houdende bepalin
gen betreffende een doorloopend van Rijks 
wege uit te oefenen vrijwillig aanvaard 
toezicht op het logies voor schepelingen en 
op de ziekenverblijven aan boord van Ne
derlandsche visschersvaartuigen. S. 150. 

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

Waterstaat van 2 April 1929, n°. 443, afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons besluit van den 

26sten Februari 1919 (Staatsblad no_ 52), 
met ingang van 1 Mei 1929 vast te stellen 

de navolgende voorwaarden, waaronder gelegen
heid wordt gegeven om Nederlandsche vis
schersvaartuigen te onderwerpen aan toezicht 
op het logies voor de schepelingen en op de 
ziekenverblijven. 

Art. 1. 1. Het logiP-s der schepelin$en moet 
op nieuw te bouwen schepen gelegen ziJn achter 
het aanvaringsschot. W anneer de imichting 
van het schip dit niet toelaat, moet het voorste 
gedeelte van de meest voorlijke slaapplaats op 
een afstand van ten minste 1 /20 van de lengte van 
het schip van den voorsteven verwijderd blijven. 

2. Aan of cabij den ingang van elk logies 
moet op zichtbare wijze een opschrift zijn aan
gebracht, vermeldende het aantal schepelingen, 
waarvoor het logies is bestemd. Indien het 
logies uitsluitend dient tot slaapverblijf, moet 
daarvan in da'.; opschrift blijken. 

3. Op nieuw te bouwen schepen moet het 
logies ten minste een inhoud van 2.75 MS. per 
schepeling hebben. Na inbouw van kooien en 
kasten en plaatsing van een tafel, enz. moet nog 
voldoende ruimte om zich behoorlijk t e kunnen 
bewegen overblijven. 

4. Op schepen, welke bij het in werking 
treden van <lit besluit reeds bestonden of op 
stapel waren gezet, kan worden volstaan met 
een logies voor de schepelingen met een inhoud 
van 2 Ms. per schepeling. 

5. Bij de vaststelling van den inhoud wordt 
de ruimte boven de kooien meegerekend. 

2. De hoogte van het logies moet ten minste 
1.83 M. bedragen; deze hoogte wordt gerekend 
tot aan den onderka,nt der in het logies door
loopende dekbalken . 

3. 1. Het dek, hetwelk het logies van boven 

afsluit, moet waterdicht en de vloer van bet 
logies moet dicht zijn. 

2. Als het dek, hetwelk het logies van boven 
afsluit, van staal of ijzer is, mag het aan de 
onderzijde slechts bedekt zijn met ecn stof, 
die onmiddellijk daartegen is aangebracht . 
.. 3. _A.ls de vloer van het lo~ies van staal of 
uzer 1s, moet deze bedokt ziJn met een stof, 
die de warmte slecht geleidt. 

4. In het logies zullen als regel de stalen 
wanden der buitenhuid met eene beschieting 
bedekt worden. Indien deze beschieting niet 
rechtstreeks op deze wandcn is aangebracht, 
moet de ruimte daarachter hier en daar toe
gankelijk worden gemaakt voor eventueel 
onderzoek en reiniging. De wanden van het 
logies, voor zoover daartegen kooien zijn aan
gebracht, moeten geheel beschoten zijn. 

5. De wandbetimmering en het bovendek 
van het logies moeten met eene goed dekkende 
verf worden beschilderd. In ieder geval zal 
een verf van heldere kleur gebruikt moeten 
worden voor d" bovenhelft der vert-ikale wan
den en der be,;chieting en voor het bovendek. 
Overigens moet de kleur gekozen worden, die 
practisch en wenschelijk voorkomt. Gebruik 
van bijzondere verf om het zoogenaamde 
zweeten tegen te gaan wordt aanbevolen. 

De kleur van de verf en de wijze van beschil
dering moeten zoodanig zijn, dat daardoor een 
goed en ¥ezellig aanzien der verblijven wordt 
bevordera. Indien de betimmering uit een 
edele houtsoort is vervaardigd, kan met poli
toeren, vernissen of olien worden volstaan_ 

4. 1. De toegangen tot het logies moeten te 
allen tijde vlug en gemakkelijk geopend kunnen 
worden en zoodanig zijn ingericht, dat in f!e
sloten toestand geen regen of overkomend 
zeewat.er naar binnen kan dringen. 

2. Het logies moet van alle andere ruimten, 
die niet uitsluitend voor verbljjf zjjn bestemd, 
door goed afsluitende scbotten zijn afgescheiden_ 

3. Bergp!aatsen voor gevulde lampen, pe
troleum en aangemaakte verf in open bussen 
mogen noch met het logies, noch met den toe
gang daarvan in rechtstreeksche verbinding 
staan. Op zeilvisschersvaartnigen (zonder hulp
motor) kan van <lit voorschrift afwijking worden 
toegestaan, indien naar het oordeel van den 
ambtenaar der Scheepvaartinspectie voldoende 
waarborgen voor veiligheid aanwezig zijn. 

4. Buizen, die door het logies loopen, moeten 
behoorlijk beschermd zijn ; koppelingen van 
buizen moeten bij voorkeur buiten het logies 
zijn aangebracht. 

5. Indien de ankerkettingen door het logies 
loopen, moeten zij omgeven zijn door zware 
ijzeren kokers. 

5. 1. Elk logies moet evenveel kasten, 
kisten of laden bevatten als het aantal schepe
lingen bedraagt, waarvoor het is bestemd. 
Deze bergplaatsen moeten zoodanige afmetin
gen hebben en zoodanig ingericht zijn, dat zij 
geschikt zijn voor het opbergen van kleeding
stukken en voor afsluiting met een hangslot. 

2. In het logies moet eene afzonderlijke berg
ruimte zijn voldoende voor het gezamenlijke 
eetgereedschap. 

3. Voor iederen schepeling moet een eigen 
afzonderlijke slaapplaats aanwezig zijn. 

4. De slaapplaatsen moeten ten minste 
1.83 M. Jang en 0.50 M. breed zijn; de lengte-
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moet worden gemeten in de aslijn der kooi en 
de breedte in het middetin een richting lood
recht daarop op I d.M. h ogte boven de onder
lagen. De kooien moete behoorlijk van el
kander gescheiden en elk fzonderlijk toeganke
lijk zijn; de onderlagen,oeten wegneembaar 
zijn. Schuifdeuren moete over een afstand van 
ten minste 0.75 M. ku en worden gcopend. 

5. De onderlagen va de onderste slaap
plaatsen moeten ten min te 15 c.M. boven den 
vloer en de bovenste sla plaatsen op de helft 
van de hoogte daarbov n ziju aangebracht. 
Meer dan twee slaapplaat en mogen niet boven 
elkander worden aangeb acht. 

6. W anneer de kooie afgesloten kuuneu 
worden, moeteu de scho t en, die de bovenste 
langscheepsche kooien v n het logies afschei
den, van over de geheele lengte doorloopende, 
tusschen de dekbalken aangebrachte lucht
roosters en de overige oien van in elk der 
schuifdeureu zoo hoog ogelijk aangebrachte 
met metaalgaas afgeslot n opcningen van ten 
minste 2 d.M. middellijn ijn voorzieu. 

7. Op nieuw te bouw n schepen moet een 
afzonderlijke ziekenkooi worden aangebracht, 
welke zoodanig met losse "jVegneembare schotten 
is ingericht, dat een zie e er gemakkelijk in 
en uit kan worden gebr cht ; deze kooi moet 
op de meest daarvoor ge chikte plaats worden 
ingebouwd. Op schepen, elke b\j de inwerking
treding van dit besluit r eds bestonden of op 
stapel waren gezet, moet e daarvoor het meest 
in aanmerking komende kooi op de hiervoren 
aangegeven wijze als zi kenkooi worden in
gericht, tenzij naar het ~ordeel van den amb
tenaar der Scheepsvaart nspectie een hiervoor 
doelmatig ingerichte ko i aanwezig is. 

8. H et logies moet eeljl tafel van voldoende 
afmetingen en voor ie eren daarin verblijf 
houdenden schepeling ee zitplaats bevatten ; 
op schepen, die bij het i werking treden van 
dit besluit reeds bestond n of op stapel waren 
gezet, kan in stede van en tafel met een vol
doend aantal schaftpla .en worden volstaan. 

9. Er moet gelegenhei bestaan om oliegoed, 
natte en vuile kleedingst ·en op te hangen. 

6. I. Naar gelang va bet jaargetijde moet 
in het logies een doelmai-g middel tot verwar
ming worden aangebrach . Wordt daartoe een 
kachel gebruikt, dan oet deze, indien de 
vloer van hout is, op en ijzeren plaat zijn 
geplaatst. Kachel en i ·p moeten omgeven 
zijn door metaalgaas of en andere doelmatige 
afscheiding. 

2. De schuiven der ka hels moeten zoodanig 
zijn ingericht, dat de voer nimmer geheel 
kan worden afgesloten . 

3. Het gebruik van petroleumkachels in 
het logies is niet toegelat n. 

7. I. De verlicbting van het logies moet 
geschieden door midd van sch.ijnlicbten, 
patrijs- of andere poorte , of, indien dit niet 
mogelijk is, door dekpr· ma's of andere doel
matige dekglazen ; des achts moet deze ge
sch.ieden door op va.ste laatsen beboorlijk be
vestigde lampen of lant us. 

2. De verlichting van et logies behoort bij 
gesloten toegang voldoen e te zijn om gewonen 
druk te kunnen lezen; des daags geldt dit 
slechts bij normale weer gesteldheid. 

8. I. H et verblijf an de schepelingen 
moet voorzien zijn van voldoende ventilatie-

middelcn. Als zoodanig kunnen worden aan
gemerkt de toegang tot het logies en een 
snh\jnlichtkap, wanneer deze ten minste 0.5 M. 
hoog is en zoodanig ingericht, dat onafgebroken 
luchtafvoer mogelijk is. Indien de toegang door 
deuren geheel kan worden afgesloten, moeten 
deze voorzien zijn van een doelmatig lucht
rooster. Wanneer geen schijnlichtkap als hier
voor bedoeld is aangebracht, moeten zoo ver 
mogelijk van den ingang van het logies, bij 
voorkeur in de zijden, twee of meer luchtkokers 
zijn aangebracht, waarvan de gezamenl\jke 
doorsnede in oppervlakte ten minste I d.M2• 

bedraagt ; deze luchtkokers moeten ten min~te 
0.5 M. boven het dek uitsteken en voorzien 
zijn van een zwaanshals of andere kap, welke 
het binnendringen van zee- of regenwater belet. 

2. Luchtkokers mogen niet in of boven een 
slaapplaats uitkomen. 

9. H et kookfornuis moet op·nieuw te bouwen 
stoomvisscbersvaartuigen bovendeks zijn ge
plaatst en op nieuw te bouwen zei!visschers
vaartuigen zoo mogelijk bovendeks, doch in 
ieder geval buiten het logies. 

10. Houten dekken en scbotter in de na
hijbeid van stookplaatsen en kachels moeten 
met ijzeren platen word.en beschermd. 

11 I. Op stoomvisschersvaartuigen en op 
nieuw te bouwen zeilvis,qchersvaartuigen moet 
boven de lastlijn en binnen boorcl een afgesloten 
ruimte aanwezig zijn voor privaat bestemd. 

2. J,.,dien een doorspoelbaar privaat i~ in
geri0ht, moet de afvoerbuis ruim zijn <Jn gemak-
kelijk doorgespoeld kunnen worden. -

12. Voor schepen, die bij het afkondigen 
van dit besluit reeds best,onclen of op stapel 
waren gezet, kan, in overleg met de ambtenaren 
van de Scheep,aartinspectie, afwijking worden 
toegestaan van het bepaalde in de artikelen 2, 
3, tweede, vierde en vijfde lid, 4, tweede lid, 
5, vierde en vijfde licl, 7 en 8, eerste lid. 

13. Het logies, zoomecle eventueele berg
plaatsen en de privaten worden ten minste 
eenmaal per maand of bij reizen van langeren 
duur na afloop van elke reis grondig gereinigq. 
In het dagboek wordt daarvan melding ge-
maakt. · 

14. l. Reeders, die een of me.er van hunne 
scbepen aan· dit toezicht wenschen te onder
werpen, zenden h.iertoe hunne aanvragen 
schri{telijk in aan den Hoofdinspecteur voor de 
Scbeepvaa;rt. W anneer bij het hierna ingestelde 
onderzoek blijkt, dat deze scbepen aan de 
bovenstaande voorwaarden voldoen, word• in 
Onzen naam door den Hoofdinspecteur voor 
de Scheepvaart een certificaat afgegeven. 

2 . Het certificaat blijft geldig, zoolang aan 
de voorwa.arden van dit besluit wordt voldaan. 

3. Een exemplaar van het certificaat moet 
zichtbaar in bet logies worden opgehangen · 

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

Het Loo, den !Oden April 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d . Veg t e. 
( U itgeg. 23 April 1929 ) 
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ll April 1929. RONDSCHRIJVEN van den 
Mini ter van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan Gedeputeerde Staten der 
onderscheidene provincien, betreffende 
duurzaamheid van machineschrift ·en inkt
potloodaanteekeningen. 

Vanwege het Hoofdbestuur der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie is eenigen tijd geleden 
aan Prof. Ir. Dr. Waterman verzocht om bij het 
Laboratorium voor Chemische Technologie van 
de Techni che Hoogeschool te Delft een onder
zoek te doen instellen naar de duurzaamheid 
van het schrift van de bij het Hoofdbestuur 
in gebruik zijnde violette inktpotlooden, even
zoo van zwarte en paarse mach.inel.inten en dito 
carbon voor het vervaardigen van stukken van 
blijvenden waarde (archiefstukken). 

Uit de daaromtrent ontvangen uitvoerige 
rapporten blijkt : 

1°. dat het onderzochte paarse inktpotlood 
-inktlint en carbon voor stukken van bl.ijvende 
waarde geheel ongeschikt zijn, daar het methyl
violet aan het licht blootgesteld, geheel ver
d wijnt; 

2°. dat zwart inktl.int black record, medium 
inked geschriften doet ontstaan, die voor ar
chiefstukken we! te gebruiken zijn en 

3°. dat het zwarte doorslagpapier we! duur
zame afclrukken levert al blijven deze bloot
gesteld aan het licht, niet ongewijzigd. 

Ik breng het vorenstaande te Uwer kennis 
ten einde daarmede voor zooveel noodig reke
ning te kunnen houden. 

Thans wordt nog onderzocht of het mogelijk 
is inktpotlooden te vervaardigen samengesteld 
uit kleurstoffen, welke door Prof. Waterman als 
kleurecht zijn genoemd. 

Zoodra het resultaat hiervan bekend is zal 
ook dit te Uwer kennis worden gebracht. 

Wellicht vindt Uw College aanleiding de aan
. dacht van de gemeentebesturen in Uw gewest 
op het bo:-enstaande t e vestigen. (B.) 

12 Ap,·il 1929. WET tot vaststelling van het 
negende hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1929. S. 151. 

De begrooting wordt vastgesteld op : 
Titel A. Gewone dienst f 55,264,145 
Titel B. Kapitaaldienst. 36,617,432 

Geheele dienst f 91,881,577 

12 April 1929. WET tot w1Jz1gmg van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1923. S. 152. 

12 April 1929. WET wt vaststelling van de 
begrooting van het St.1atsvisschershaven
bedrijf te IJmuiden voor het dienstjaar 
1929. s. 153. 

De 1• Aid. wordt vastgesteld op f 797,700. 
De 2• Afd. wordt vastgesteld op f 128,000. 

12 Ap1'i.l 1929. WET tot v"rklaring van het 
algemeen nut der onteigening van percee· 
!en, erfdienstbaarheden en andere zake
lijke rechten noodig voor verbetering en 
aanleg van een weg Diemerbrug-Weesp--
's-Graveland-Hilversicm onder de, gemeen
ten Diemen, ll/ eesperka,·spel, We esp, 
's-G,·aveland en Hilve-rs-um. S. 154. 

12 April 1929. WET tot toetreding voor Ne
derland (Rijk in Europa) tot het op 28 
J aouari 1926 te Kopenhagen gesloten ver
drag betreffende de zeewaardigheid en uit
rusting van schepen, alomede tot de Ver
klaring van 11 Juni 1928, houdende wij
ziging van de artikelen I, III en VI van 
het verdrag. S. 155. 

Wij WILHELMI A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, toe te treden tot het op 
28 Januari 1926 te Kopenhagen gesloten ver
drag betreffende de zeewaardigheid en uitrus
ting van schepen, alsmede tot de Verklaring 
van 11 Juni 1928, houdende. wijziging van de 
artikelen I, III en VI van het verdrag, welke 
toetreding op grond van artikel 58, derde lid, 
van de Grondwet alleen kan geschieden krach
tens · de wet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Toetreding voor N ~derland (Rijk in 

Europa) tot het op 28 Jannari 1926 te Ko· 
penhagen gesloten verdrag be~reffende de zee
waardigheid en uitrusting van schepen, als
mede tot de Verklaring v~n 11 Juni 1928, 
houdende wijziging van de a rt ikelen I, III en 
VI van het verdrag, van welk verdrag en van 
welke verklaring de authentieke Fransche 
tekst in afdruk bij deze wet is gevoegd, wordt 
goedgekeurd . 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkondi
g ing. 

Lasten en bevelen, enz. 
Het Loo, den 12den April 1929. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, H. v. d. V eg t e. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J . R. S I o t em a k e r de B r u i n e. 
De Minister van B-uitenlandschc Zakcn, 

B e e I a e r t s v a n B 1 o k 1 a n d. 
( Uitgeg. 24 April 1929.) 

CONVENTION sur la navigabilite et l'equi
pement des navi,-e.~ conclne entre l e Dane-
1nark, la Finlande, l'lslande, la Norvege 
et la Suede le 28 janvier 1926 a,·ec decla
ration du 11 J,tin 1928. 

Sa Majeste le Roi de Danemark tit d'Islan
de; le President de la Republique FinJan
daise; Sa Majeste le Roi de Norvege; Sa · 
Majeste le Roi de Suede: 

Reconnaissant que les Etaf.s du Nord pos
sedent un systeme effectif de controle des 
navires et des prescriptions d'ordre technique 
y afferentes, dont !'organisation repund plei
nement aux exigences modernes et dont 
le carectere, dans Jes differents Etats, est · 
particulierement analogue, voire meme iden
tique sur differents points et, qu' une confe-
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rence de delegues des Et LS precites, reunie a 
Copenhague, a acqu is I uonviction que Jes 
dispositions legislatives t le systeme admi
nistratif des pays respect1£s, donnent entiere
ment satisfaction aux exi~en™s qu' il convient 
de poser a present par r pport a un controle 
rassurant de la navigabi ile des navires, ont 
resolu de conclure une co vention comportant 
la reconnaissance pleine 1ent reciproque des 
dispositions et certificats .,.,spectifs concernant 
le controle de la naviga ilite et de l'equipe
ment des navires et ce da le but: 

de faoi li ter les relation mar itimes recipro
ques entre Jes Etats contr ctants et 

de favoriser la collabor I tion entre Jes Etats 
contractants en faveur d developpement de 
!'internationalisation des d ispositions approu
vees dans ce domaine, 

a l'effet de quoi , ils ont esigne comme leurs 
Plenipotentiai res respectif 

Sa Majeste le Roi de Da em ark et d'Is lande: 
P our le D anemark: ~ comte Carl Pou! 

Oscar Moltke, Son Mi istre des Affa ires 
Etrangeres; 

Pour l ' I slande: Monsieu Jon Krabbe, Char
ge d' Affaires de l'Islande a Copenhague, De
legue pour Jes affaires d' lande au Ministere 
des Affaires Etrangeres ; 

Le President de la Republiqne Finlandaise: 
Monsieur Eduard Hjal!ar Palin, Charge 

d'Affaires ad interim d la Republique a 
Copenhague ; 

Sa Majeste le. Roi de N , rvege: 
Monsieur Hans Emil H itfeldt , Son Envoye 

extraordinaire et Ministr plenipotentiaire a 
Copenhague; 

Sa Majeste le Roi de S ede: 
Le baron Hans Joach~"m Beck-Friis, Son 

Envoye extraordinaire et inistre plenipoten
tiaire a Copenhague, 

lesquels Plenipotentiaire-, apres s'etre com
munique leurs pleins pou oirs respcctifs, qui 
ont ete trouves en bonne et due forme, sont 
convenus des dispositions s ivantes: 

Art. I. Chacun des Et ts contractants re
connait pleinement Jes prescriptoina etablies 
par Jes autres pays ignd.taire>s au sujet du 
controle public de la navigabilite des navires, 
y compris !'inspection etJe dispositions con
ce1·nant la construction, 'emmenagement et 
l'equipement des navires de tous genres et 
dimensions. 1 

Par consequent, tout na i1·e ayant son port 
d'attache dans un des pa signataires et qui 
serait pourvu de certifica - valables etablis en 
conformite de la legislatf·on <lu pays de sa 
nationalit0 ou muni d'au t·es preuves corres
pondantes etabli sant que e navire rempli les 
conditions prescrites dans e pays de sa natio
nalite, est exempt de contr le dans chacun des 
autres pays signataires, au£ Jes exceptions 
prevues a l' art. III ci-dess us. 

Les stipulat10ns contenuf.' au premier al inea 
dus present article ne doi ent pas consti tuer 
pour Jes Etats contractan , un efilpechement 
a la modification par eu des prescriptions 
nationales au sujet du con role de la naviga
bili te des navires. 

Art. II. Les Etats con ractahts soot d' ac-
cord pour reconnaltre q clans une large 

1 Voir la Declaration du 11 juin 1928. 

mesure une organisation rationnell ;i du con
trole public de la navigabilite des navires peut 
etre etablie utilement par une col laboration 
intime entre Jes autorites gouvernementales et 
des societes de classification reconnues, pourvu 
que Jes conditions etablies pour la mise en 
oeuvre de cette collaboration reservent au 
Gouvernement interesse le cont.role necessa ire, 
de maniere a mettre celui-ci en rr.esure de 
pouvoir encourir la responsabi l ite que com
porte une telle collaboration aveo une oom
pagnie de classification (voir, en ce qui con
cerne Jes navires a passagers, Jes dispositions 
etablies au 2e alinea de !'art. 57 de la Con
vention de Londres du 20 janvier 1914 sur les 
mesures de securite de la vie humaine en mer). 

Aussi longtemps qu'une societe de classifica
t ion restera reconnue par un Etat contractant, 
Jes reglements de cette Societe, ayant trait aux 
navires classes dans celle-ci, de vront etre con
sideres comme formant partie integrante des 
prescriptions de l 'Etat contractant pour tous 
points au sujet desquels il n'aurait pas ete 
etabli de dispositions speciales dans la legisla
t ion nationale du pays interesse. 

Art. III. Daus Jes ports des autres pays 
contractants, tout naviro porteur des certif icats 
nationaux obligatoires et valables ou d'autres 
preuves correspondantes, comme indique a 
] 'art. I ci-dessus, ne devra etre soumis, en ce 
qui concerne l 'etat des choses dont ces docu
ments servent de preuve, qu' au controle neces
sairement exerce par Jes autorites publiques 
dans ces ports, en vue de constater la presence 
a bord des certificats et preuves valables. 

Chacun des Etats contraotants est autorise, 
nonobstant Jes dispositions ci-dcssus du present 
article, a intervenir pour empecher le depart 
d'un navire portant pavillon d'un des autres 
pays contractants lorsque Jes autorites com
petentes auraient appris qu'en raison de man
quements par rapport aux questio~s faisant 
l 'objet de la presente convention ii y aurait 
lieu de prevoir un danger evident pour la vie 
hurna ine s i le navire dont ii s'agit eta it auto
rise a faire le voyage projete. 

D aus chaque cas d'une intervention de ce 
genre, le Consul du pays de la nationalite du 
navire sera immediatement mis au courant de 
!'incident, par Jes autorites, pour qu'il puisse 
prendre les mesures necessaires que compor
teraient Jes circonstances a moins que , clans 
l' entretemps, le Commandant du navire dont 
ii s'agit ne l'ait remis en bon etat de naviga
bilite. 1 

Art. IV. Les avantages assures en vertu de 
la presente convention ne peuvent etre invo
ques par les navires qui ne sera ient pas pour
vus des certificats valables ou des preuves cor
respondantes prescrites par la legislation du 
pays de leur nationali te. Ces avantages seront 
dus, par contre, aux navires qui, en raison 
de leur faible tonnage ou d'autres condit ions 
speciales, seraient exempts du controle general, 
en vertu de la legislation de leur pays de na
t ionalite et qui , pour oette seule ra ison, ne 
sera ient pas porteurs de documents de ce 
genre. 

Art. V. Les Etats contraotants s'efforceront 
separement de developper et de consol ider la 
collaboration dans le domaine de la legis la
tion ayant pour objet le controle de la naviga-
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bilite des navires et de la securite de la vie 
humaine en mer. Ils a.uront soin, dans ce but, 

1. d'informer minutieusement, en tout 
temps, Jes autres Etats contractants, de toutes 
Jes dispositions qui seraient etablies a cet 
egard clans leurs pays respectif~; 

2. de maintenir clans la mesure que per
mettront Jes circonstances, une collaboration 
intime pour la preparation de nouvelles dis
positions; 

3. de preparer en commun, clans la mesure 
que permettront Jes circonstances, !'attitude 
des Etats contractants vis-a-vis de la legisla
tion internationale par a illeurs, au sujet des 
questions qui font l'objet de la presente con
vention. 

L e Gouvernement danois est invi te a re
cuei llir, jusqu'a ce qu'une autre decision ait 
ete prise, toutes Jes informations et tous Jes 
travaux preparatoires ce concernant et de Jes 
soumettre aux Gouvernements contractants. 

Art. VI. La presente convention sera eta
blie en un seul exemplaire en textes danois, 
finlandais, islandais, norvegien et suedois; 
tous ces textes seront consideres comme authen
tiques. La convention sera deposee aux archi
ves du Ministere des Affaires Etrangeres 
danois. 

Le Gouvernement danois en £era parvenir 
une copie certifiee conforme au Gouvernement 
de chacun des Etats contractants. 1 

Art. VII. La presente convention doit etre 
ratifiee et Jes instruments de ratification se
ront deposes aux archives du MiniEte re des 
Affaires Etrangeres danois, au plus tard le 
l er ju ill et 1926. 

Le Gouvernement danois previendra Jes 
autres Etats contractants du d6pot des instru
ments de ratif ication. 

Si la convention n'etait pas ratifiee par des 
Etats qui l'auraient contractee, elle garderait 
neanmoins sa 'pleine validite a l'egard des 
Etats qui I' auraient ratifiee . 

Art. VIII. D'autres Etats dont les disposi
tions legislatives et le systeme administratif 
repondent p leinement am, exigences qu'il con
vient de poser par rapport a un controle ras
surant de la navigabilite des navires, peuvent 
adherer a la presente convention. L a demande 
d'adhesion doit etre adressee au Gouvernement 
danois qui devra en informer immediatement 
Jes autres Etats contractants. Dans le cas ou 
les Etats qui, en tout temps, sont adherents a 
la presente convention donneraient chacun leur 
consentement a !' adhesion demandee, celle-ci 
aura lieu par le depot aux archives du Mi
nistere des Affaires Etrangeres danois d'un 
acte d' adhesion. Lorsque le depot de cet acte 
a eu lieu, le Gouvernement danois doit en 
informer tous les Etats qui ant adhere a la 
presente convention. 

Art. IX. La presente convention entrera en 
vigueur des qu'elle aura ete ratifiee par deux 
Etats et son entree en vigueur comrnencera a 
la date du depot aux archives du Ministere 
des Affaires Etrangeres danois du deux ieme 
·instnunent de ratification. En ce qui concerne 
les Etats qui ratifieraient plus tard la presen
te convention, celle-ci entrera en vigueur pour 

1 Voir la Declaration du 11 juin 1928. 

Jes Etats interesses !ors du depot de leur in
strument de ratification. 

Chacun des Etats contractants a la facu l ta. 
de denoncer en tout temps la presente conven
tion, par note ecrite adressee au Gouvernement 
danois. La denonciation sortira ses effets six 
mois apres la date de reception, par le Gou
vernement da.nois, de !'a.vis de denonciation et 
le Gouvernement danois devra informer Jes 
autres Etats contractants de la reception d'un 
a.vis de denonciation de ce genre. 

La denonciation n'est valable que pour l'Etat 
qui !'aura faite. La convention restera en 
vigueur a l'egard des autres Etats qui l'ont 
ratifiee qui y ant adhere OU qui y adhereraient 
plus tard. 

Art. X. Les Etats contractants pourront, en 
tout temps, apporter a la presente convention, 
par voie diplomatique et a la suite d'un com
muri accord, Jes a.meliorations qui seraient 
jugees desirables OU necessaires. 

En foi de quoi Jes Plenipotontiaires respec
tifs ant signe la presente Convention et y ant 
appose leurs sceaux. 

Fait a Copenhague en un exemplaire en 
danois, finlandais, islandais, norvegien et 
suedois, le 28 janvier 1926. 

C. Mo 1 t k e. 
Eduard H j. P a I in. 
Jon Krabbe. 
Emil Huitfeldt. 
Jo a c h i m B e c k-F r i i s. 

DECLARATION relative a des rnodifications 
apportees a la redaction des articles l, Ill 
et VI de la Convention, conclue le 28 jan
vier 1926 entre l•e Danernark, la Finlande, 
l' l slande, la N orvege et la Suede, ~ur la 
navigabilite et l'equipernent des navires. 

Sa Majeste le Roi de Danemark et d'Islan
de; le President de la Republique Finlan
daise; Sa Majeste le Roi de Norvege; Sa 
Majeste le Roi de Suede ont autorise Jes 
Soussignes a conclure la Declaration suivante : 

L'a rticle I er de la Convention conclue le 
28 janvier 1926 entre le Danemark, la Fin
lande, · J'Islande, la Norvege et la Suede, sur 
la navigabilite et l'equipement des navires, 
sera redige clans Jes termes suivants: 

Chacun des Etats contractants reconnait plei
nement Jes prescriptions etablies par Jes autres 
pays signataires au sujet du controle public de 
la navigabilite des navires, y compris !'inspec
t ion et Jes dispositions concernant la construc
t ion, l'emmenagement et l'equipement des na
vires de tous genres et dimensions, y compris 
egalement Jes prescriptions concernant l'ame
nagement et l'equ.ipement, se rapportant aux 
dispositions etablies au sujet du chargement, 
du deohargement et d'autres operations analo
g ues des navires. 

Par consequent, tout navire ayant son port 
d'attache clans un des pays, signata ires et qui 
serait pourvu de certificats valables etablis en 
conformite de la legislation du pays de sa 
nationalite ou muni d'autres preuves corres
pondentes etablissant que le navire remplit Jes 
conditions prescrites clans le pays de sa natio
nalite, est exempt de controle clans chacun des 
autres pays signataires, sauf Jes exceptions 
prevues a !'art. III ci-dessous. 
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Les stipulations conte ues au premier ali
nea du present article 9e doivent pas consti
tuer pour Jes Etats cont actants, un empeche
ment a la modification par eux des prescrip
tions nationales au suj t du controle de l a 
navigabilite des navi1·es. 

L'article III de la m me Convention sera 
ainsi redige: 

Dans Jes ports des aut es pays contractants, 
tout navire porteur des certificats nationaux 
obligatoires et valabl e ou d'autres preuves 
correspondantes, comme ndique a !'art. I ci
dessus, ne devra etre so m.is, en ce qui con
cerne, l'etat des choses dont ces documents 
servent de preuve qu'a controle necessaire
ment exerce par les au rites publiques clans 
ces ports, en vue de co tater la presence a 
bord des certificats et pr uves valables. 

Chacun des Etats cont actants est autorise, 
nonobstant Jes disposition ci-dessus du present 
article, a intervenir pou~ empecher le depart 
d'un navire portant pavillc,n d'un des autres 
pays contractants, lorsql\e Jes autorites com
petentes auraient appris~u'en raison de man
quements par rapport x questions faisant 
l 'objet de la presente co vention, ii y aurait 
lieu de prevoir un dange evident pour l a vie 
humaine si le navire don; ii s'agit etait auto
rise a faire le voyage ~rojete. Dans chaque 
cas d'une intervention d ce genre, le Consul 
du pays de la nationali du navire sera im
mediatement mis au cour nt de !'incident, par 
les autorites, pour qu'il puisse prendre Jes 
mesures necessaires que comporteraient Jes 
circonstances a moins qu , clans l'entretemps, 
le Commandant du navi ·e dont ii s' agit ne 
l'ait remis en bon etat de navigabil ite. 

Chacun des Etats cont actants est autor ise, 
en outre, nonobstant Jes dispositions arretees 
au premier alinea du pr sent article d'inter
dire ou d'interrompre p ovisoirement le tra
vail de chargement ou d dechargement d'un 
navire portant pavilion 'un des autres Etats 
signataires, lorsque Jes urorites competentes 
estiment que le travail , ont ii s'agil, expose
rait Jes propres ouvriers de l'Etat signataire 
a un danger evident par I fait que le materiel 
de chargement ou de de hargement ne serait 
pas clans le bon etat pr scrit par la legisla
tion nationale du navire en question, ou que 
Jes mesures absolument i dispensables, de ca
ractere non-permanent , n'auraient pas ete 
prises pour prevenir Jes ls d'accident. S'il ne 
sera it pas remedie imme iatement a l'etat de 
choses faisant l 'objet d'u e inte1·vention de ce 
genre, et ce a la satisfac ion des autorites, le 
Consul du pays de la nationalite du navire 
clevra immediatement et; averti, pour qu'il 
puisse prendre Jes mes res necessa ires que 
comporteraient les circons noes. 

L'art. VI de la meme onvention sera ainsi 
redige: 

La p1·esente convention sera etablie en un 
seul exemplaire en texte danois, finl andais, 
islandais, norvegien et su 'dois; tous ces textes 
seront consideres comme a ,thentiques. La con
vention sera deposee aux archives CU 1inistere 
des Affaires Etrangeres dt nois. 

Le Gouvernement dano s en fera parvenir 
une copie certifiee confor e au Gouvernement 
de chacun des Etats contr ctants. 

P ar les soins du Gom ernement danois ii 

Sera d'ailleurs prepare un texte authentique, 
en fran9ais, sur l a base des textes originaux. 

Cette declaration etablie en conformite des 
regles contenues a !'article VI de la conven
tion, entrera en vigueur le 16 juin 1928. 

En foi de quoi Jes Plenipotentiaires respec
t ifs ont signe la presente Declaration et y ont 
appose leurs sceaux. 

Fait a Copenhague le 11 juin 1928. 
L. M o I t e s e n. 
J. Ny y s s ii n en. 
J on Krabbe. 

.Emil Huitfe l dt. 
J o a c h i m B e c k-F r i i s. 

12 April 1929. WET tot goedkeuring van het 
op 27 Februari 1929 to Washin~•ton geslo
ten verdrag tot verlenging va,, den duur 
van het op 2 Mei 1908 gesloten Arbitrage
verdrag tusschen N ederland en de Ver
eenigde Staten van A m.erika ( Staatsblad 
1909, n°. 106), eerder verlengd bij de ver
dragen van 9 Mei 1914 (Staatsblad 1916, 
n°. 379), van 8 Maart 1919 (Staatsblad 
1919, n°. 554) en van 13 Febmari 1924 
(Staatsblad 1924, n°. 211). S. 156. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 27 Februari 1929 te Washington 
gesloten ve rdrag tot verleng ing van den duur 
van het op 2 Mei 1908 gesloten Arbitragever
drag tusschen N ederland en de V lreenigde 
Staten van A11,erika (Staa.tsblad 1909, n°. 
105 ), eerder verlengd bij de verdragen van 9 
Mei 1914 (Staatsblad 1915, n°. 379), van 8 
Maart 1919 (Staatsblad 1919, n°. 564) en van 
13 Februari 1924 (Staatsblad 1924, n°. 214), 
ingevolge artikel 58 der Grondwet de goed
keuring der S taten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art, 1. Het nevens deze wet in :ifdruk ge

voegde op 27 Februari 1929 te Washington 
gesloten verdrag tot verlenging van den duur 
van het op 2 Mei 1908 te Washington gesloten 
Arbitrageverdrag tusschen N ederlaud en de 
Vereenigde Staten van Amerika (Striatsblad 
1909, n°. 105), eerder verlengd bij de verdra
gen van 9 Mei 1914 (Staatsblad 1915, n°. 
379), van 8 Maart 1919 (Staatsblad 1919, n°. 
554j en van 13 Februari 1924 (Staatsblad 
1924, n°. 214), wordt goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
tot het bekrachtigen van de compromissen, 
bedoeld bij artikel 2 van het bij nevensgevoegd 
verdrag verlengde Arbitrageverdrag. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na <lien harer afkondiging. 

I 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 12den 

'April 1929. 
· WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 16 April 1929.) 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlan
den en de Regeering der Vereenigde Staten 
van Amerika, bezield met den wensch het tijd
vak, gedurende hetwelk het op 2 Mei 1908 
tusschen hen gesloten Arbi trageverdrag van 
kracht zal blijven, welk verdrag bij het_ tus-
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schen beide Partijen op 9 Mei 1914 gesloten 
verdrag werd verlengd en nader werd ver
lengd bij de tusschen hen op 8 Maart 1919 en 
13 Februari 1924 gesloten verdragen, opnieuw 
te verlengen, hebben onderscheiden!ijk de on
dergeteekenden, namelijk: 

Mr. Dr. J. H. van Royen, Buitengewoon 
Gezant en Gevolmachtigd Minister van H are 
Majesteit de Koningin der Nederlanden te 
Washington, 

en 
Frank B. K ellogg, Secretaris van Staat der 

Vereenigde Staten, 
gemachtigd het volgende verdrag te sl uiten: 
Art. I. Het Arbitrageverdrag var 2 Mei 

1908 tusschen Hare Majesteit de Koningin der 
N ederlanden en de Regeering der Vereenigde 
Staten van Amerika, waarvan de duur vol
gens artikel III van dat verdrag was bepaald 
op een tijdvak van 5 jaar, gerekend van den 
dag van de uitwisseling der akten van be
hachtiging, welk tij dvak bij het tusschen beide 
I artijen op 9 Mei 1914 gesloten verdrag werd 
verlengd voor vijf jaren, gerekend van 25 
Maart 1914, bij het tusschen hen op 8 Maart 
1919 gesloten verdrag werd verlengd voor een 
naderen termijn van vijf jaar, gerekend van 
25 Maart 1919 en bij het tusschen hen op 13 
Februari 1924 gesloten verdrag voor een na
deren termijn van vijf jaar, gerekend van 25 
Maart 1924, wordt hierbij verlengd en ge
handhaafd, gerekend van 25 Maart 1929, voor 
het verder tijdvak van een jaar of totdat bin
nen dat jaar een nieuw Arbitrageverdrag tus
schen hen in kracht getreden zal zijn. 

Art. II. Dit verdrag zal warden bekrach
tigd door Hare Majesteit de Koningin der 
Nederlanden, en den President der Vereenig
de Staten van Amerika, Jp advi-,s en met 
goedkeuring van derzelver Sonaat en het zal 
in werking treden op den dag van de uitwis
seling der akten van bekracl,t.;ging, welke zoo 
spoedig mogelijk te ' s-Gravenhage zal plaats 
hebben. 

Gedaan in dubbel te Washington in de Ne
derlandsche en Engelsche talen, den 27 Fe
bruari 1929. 

(L. S.) J . H. van Roye n. 
(L. S.) F r a n k B. K e I I o g g. 

V ert a Ii rig. 
Her Majesty the Queen of the N etherlands 

and the Government of the United States of 
America, desiring to extend further the period 
during which the Arbitration Convention con
cluded between them on May 2, 1908, and 
extended by the Agreement concluded between 
the two Governments on May 9, 1914, and 
further extended by the Agreements concluded 
by the two Governments on March 8, 1919, 
and February 13, 1924, shall remain in force, 
have respectively authorized the undersigned, 
to wit: 

Dr. J. H. van Royen, Envoy Extraordina1·y 
and Minister Plennipotenti3ry of Her Majesty 
the Queen of the Netherlands in Washington, 

and 
Frank B. Kellogg, Secretary of State of the 

United States of America, 
to conclude the following Agreement: 

Art. I. The Convention of Arbitration of 
May 2, 1908 between H er Majesty the Queen 

of the Netherlands and the Government ()f 
the United States of America, the duration of 
which by Article III thereof was fixed at a 
period of five years from the date of the ex
change of ratifications, whir.h period, by the 
Agreement of May 9, 1914, between the two 
Governments was extended for five years from 
March 25, 1914 and . was extended by the 
Agreement between them of March 8, 1919 
for the further period of five years from 
March 25, 1919 and by the Agreement of 
February 13, 1924 for the further period of 
five years from March 25, 1924, is hereby 
extended and continued in force from March 
25, 1929, for the further period of one year or 
until within that year a new Arbitration Con
vention shall be brought into force between 
them. 

Art. II. The present Agreement shall be 
ratified by Her Majc,sty the Queen of the Ne
therlands and by the President of the United 
States of America, by and with the advice 
and consent of the Senate thereof, and it shall 
become effective upon the date of the ex
change of ratifications, which shall take pl ace 
at The Hague as soon as possible . 

Done in duplicate in the Dutch and English 
l anguages at Washington this 27th day of 
February 1929. 

(L. S.) J. H. van Roye n. 
(L. S.) F r a n k B. K e 1 1 o g g. 

12 April 1929. BESLUIT tot uitvoering van 
artikel 132bis der hooger-onderwij swet. 
s. 157. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
20 Februari 1929, n°. 747/3, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 132bis der hooger-onderwijs
wet · 

G;zien de adviezen van de Senaten der 
Rijksuniversiteiten; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Maart 1929, n°. 33) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 April 1929, n° . 1423, 
afdeeling Hooger Onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan, te be
palen: 

Art. 1. Zij, die in het bezit zjjn van het 
getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 
candidaatsexamen, verkregen aan de genees
kundige hoogeschool te Batavia, zijn vrijgesteld 
van het candidaatsexamen in de faculteit der 
geneeskunde, bedoeld in artikel 4, § § 12 en 13, 
van het Academisch Statuut, hier te lande. 

2. Zij, die in het bezit zijn van het getuig
schrift van met goed gevolg afgelegd doctoraal 
exa.men, verkregen a.an de geneeskundige 
hoogeschool te Batavia, zijn vrijgesteld van het 
doctoraal examen in de faculteit der genees
kunde, bedoeld in a rtikel 4, § § 14, 15 en 16, 
van het Academisch Statuut, hier te lande. 

3. Dit besluit treedt gelijktijdig in werking 
met artikel XV van de wet van 2 Juli 1928 
(Staatsblad n°. 225), tot wijziging en aanvulling 
der hooger-onderwijswet. 

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

Het Loo, den ·12den April 1929. 
iV!LHELMI A. 

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

Waszink. ~~tger- 29 April 1929.) 

12 April 1929. KONI KLIJK BESLUIT. 
Lager Onderwijswe . 
Onder schoolmeube/en , in art. 72, l • lid 

der wet, bedoel:l, zij~ gordij nen begrcpen. 
Wij WILHELl\U~A, e~z. 
Beschikkende op het b roep, ingcsteld doer 

den Raad der gemeente ' roningen , t egen het 
bes luit van Ged. Staten van Groningen van 
13 December 1928, Letter iC.C., 3• Afd.,waarbij 
met vernietiging voor zoore~J noodig, van het 
besluit van dien Raad van 23 Juli 192 , no. 22, 
is bepaald dat de door het Be tuur der Vereeni
ging tot stichting en fnstandhouding van 
scholen voor lagcr-onderwij_s op gereformeerden 
grondslag in de gemeente J±roningen, ingcvolge 
art. 72 der Lager-Onderwi~swet 1920 gevraagde 
medewerking voor de aa ~chaffing van trek
gordijnen voor 9 ramen en behoeve van de 
bijzondere school voor tgebreid- lagcr-onder
wijs aan den Kraneweg a lda-ar alsnog moet 
worden ver!eend ; 

Den Raad van State, deeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gelioord, advies van 20 
Maart 1929, n°. 194; 

Op de voordracht van I Onzen Minister van 
Onderwjjs, Kunsten en ~Veten chappen, van 
6 April 1929, n°. 16566, a dealing Lager Onder
wijs Financieel ; 

0. dat de Raad der ge~eente Groningen bij 
besluit van 23 Juli 1928 o. m. heeft afgewezen 
het verzoek van het bes uur der Vereeniging 
tot stichting en instand~ouding van scholen 
voor lager-onderwijs op g reformeerden grond
s lag in de gemeente Gro ingen om gelden uit 
de gemeentekas beschikl>aar te stellen voor 
aan chaffing van trekgordjij nen t en behoeve van 
de school voor uitgebrei lager-onderwijs aan 
den Kraneweg ; 

dat, nadat het choolbestuur bij Ged. Staten 
van Groningen in beroe was gekomen, dit 
College bjj besluit van 13 December 1928, 
Letter C.C., 3• Afd., met ivernietiging voor zoo
veel noodig van het voornoemde raadsbesluit 
heeft bepaald, dat de geyraagde medewerking 
met betrekking tot de ai+nschaffing van negen 
trekgorclijncn alsnog mo,at warden verleend; 

dat Ged. Staten daarbjj hebben overwogen, 
dat noch uit de bewoori· ngen der wet, noch 
uit hare geschiedenis val af t e Jeiden dat be
hoort te worden onder cheiden tu schen de 
meubileering der school en hare toffeering; 
dat in verband daarmed de gordiinen voor de 
ramen der school behoor te word.en gerekend 
tot de meubelen der sch ol; dat het schoolbe
stuur aan art. 72 der wet het recht ontleent om 
de benoodigde gelden aan te vragen voor de 
aanschaffing van nieuwe choolmeubelen ; dat, 
volgens meerdere uitspraken der Kroon de be
woordingen van art. 72 teen aanleiding geven 
om onderscheid t e make naar gelang het eene 
eerste, complete aansch fling van schoolmeu-

belen betreft, dan wel aan chaffing van deze 
ter vervanging van de bestaande ; 

dat van dit besluit bet gemeentebestuur van 
Groningen bij Ons in beroep is gekomen, in 
hoofdzaak aanvoerende, dat de geljjkstelling 
van meubileering en stoffeering geheel tegen de 
pract(ik van het dagelijk che )even, die ook in 
het spraakgebruik tot uiting komt, ingaat en 
dat de aanschaffing van gordijnen, die uiteraard 
sJechts betrekkelijk korten tijd dienst kunnen 
doen, niet kan worden gerekend tot de kapi
taalsuit1:1aven, die eene afschrii ving over een 
!anger t1jdvak doen vcronderstellen ; 

O. dat er geen aanleiding ie, om het begrip 
schoolmeubelen in art. 72, lid 1, der Lager
Onderwijswet 1920 in zoo beperkten zin op te 
vatten, dat daaronder gordijnen niet zijn be
grepen; 

dat voorts dit artikel niet onderscheidt naar 
gelang het eene eerste complete aanschaffing 
van schoolmeubelen betreft, clan we! aanschaf
fing van deze t er ver vanging van de bestaand,e, 
maar versleten meubelen; 

dat voorts op grond van de stukken moet 
worden aangenomen, dat in het onderhavige 
geval, de beoogde aanschaffing van trekgor
dijnen de normale eischen, aan het geven van 
lager-onderwijs t e stellen, niet overschrijdt; 

dat mitsdien Ged. ta.ten van Groningen 
terecht hebben bepaald, dat de gevra-a~de mede
werking alsnog moet worden verleenct ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevondcn en verstaan: 

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

Wetenschappen i bela t met de uitvoering van 
dit besluit, waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeeling voor 
de Geschillen van Be tuur. 

H et Loo, den 12 April 1929. 
WILHELMINA. 

De .iJfinister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Was z ink. 
(B.) 

12 April 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet a rt. 244a.) 

Toepa elijkheid van 40_ van het artikel 
ten aanzien van iemand die een hem toe
behoorende woning aan een antler heeft 
verhuurd doch ook zelf van die woning, 
op eigen kosten en met behulp van eigon 
dienstboden, gebruik maakt. 

Wij WILHELMINA, en~. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Gemeentebestuur van Noordwelle tegen de 
uitspraak van Geel. Staten van Zeeland van 
3 Augustus 1928, n°. 25, le afdeel ing, op het 
bezwaarschrift van Mejuffrouw J. van M. K. 
te Aerdenhout (gemeente Bloemendaal) tegen 
den aanslag als woonforens over het belasting
jaa r 1927/28 in de gemeente Noordwelle; 

Den Raad van State, enz.; 
0. dat Mejuffrouw J . van M. K. te Aer

denhout, gemeente Bloemendaal, over het be
lastingj aar 1927/28 als woonforens in de ge
meente Noordwell e is aangesla.gen; 

dat, nadat zij daartegon bij Geel. Staten van 
Zeeland bezwaar gemaakt had, dit College bij 
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besluit van 3 Augustus 1928, n°. 25, le afd., 
den opgelegden aanslag heeft vernietigd, uit 
overiveging, dat de aanslag is opgelegd op 
grond van de overweging, dat de reclamante 
gedurende het belastingjaar in de gemeente 
van aanslag op meer dan 90 dagen voor zich 
of haar gez in de beschikking zou hebben ge
had over eene gemeuhileerde woning; dat de 
reclamante hiertegen aanvoert, dat zul ks niet 
het geval is geweest en dat zij evenmin meer 
dan 90 dagen in de gemeente van aanslag 
hee ft vertoefd of aldaa r gedurende het belas
tingjaar meer dan 90 malen nachtverblijf heeft 
gehouden; dat zij toch, hoezeer eigenares van 
een alleenstaand huisje, genaamd ,,Het Klok
je", in de gemeente van aanslag, dit huisje 
heeft verhuurd aan mejuffrouw H. M. F., 
welke met toestemming van de reclamante, 
het huisje wederom heeft onderverhuurd aan 
den heer F. van W.; dat zij ten bewijze van 
een en ander afschriften der aangegane huur
overeenkomsten overlegt, waaruit blijkt, dat 
de huur met mejuffr. F. is aangegaan voor een 
tijdvak van vijf achtereenvolgende jaren, aan
vangende op 1 Mei 1926 en derhalve loopende 
tot 30 April 1931, terwijl het huisje door me
juffrouw F . is onderverhuurd aan den heer 
V an W. voor den tijd van 3 Juni 1927 tot 15 
Juli 1927 ; dat voorts, blijkens de medecleeling 
van de reclamante, welke door het Gemeente
bestuur van Noordwelle wordt bevestigd, het 
huisje slechts van 7 J uni 1927 tot 11 October 
1927 gemeubileerd is geweest; dat uit een en 
ander volgt, dat zeker met de reel am ante, 
doch evenmin mejuffrouw F. of wel de heer 
Van W . gedurende meer tlan 90 dagen van het 
belastingjaar in de gemeente van aansjag de 
beschikking hebben gehad over eene gemeubi
leerde woning; dat nu we! het Gemeentebe
stuur van Noordwelle de juistheid dezer recle
neering ontkent en zelfs de echtheicl der in 
afschrift overgelegde huurovereenkomst in 
twijfel trekt en, voor zoover zij echt mochten 
zijn, daaraan de bewijskracht ontzegt, die de 
reclamante er aan meent te moeten toekennen, 
doch dat hun College, op de gronden welke 
bereids uitvoerig zijn uiteengezet in de bes! is
sing van 1 April 1927, n°. 36, le afd., van 
oordeel blijft, dat inderdaad de reclamante 
niet gezegd kan worden de beschikking te 
hebben over de haar in eigendom toebehooren
de woning; dat al mocht zelfs naar regelen van 
streng recht dit niet bewe,1en kunnen worden, 
toch de administratieve rechter aan geen for
meel bewijsrecht gebonden, gehouden is de aan 
zij n oordeel onderworpen be! angen te waardee
ren met a lle hem ten dienste ;taande midclelen; 
dat, nu hun College bij de behandeling van 
beroepen, ingesteld tegen aanslagen over vroe
gere dienstjaren, de overtuiging heeft gekre
gen, dat de reel amante, ook a l mocht zij bij 
tijclen zelf in de woning vertoeven en al mag 
de financieering van het liefclew.,rk, waartoe 
zij die woning. heeft bestemd, grootendeels door 
haar gesch ieden, de vrije beschikking over die 
woning heeft prijs gegeven en in den toe tand, 
gelijk die vroeger was, zoomin naar het oor
deel cler reclamante, als van het Gemeente
bestuur eenige verandering is gekomen, er 
inclerdaad geen aanleicling bestaat, terug te 
komen op de bij hun evengenoemd besluit ge
nomen beslissing, omdat door zoodamge beslis-

sing alleen de billijkheid wordt betracht en 
door eene an_dere bes! issing, zelfs al ware het, 
dat die formeel-rechtelijk Le verdecligen zou 
zijn, slechts de rechtsregel summum jus summa 
iniuria bevestigd zou worden; 

dat van de beslissing van Ged. Staten, de 
Raad van Noordwelle bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat bij Onze besluiten 
van 11 November 1926, n° . 62 en 7 F ebruari 
1928, n°. 30, (A. B. 1928, biz. 213, R ed.) op 
de claarin opgenomen gronden de aanslagen 
van Mejuffrouw J. van M. K. in de gemeente 

oordwelle over voorafgaande belastingjaren, 
met vernietiging van de desbetreffende beslui
ten van Ged. Staten zijn gehandhaafd; clat 
sedert dien niet de minste veranderingen zijn 
gekomen in de feiten en omstand igheden, die 
o. ,a. ook in het belastingjaar 1924/25 beston
den; dat Mejuffrouw Van M. K. thans in het 
geding wil brengen een huurcontract, gesloten 
door Mejuffrouw Zuster F., waarin deze het 
perceel in kwestie zou onderverhuurd hebben 
aan den heer Van W. ; dat hiertegcn moet 
worden aangemerkt: a. dat, daar bij Ons be
sl uit van 11 November 1926 is beslist, dat het 
huurcontract van Mejuffrouw Van M. K. aan 
Zuster F. geen rechtsgel dig contract is, deze 
laatste derhalve ook niet rechtsgeldig de wa
ning kan onderverhuren aan den heer Van 
W., terwijl het bij het bezwaarschrift van Me
juffrouw Van M. IC overgelegde afschrift van 
het huurcontract geen enkelen schijn van deug
delijkheicl vertoont; dat bet immers niet ge
registreerd is, noch is een authentiek afschrift 
van eene notarieele akte, zoodat het beroep 
op ondcrverhuring niet kan opgaan, en de 
eigenares Mejuffrouw Van M. K. geacht moet 
worden gedurende het tijclvak van 7 Juni tot 
11 October 1927, dus op meer clan 90 dagen, 
de voile beschikking voor haar of haar gezin 
over het huis te hebben gehad; b . dat, on
clanks clat bij Onze bovenvermclcle twee beslui
ten de bes]jssingen van Ged. Staten zijn ver
nietigd, dit College toch zijne meenmg h and
haaft u:t overweging, dat de billijkheid gaat 
boven het onrechtmatige recht (summum jus 
summa iniuria) en dat deze overweging voor 
een College, dat geroepen is de Rijkswetten 
uit te voeren, we! heel vreemd aandoet, daar 
het toch niet op zij n weg rnag liggen een wet 
geheel of gedeeltelijk buiten werking te stel
len, wanneer deze min of meer onbillijk zou 
werken; 

0. dat het door Mejuffr. ,T. van M. K. bij 
Ged. Staten ingebrachte bezwaar hierop neer
komt, dat zij in het belastingjaar 1927/28 de 
vrije beschikking over de haar in eigenclom 
toebehoorende wooing niet meer bezat, aange
zien zij die woning had verhuurd; 

dat zij ten bewijze van deze verhuring een 
beroep heeft gedaan op een schriftel ijk met 
J\-Iejuffrouw F. gesloten huurcontract; 

dat echter dit onderhandsche geschrift welis
waar, in zoover het voldoet aan het bepaalde 
bij art. 1912 B. W., volledig bewijs levert van 
hetgeen er in vermeld staat, doch dat clit vol
led ige bewijs alleen geldt ten aanz ,en van de 
onderteekenaars en clerzel ver erfgenamen en 
rechtverkrijgenden; 

dat di t geschri ft tegenover clerden hoogstens 
als een vermoeden kan gelden, dat eone bona 
fide overeenkomst is tot stand gekomen en 
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derhalve het beschikkingsrecht van de belang
hebbende over de bedoelcle woning is verloren 
gegaan; 

dat echter clit vermoeden geen steun vindt 
in de overige feiten en omstandigheden, maar 
dit veeleer daardoor volkomen wordt weer
sprnken; 

dat immers als vaststaande moet worden 
aangenomen, dat Mejuffrouw F ., die onver
mogend is, door de aangeslagene ih staat 
werd gesteld aan hare geldelijke verplichtin
gen te voldoen; dat de aangeslagene niet min
der dan . Mejuffrouw F. persoonlijk van de 
woning gebruik maakte; dat de kosten, welke 
het verblijf in de woning met zich bracht, door 
de aangeslagene werden gedragen, en haar 
dienstpersoneel daarin ook als zoodanig werk
zaam was, terwijl de omstandigheden ook 
overigens de . gevolgtrekking wettigen, dat de 
aangeslagene de vrije zeggenschap over de wo
ning uitoefende ; 

dat onder deze omstandigheden niet kan 
worden aangenomen, dat de aangeslagene de 
beschikking over de woning had verloren; 

dat Ged. Staten mitsdien ten onrechte den 
aanslag hebben vernietigd; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten, den aanslag van Mejuffrouw 
J. van M. K. te Aerdenhout (gemeente Bloe
mendaal), als woonforens in de plaatselijke 
inkomstenbelasting der gemeente Noordwelle 
over het belastingjaar 1927/28 te handhaven. 

(A. B.) 

15 April 1929. WET tot vaststelling van het 
tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1929. S. 158. 

De beg-rooting wordt va{!tgesteld op : 
Titel A . Gewone dienst f 75,836,284 
Titel B. Kapitaaldienst 

Geheele dienst f 75,836,284 

15 April 1929. BESLUIT tot w\jzio.;ing van · 
Ons Besluit van 2 September 1919 (Staats 
blad n°. 552) tot vastRtelling van den al
gemeenen maatregel van bestuur, bedoeld 
in artikel 10 der Archiefwet 1918 (Staats
blad n°. 378). S. 159. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen 1Iini ·ter van 

Onderwijs, Kunsten en v\7etenschappen van 
12 Februari 1929, n°. 544/3, Afdeeling Kunsten 
en WP-tenschappen; 

Overwegende, dat tengevolge van de bij de 
wet van 14 Mei 1928 (Staa.tsb/,ad n°. 177) in de 
Archiefwet, 1918 (Staatsblad n°. 378) aange
brachte wijzigingen en aanvullingen en.kele 
redactiewijzigingen noodig zijn geworden in 
Ons besluit van den 2den September 1919 
(Staa.tsblad n°. 552) tot vaststelling van den 
a lgemeenen maatregel van bestuur, bedoeld 
in artikel 10 der Archiefwet 1918 (Staatsblad 
no. 378) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Maart 1929, n°. 26): 

Gelet op het nader rapport van Onzen 

voornoemden Mi11ister van 9 April 1929, n°. 
1593, Afdeeling Kunsten en Wetenschappen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 

· Art. I. In de eerste zinsnede van artikel 1 
en in de eerste zinsnedo van artikel 2 van Ons 
besluit van den 2den September 1919 (St,xats
blad n°. 552) vervallen de woorden: , behoudens 
de overeen.komstcn en beschikkingen, bedoeld 
in artikel 2 der Archiefwet 1918 (Staatsblad 
n°. 378), . 

Art. II. Achter artike! 2 van Ons meerge
noemd besluit wordt een nieuw artikel 2bis in
gevoegd, luidende als volgt : 

Ten aanzien van archieven en andere be
scheiden, die krachtens overeenkomsten met 
of ingevolge beschikkingen van particuliere in 
stellingen of personen in eene der Rijksarchief. 
bewaarplaatsen berusten, gelden de in de ar
tike!en 1 en 2 gestelde regelen slechts voor
zoover in die overeen.komsten of beschikkingen 
niet anders is bepaald. 

Onze Minis~er van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de wtvoering van 
dit beslcit, hetwelk in bet Staatsbla.d zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

H et Loo, den 15den April 1929. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Wasz i nk. 
• ( Uit{JP{J, 29 April 1929.) 

15 April 1929. BESLUIT tot aanvulling van 
Ons besluit van 6 September 1919 (Staats
blad n°. 557) tot vaststelling van den 
algemeenen maatre.gel van bcstuur, be
doeld in de artikel en 16 en 23 der Ar
chiefwet 1918 (Staatsblad n°. 378). S. 160. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
12 Februari 1929, n°. 543/3, afdeeling Kunsten 
en Wetenschappen; 

Overweuende, dat de wenschelijkheid is ge
bleken O~s besluit van den 6den September 
1919 (Staatsblad n°. 557) tot vaststelling van 
den algemeenen maatregel van best~ur, bedoeld 
in de artikelen 16 en 23 der Archiefwet 1918 
(Staatsblad n°. 378), aan te vullen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Maart 1929, n°. 25) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, van 9 April 1929, n°. 1594-, afdeeling 
Kunsten en Wetenschappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : . . · 
Art. I. In artikel 3 van Ons besluit van den 

6den September 1919 (Staatsblad n°. 557), 
w01den tusschen de woorden ,,vervangen" en 
,,door" ingevoegd de woorden : hetzij door een 
daartoe door Gedeputeerde Staten aangewezen 
persoon, die voldoet aan de vereischten, voor 
de eerste klasse der wetenschappelijke archief
ambtenaren gesteld, hetzij. 

Art. II. In Ons beslwt van den 6den Sep-
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tember 1919 (Staatsb/,ad n°. 557), wordt achter 
artikel 8 een nieuw artikel 8bis ingevoegd, 
luidende als volgt : 

De Rijksarchivaris in de provincie, d ie met 
de inspectie wordt belast, of die bij ontstentenis 
van een provinciaal inspecteur als zoodanJg 
optreedt, of de bij de Rijksarchiefbewaarplaats 
in de hoofdplaats der provincie aangestelde 
ambtenaar, die hem vervangt, ontvangt daar
voor uitsluitend vergoeding van reis- en ver
b~jfkosten, tenzjj het provinciaal bes.uur hem 
eene toelage voor zijne werkzaamheden mocht 
willen toeleggen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenscha.ppen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwi lk in bet Staa.tsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo. den 15den April 1!)29. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten ~n W etenschappen, 

Was z ink. 
(Udgeg . 29 April 1929.) 

15 April 1929. BESLUIT tot wijziging van 
den Algemeenen Maatre!(el van Bestuur, 
vastciesteld bij Ons bPsluit van 28 Augustus 
1919 (Staatsblad n°. 546), houdende regeling 
van de overbrenging naar de Rijksarchief
bewaarplaatsen van de notarieele archie
ven, dagteekenende van na de invoering 
der Fransche wetgeving en van v66r 
16 October 1842. S. 161. 

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

Onderwijs, Kunsten en W3tenschappen van 
12 Februari 1929, n°. 551 /3, afdeeling Kunsten 
en Wetenschappen, en van Onzen Minister van 
Justitie van 16 Februari 1929, l• Afdeeling C, 
no. 913; 

Overwegende, dat bet wenschelijk is wijzi
gini:r te brengen in artikel 3 van den Algemeenen 
maatregel van bestuur, vastgesteld bij Ons 
besluit van 28 Augustus 1919 (Staatsblad no. 
546); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Maart 1929, n° . 26): · 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen vau 4 April 1929, n°. 14502, Afdeeling 
Kunsten en Wetenschappen, en van Onzen 
Minister van Justitie van 9 Apri l 1929, l • Af
deeling C, n°. 876; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de laatste volzin van de eerste 

alinea van artikel 3 van Ons besluit van 28 
Augustus 1919 (Staatsblad n°. 546) zal warden 
gclezen a ls volgt : 

In dat geval is deze bevoegd, den hiervoor 
genoemden termijn zoodamg te verlengen, als 
de voorz.iening in bet ruimtegebrek zal verei
schen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de tutvoering 
van• dit besluit, hetwelk in bet Staatsblad zal 
warden geplaatst en waarvan afschrift zal 

warden gezonden aan den Raad van State en 
de Alirnmeene Rekenkamer. 

He~ Loo, den 15den Apri l 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderurijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Was z ink. 
De Minisf.er van Justitie, J. Donner. 

( Uitgeg. 29 A,pril 1929.) 

15 April 1929. BESLUIT tot wijziging van 
den Algemeenen Maat,regel van · Bestuur, 
vastgesteld bij Ons beeluit van 28 Augustus 
1919 /Staatsb!ad n°. 547), houdende rege
ling van de overbrenging naar de Rijks
archfofbewaarplaatsen van de rechterlijke 
arclueven van 1811 tot 1838. S. 162. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Februari 1929, n°. 550!3, afdeJJing Kunsten 
en Wetenschappen en van Onzen Minister van 
Justitie van 16 Februari 1929, l • Afdeeiing C, 
n°. 912); 

Overwegende, dat bet wenschelijk is wijziging 
te brengen in artikel 3 van den Algemeenen 
Maatregel van Bestuur, vastgesteld bij Ons 
besluit van 28 Augustus 1919 (Staatsblad 
n°. 547); . 

D en Raad van State gehoord (advie8 van 
19 Maart 1929, n°. 25); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
mster van Onderwjjs, Kunsten en Wetenschap
pen van 4 April 1929, n°. 1451/I, afdeeling 
Kunsten en Wetenschappen, en van Onzen 
Minister van Justitie van 9 April 1929, l • Af. 
deeling C, n°. 877 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat de laatste volzin van de eerste 

alinea van artikel 3 van Ons besluit van 28 Au
gustus 1919 (Staatsblad n°. 547) zal warden 
gelezen als volgt : 

In dat geval is deze bevoegd, den hiervoor 
genoemden termijn zoodanig te verlen"en, als 
de voorziening in het ruimtegebrek zal verei
schen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit , hetwelk in het Staatsblad zal warden 
geplaatst en waarvan afschrift zal warden ge
zonden aan den Raad van State en de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den 15den April 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Was z ink. 
De Minister van Justitie, J. Donner. 

(Uitgeg. 29 April 1929.) 

15 April 1929. BESLUIT, houdende heslis
sing op het beroep, ingevolge artikel 3 
der Wet Openbare Vervoermiddelen inge
steld door A. de Graag te Go,es tegen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Z eeland van 15 April 1927, n°. 15/, 2e 
Afdeeling. S. 163. 

Wij W"ILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. de Graag te Go.es tegen de beschikking van 
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Gedeputeerde Staten va n Z eeland van 15 
April 1927, n°. 15/, 2e A fdceling, waarbij is 
afgewezen het verzoek va n A. de Graag voor
noemd om vergunning tot het in werking hou
den van een dagelijkschen autobusdienst va n 
Hoed,ekcnskerke over 's-Gravenpolder naar 
Goes, en omgekeerd; 

Den Raad van State, Afdeeling vcor de Ge
schillen van B estuur, gehoord, a dv iezen van 
6 Maart en van 19 Juni 19\::8, nos. 196 en 
196/296; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 10 April 1929, n°. 446, afdee
ling V ervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende: dat Gedeputeerde S taten van 
Z eeland bij bovengenoemd besluit hebben af
gewezen het verzoek van A. de G,aag te Goes, 
om vergunning tot het in werking hcmden van 
een dagelijkschen autobusdienst van H oede
kenskerke over 's-Gravenpold,er naar Goes, en 
omgekeerd, uit overweging, <lat de Spoorweg
maatschappij ,,Zuid-Bevel:rnd" te Goes op of 
omstreeks 19 Mei 1927 tu~Echen H oedekens
kerke en Goes ha ren spoorweg zal openstell en ; 
dat de genoemde M aats~happij heeft toege
zegd, voor goede verbindingen tusschen den 
Provincialen steiger te H oedekcnsk£rke en het 
spoorwegstation te Goes zorg t,e drngen ; dat 
door de genoemde spoorwe;rverbi nding a lsdan 
in de bestaa nde verkeersbehoefte vol doende za l 
worden voorzien, zoodat er geene termen aan
wezig geacht moeten w01·den, om daarnaast 
nog aan eene autobusondernoming de publiek
rechtelijke bestaansmogelij kheid op de lijn 
JI oedekenskerke-Goes te verschaffen ; 

dat van <lit besluit A. de Graag ro Goes bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
hij reeds gedurende zes jarPn dit traject ex
ploiteert tot groote tevreclonheid van all e be
woners van dit landsgedeelte en het re izend 
publiek ; da t hij het niet bi!lij k ach t, dat hij 
door toedoen van de N ederlanclsche Spoorwe
gen zijne broodwinning zal verli ezen ; 

Overwegende, da t betwij feld meet worden, 
of op den duur de e ischen van eene goede ver
keersvoorziening gedoogen um naast den tram
weg H oedekenskerke-Goes, die ook voor het 
goederenvervoer overwegende beteekenis heeft , 
een in hoofdzaa k concuneerenden autobus
dienst JI oedekenskerke-' s-Gravenpolder-Goes 
toe te l aten, te meer wijl het streekverkeer op 
dit traject ook door andere busdi ensten wor dt 
bediend; 

dat intusschen moet worden er kend dat, zoo
Jang de aanlegplaats der veerbooten van den 
Provincia len Stoombootdienst op vrij g rooten 
a fstand van het tramstation H oedel.enskerke 
is gelegen , de autobusdienst ook aan de door
gaande reizigers gerief biedt, hetwelk de tram 
vooralsnog niet kan geven ; 

dat Gedeputeerde Staten van Z eeland, terug
komende op hun beschikking van 15 A pr il 
1927, n°. 15/, 2e A fdeel ing, nader de wen
schelijkheid hebben betoogd om aan appella nt 
in beroep a lsnog de gevraagde vergunning te 
verleenen; 

dat ender deze omstand igheden geen be
zwaar bestaat om de gewensch te vergunn ing 
voor een beperkten termijn te geven, ten e in
de bij a fl oop daarvan opnieuw te kunnen on
derzoeken, of aan dezen busdienst duurzaam 
hehoefte bestaat: 

Gezien de Wet Open ba re V crvoermiddelen ; 
H abben goedgevonden en verstaan: 

M et vernietig ing van het besluit van Gede
puteerde Staten van Z eeland van 15 April 
1927, n°. 15/, 2de Afdeeling, aan A. de Graag 
te Goes vergunning te verleenen tot het in 
werking houden van een dagelij kschen auto
busdienst van H oedekens kcrke over 's-Graven
pold,er naar Goes en omgekeerd ender de vol
gende voorwa arden : 

1°. de vergunning wordt, behoudens intre k
king op een vroeger tijdstip ingevolge het be
paalde ender 10°., verleend tot 1 Januari 
1933; 

2°. de dienst wordt naar behooren en, be
houdens overmacht, ononderbroken, overeen
koi;nsti g de voorsohriften van Gedeputeexde 
Staten, ui tgeoefend ; 

3°. het aantal autobus,en , merk, motor, 
chassis, model der carosseri e, het aantal pl aat
sen voor reizigers in elk dier bussen en de 
g rootste a fmeti ngen in I engte en breed te zij n 
aan de goedkeuring van Ge<leputeerde Staten 
onderworpen ; met autobusscn, welke niet aan 
de door Gedeputeerde Sta ten geste l de eisohen 
voldoen, m ag gereclen worden tot uiterl ij k dri e 
maanden na de dagteekening van dit besluit ; 

4°. de ondememer moet tegen brand- en 
vervoerschade, tot genoegen van Gedeputeerde 
Staten, verzekerd zij n; het bewijs dier verze
kering meet onmiddellijk na het sluiten daar
van en voor ts zoo dikwijl s dat verlangd wordt, 
aan Gedeputeerde Staten worclen vertoond; 

5°. de dienstregeling en de tar ieven zij n 
aan de goedkeuring van GedAputeerde Staten 
onderworpen ; de thans geldende dienstrege
ling en tarieven blij ven van krach t tot ui ter
lijk drie maanden na de dag-teekening van dit 
beslui t; 

6°. de ondernemer meet, ter beoordeeling 
van Gedeputeerde Staten, een voldoende hoe
veelheid reservemateri aal, hetwelk aan de 
voorwaarden van deze ver gunning voldoet, in 
voorraad hebben, ten einde een geregeld ver
voer te verzekeren ; 

7°. de ondernemer meet, naar de voor
schriften van Gedeputeerde Staten, een reser
vefonds vormen ; 

8°. in de autobussen m ag niet worden ge
rookt; 

9°. het gebruiken of bij zich hebben van 
sterken drank of a ndere a lcoholhoudende dran
ken, benevens het rooken, is gedurende den 
diensttijd aan het personeel verboden; 

10°. bij n iet-naleving v an rlc gestelde voor
waarden kan int rekking va n de vergunning 
binnen den aangegeven te rrnijn pl aats hebben, 
op de wijze, bepaald in de a r t ikelen 2-4 der 
W et Openbare Vervoermidd,•len. 

Onze M inister van vVate,staa t is Lelast met 
de ui tvoering van di t besluit, hetwelk, met 
het rapport van Onzen Minister van W ater
staat, in het Staatsblad zal worden gepl aatst, 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den R aad van State, Afdee ling voor de Ge
schillen van Bestu ur. 

H et Loo, den 15den Apri l 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H . v. d. V eg t e. 
( Uitgcg. 15 M e; 1929.) 
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MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 446. 

Afde e li ng 
V e r v o e r- e n M ij n w e z e n . 

's-Gravenhage, 10 April 1929. 

Aan de IConinyin. 
De Raad van Stat.e, Afdeeling voor de Ge

schill en van Bestuur, heeft mij toegezonden 
het door de Afdeeling aan lJwe Majesteit ge
ri chte ad vies van 6 M aart 1928, n°. 196, met 
ontwerp-besluit, aangaande het beroep, inge
steld door A. de Graag te Go es tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van Z ee
land van 15 April 1927, n°. 15/, 2de Afdee
l ing , waarbij is afgewezen het verzoek van 
A. de Graag voornoemd om vergunning tot 
het in werking houden van een dagelijkschen 
au tobusdienst van H oedekenskerke over 's-Gra
venpolde1· naar Goes, en omgekeerd. 

Het door de Afdeeling voorgedragen ont
werp-besluit, waarbij , met vernietiging van de 
bestreden beschikking van Gedeputeerde Sta
ten van Z eeland, onder de nader aangegeven 
voorwaarden, aan A. de Graag te Goes, voor 
onbepaalden tijd vergunning zou worden ver
leend tot het in werking houclen van een da
gelijkschen autobusdienst van H oedekenskerke 
over 's-Gravenpolder naar Gves en omgekeerd 
luidt a ls volgt: ' 

,,Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods 
K oningin der Nederlanden, Prinses van Oran'. 
je-Nassau, enz., enz., enz. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
A. de Graag te Goes tegen de beschi kking van 
Gedeputeerde Staten van Z eeland van 15 
April 1927, n°. 15/, 2e Afdeeling, waarbij is 
a fgewezen het verzoek van A. de Graag voor
noemd om vergunning tot het in werking hou
den van een dagelij kschen autobusdienst van 
H oedekenske,·ke over 's-Grai·enpolder naar 
Goes, ·en omgekeerd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, advies van 6 
Maart 1928, n°-. 196 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
W aterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Z eeland bij bovengenoemd besluit hebben a fge
wezen het verzoek van A. de Graag te Goes, 
om vergunning tot het in werking houden van 
een dagelijkschen autobusdienst van H oede
kenskerke over 's-Gravenpolder naa r Goes, en 
omgekeerd, uit overweging, dat de Spoorweg
maatschappij ,,Zuid-Bevelanrl" te Go·es op of 
omstreeks 19 Mei 1927 tusschen Ho edekens
kerke en Goes haren spoorweg Zal openstellen; 
dat de genoemde Maatschappij heeft toege
zegd, voor goede verbindingen tusschen den 
Provincia len steiger te H r>edekenske1·ke en het 
spoorwegstation te Goes zorg te dragen; dat 
door de genoemde spoorwegverbinding a lsdan 
in de bestaande verkeersbehoeften voldoende 
zal worden voorzien, zoodat er geene termen 
aanwezig geacht moeten worden, om daarnaast 
nog aan eene autobusonderneming de publiek
rechtelijke bestaansmogelijkheid op de lijn 
Hoedekenske1·ke-Goes te verschaffen; 

dat van dit besluit A. de Graag te Goes bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
hij reeds gedurende zes ja ren dit traject ex
ploi teert tot groote tevredenheid van alle be
woners van dit landsgedeelte en hE>t reizend 
pub! iek; dat hij hct niet bil lij k acht, dat hij 
door toedoen van de Nederl andsche Spoorwe
gen zijne broodwinning zal verliezen ; 

Overwegende : ten aanzien van den onder
h av igen dagelijkschen autobusdicnst, dat als 
concur rent van dezen reeds sinds jaren be
staanden dienst, nadat Gedeputeerde Staten 
daarvoor vergunning hadden verleend, is op
getrnden een tramlijn van de Spoorweg-Maat
,schappij Zuid-Beveland te Go,es; 

dat volgens de strekking vftn de Wet Open
bare Vervoermiddelen, zooals deze uit de ge
schiedenis blijkt, slechts dan vergunning moet 
worden geweigerd, wanneer door het ver leenen 
dier vergunning duurzame verkeersbehoeften 
zouden worden geschaad; 

dat n iet aannemelijk is. gemaakt, dat de 
tramweg beter dan de dagelijksche autobus
diensten in het personenvervoer voorziet; 

dat a lleen dit vervoer en niet het goederen
vervoer in aanmerk ing komt bij het beoordee
len van de vraag, of concess ie volgens de Wet 
Openbare Vervoermiddelen behoort te worden 
verl eend ; 

Overwegende ten overvloede, dat Gedepu
teerde Staten zelf in hun ambtsbericht betref
fende het tegen hun bestreden besluit inge
steld beroep, op grond van de onvoldoende 
wijze, waarop de tram in de verkeersbehoeften 
op het traject H oedekenske1·ke-Goe.~ voorz iet, 
adviseeren de vergunning a lsnog te verleenen; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bcstredcn besluit 
van Gedeputeerde Staten van Z eeland van 15 
April 1927, n°. 15/, 2e Afdceling, aan A. de 
Graag te Goes vergunning te verleenen tot het 
in werking houden van een dagelij kschen auto
busdienst van H oedekcnskerke over 's-Graven
polder naar Goes, en omgekeerd, onder de 
volgende voorwaarden: 

1. Alie ritten worden ~tipt gereden over
eenkomstig de door den ondernemer, ingec 
volge de Wet Openbare Vervoermiddelen, aan
gekondigde dienstregeling( en ). 

H et vervoer vindt uitsluitend plaats tegen 
het door den ondernemer, ingevolge de Wet 
Openbare Vervoermiddelen, aangekondigde. 
tarief. 

2. De tarieven en dienstregeling(en) zij n 
aan de goedkeuring van Gedeputeercle Staten 
onderworpen, met d icn verst.ande, clat het 
thans geldende tarief en de thans geldende 
dienstregel ing( en) van kra~ht blij ven tot 2 
maanden na de dagteekening van dit besluit. 

3. De ondernemer is verplicht te zorgen, 
dat tegen betaling van den vrachtprijs een 
voor de door den passagier af te leggen rei& 
geldig plaatsbewijs wordt afgegeven, waarop 
het begin- en het eindpunt der reis en het voor 
het traject verschuldigde bedrag duidel ij k ver
meld staan. 

4. Het aantal autobussen, merk, motor, 
chassis, model der oarosser ie, het aantal plaat
sen voor reizigers in elk dier bussen en de. 
grootste afmetingen in lengte en breedte zij n. 



1929 15 APRIL (S.163) 352 

aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
onderworpen. 

5. De wagens moeten tot genoegen van Ge
deputeerde Staten worden ondPrhouden. 

6. De ondernemer heeft zich te gedragen 
naar de aanwijzingen, die Gedeputeerde Sta
ten, betreffende voorziening van de behoefte 
aan reserve-materiaal, mochten geven. 

7. De ondernemer is verplicht zich tot ge
noegen van Gedeputeerde Staten te verzekeren 
tegen de schade, waarvoor hij ingevolge arti
kel 9, lid 1, der Wet Openbare Vervoermid
delen, verantwoordelijk is. 

In de polis moet de bepaling voorkomen, dat 
de verzekeraar verpl icht is aan hun college 
mededeeling te doen van wijziging of te niet 
gaan van de aangegane verzekeringsovereen
komst. 

Aan hun college moet een duplicaat der 
polis worden overgelegd en jaarlijks een af
schrift der kwitantien van de betaalde verze
keringspremie worden toegezonden. 

8. In de wagens moetcn in behoorlijken 
staat aanwezig zijn een brandbluschapparaat 
en middelen tot het aanleggen van een snel
verband. 

De ondernemer draagt ,org, dat in de wa
gens niet wordt gerookt. 

Na een desbetreffend verbod van Gedepu
teerde Staten mogen andere voorwerpen dan 
handbagage niet met de wagens worden ver
voerd. 

9. Indien de dienst wordt onderbroken, is 
de ondernemer verplicht daarvan, onder op
gaaf der redenen, onverwijld aan Gedeputeer
de Staten kennis te geven ; ook van de hervat
ting wordt aan hun college mededeeling ge
daan. 

De ondernemer is verplicht Gedeputeerde 
Staten alle gevraagde inlichtingen omtrent 
den dienst op de door hen gewenschte wijze te 
verschaffen. . 

Onze Minister van Wateretaat is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur. 

. D e Minister van Waterstaat", 
Met dat ontwerp-besluit kan ik mij niet ver

eenigen. Vooreerst ontmoeten verschillende 
van de overwegingen bij mij bedenkingen van 
principieelen aard; bovendien acht ik in ver
band met de op het traject bestaande andere 
verkeersondernemingen m geen geval termen 
aanwezig om, in afwijking van de bij Gedepu
teerde Staten van Zeeland bdstaande gewoonte, 
thans eene vergunning voor onbepaalden tijd 
te geven. Een en ander heb ik uitvoeriger 
onder·de aandacht van de Afdeeling gebracht 
met den volgenden brief van 19 Mei 1928, La. 
D., afdeeling Vervoer- en Mojnwezen: 

,,Gebruik makende van cie door Hare Ma
jesteit de Koningin verleende, desbetreffende 
a lgemeene machtiging moge ik hierbij op
nieuw bij de Afdeeling de overweging aan
hangig maken van het beroep, behandeld in 
de hierbij teruggaande stukirnn. 

In de eerste plaats ontmoeten de overwe
gingen van het ontwerp-besluit bij mij beden
kingen van overeenkomstigen aard, a ls neer
_gelegd in mijn aan de Afdeeling gericht schrij-

ven van 5 Mei 1928, n°. 436, a fdeeling Ver
voer- en Mijnwezen. 

Voorts zijn m. i. de bezwaren, op grond 
waarvan Gedeputeerde Staten tot vemietiging 
van hunne afwijzende besliss ing raden, niet 
overwegend, zooals in hat rapport van het 
Rijkstoezicht op de Spoorwegen wordt aange
toond (een dier bezwaren is trouwens blijkens 
genoemd rapport door het Coll ege bij nader 
inzien _ingetrokken:). 

H et betreft hier vrijwel uitsluitend de ver
binding van H oekekenskerkc en het veer al
daar met Goes, want de tusschcngelegen plaat
sen, met name 's-Gravenpolder, welks verwij 
derde ligging van het tramstation mede als 
motief voor handhaving van de vergunning is 
aangevoerd, w01·den ook door andere autobus
diensten bediend. 

Daargelaten of deze verbinding met de be
staande 10 treinen in elke rich ting vol doende 
kan worden bediend (zoolang nevens den tram
weg de autobusdienst bestaat schijnt dit aantal 
mij eer overdadig dan te beperkt), acht ik, nu 
het hier voornamelijk geldt reizigers voor of 
van verder clan Goes, de tramverbinding de 
aangewezen sch akel tusschen veer en spoor
weg; er zou dan ook m. i. voor eene beslissing 
analoog aan die, genomen voor de verbinding 
van het Wolphaartsdijksche Veer met Goes, 
alle reden zijn, ware het niet, dat het tram
station hier zooveel verder van de aanlegplaats 
der veerbooten gelegen is dan van evenge
noemd veer. 

Mede in verband met de bij de Provincie 
bestaande plannen om daarin verbetering te 
brengen door het geschikt maken van een al 
daar aanwezige haven voor ontvangst van de 
veerbooten zou het m. i. overweging verdienen 
om, in afwachting van den nieuwen toestand 
de vergunning voorloopig voor enkelo jaren te 
verleenen; in geen geval bestaat er aanleiding 
om deze vergunning in tegenstelling met alle 
andere door Gedeputeerde Staten van Z eeland 
verleende vergunningen, voor onbeperkten tijd 
te verleenen. 

In verband met een en ander moge ik de 
Afdeeling verzoeken om d~ voorgedragen be
slissing in nadere overweging te willen nemen. 

De Minister van Waterstaat, 
( get.) H. v. d. Ve g t e." 

In antwoord daarop ontving ik het volgende 
aan Uwe Majesteit gerichte nadere -advies van 
19 J uni 1928, n°. 196/296: 

,,Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van Waterstaat met een 
schrijven van 19 Mei 1928, La. D ., afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen, bij den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, opnieuw ter overweging aa::ihangig ge
maakt het beroep, ingesteld door A . de Graag 
te Goes tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Zeeland van 16 April 1927, 
n°. 15/, 2e Afd., waarbij is afgewezen het ver
zoek van A. de Graag voornoemd om vergun
ning tot het in werking houden van een dage
lijkschen autobusdienst van Ho edekenskerke 
over 's-Gravenpolder naar 6-oes, en omgekeerd. 

In de eerste plaats ontmoeten de overwegin
gen van het ontwerp-besluit bij den Minister 
bedenkingen van overeenkomstigen aard als 
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neergelegd in diens aan de Afdeel ing gericht 
schrijven van 5 Mei 1928, n°. 436, afd. Ver
voer- en Mijnwezen. Voorts zijn z. i. de be
zwaren, op grond waarvan Gedeput%rde Sta
ten tot vernietiging van hunne afwijzende be
sliss ing raden, niet overwegend. 

Het betreft hier - zoo rnerkt de Minister 
op - VI"ijwel uitsluitend de verbrnding van 
Ho edekenskerke en het veer aldaar met Goes, 
aangezien de tusschengelegen plaatsen ook 
door andere autobusd iensten worden bediend. 
De Minister acht de trarnverbind ing de aan
gewezen schakel tusschen veer en spoorweg; 
voor eene beslissing, analoog aan dio, genomeri 
voor de verbinding van het Wolphaartsdijksche 
veer met Goes, zou dan <-Ok z. i. a ll e reden 
zijn, ware het niet, dat het tramstation hier 
zooveel verder van de aaniegplaats der veer
booten gelegen is dan aan evengenoemd veer. 
Mede in verband met de bij de Provincie be
staande plannen om daarin verbctering te 
brengen door het geschikt maken van een al
<laar aanwezige haven voor ontvangst van de 
veerbooten, wu het naar het gevoelen van 
Zijne Excellentie overweging verdienen om de 
vergunning voorloopig slechts voor enkele ja
ren te verleenen. Hij acht echter in geen geval 
aanleiding aanwezig om deze vergvnning in 
tegenstell ing met alle andere door Gedeputeer
.de Staten van Zeeland verleende vergunningen 
voor onbeperkten tijd te verleenen. 

Ten opzichte van de bezwaren van den Mi
nister betreffende de rechtsoverwegingen van 
het voorgedragen ontwerp-besluit, welke van 
overeenkomstigen aard zijn als die, neergelegd 
in 's Ministers aan de Afdeeling gericht schrij
ven van 5 Mei 1928, n°. 436, afdeeling Ver
voer- en Mijnwezen, veroorlooft de Afdeeling 
zich te verwijzen naar hare bestrijding van die 
bezwaren in haar nader advies aan Uwe Ma
jesteit van 23 Mei 1928, n° . 216/278. 

Wat het verdere betoog van den Minister 
aangaat, deze beroept zich voor zijno meening, 
dat de vergunning slechts tijdelij k behoort te 
worden verleend, in hoofdzaak op de omstan
digheid, dat bij de provincie plannen bestaan 
om verbetering te brengen in den bestaanden 
toestand te H oedekenskerke door het geschikt 
maken van een aldaar aanwezige haven voor 
ontvangst van de veerbooten. Deze omstandig
heid was aan de Afdeeling bij de openbare be
handel ing der zaak en het uitbrengen van 
haar adv ies nog niet bekend. Orn deze reden 
bestaat bij haar overwegend bozwaar om met 
dat feit alsnog rekening te houden. Zij handelt 
daarmede in overeenstemming met de in de 
laatste jaren steeds door haar gevolgde ge
dragslijn, welke zij herhaaldelijk in nader aan 
Uwe Majesteit uitgebrachte adviezen, o. a. in 
.die betreffende de geschillen, waarin beslist is 
bij de Koninklijke Besluiten van 23 Maart 
1928 (Staatsblad nos. 81 en 82) heeft gemoti
veerd. In dit verband moge de Afdeeling nog 
.de aandacht vestigen op hare schriftelijke ge
dachtenwisseling met den Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen betreffende 
de zaak, bes! ist bij Koninklijk Besluit van 17 
September 1927 (Staatsblad n°. 312), waarbij 
de Afdeeling o. a. als hare meening heeft doen 
kennen, dat alleen zij over de wijze van pro
-cedeeren voor en door haar college te oordee
Jen heeft. 

l!l2fl. 

De Afdeeling moge ten slotte opmerken, dat, 
ook in geval zij we! rekening hield met de 
vorenbedoelde omstandigheid, zij geen aan
leiding wu vinden om op de voorgedragen be
sl issing terug te komen, en we! omdat gee
nerle i zekerheid bestaat ten aanzien van de 
vraag, of en wanneer de verbeteringsplannen 
der provincie tot uitvoering zullen komen, ter
wijl Gedeputeerde Staten ret bovendien in hun 
macht hebben, de vergunning in te trekken, 
wanneer de belangen van het verkeer dit 
mochten vorderen. 

Op grond van het vorenskande vindt de 
Afdeeling geen vrijheid, in den door den Mi
nister bedoelden zin verandering te brengen 
in het door haar voorgedragen ontwerp-besluit. 

De Voorzitter der Afdeeling voor de 
Geschillen van Bes!uur, 

(get.) van Lynden v. Sanden burg." 

Hetgeen de Afdeeling nader aanvoert, hee[t 
geene wijziging in mijne aanvankelijke ziens
wijze kunnen brengen. 

Wat aangaat de bedenkingen, bedoeld in 
mijn, aan de Afdeeling gericht schrijven van 
5 Mei 1928, n°. 436, afdeeling Vervoer- en 
Mijnwezen, verwijst zij naar de bestrijding, 
neergelegd in haar, aan Uwe Majesteit ge
richt nader rapport van 23 Mei 1928, n° . 
216/278. De inhoud hiervan, alsmede de be
zwaren. welke mijnerzijds daartegen zijn aan
gevoerd, zijn in hun geheel opgenomen in mijn 
aan Uwe Majesteit gericht rapport van 13 
Augustus 1928, La. D ., afdeeling Vervoer- en 
Mijnwezen, dat met Uwer Majesteit's besluit 
van 18 Augustus 1928 is opgenomen in Staats
blad n°. 334. Wijl die bezwaren ook in dit ge
val gelden, moge het mij veroorloofd zijn kort
heidshalve naar de in genoemd Staatsblad op
genomen uitvoerige gedachtenwisseling te ver
wijzen. 

Wat aangaat mijne bezwaren tegen het feit, 
dat de Afdeeling de vergunning voor onbepaal
den termijn wenscht te zien gegeven, wijst zij 
er op, dat de door mij bedoelrle havenplannen 
te Hoedekenskerke haar bij de behandeling 
van de onderhavige beroepszaak niet bekend 
waren, op grond waarvan zij meent die plan
nen buiten beschouwing te moeten laten. Voor 
toelichting van dit standpunt wordt verwezen 
naar eenige vroegere beroepszaken en naar een 
briefwisseling met den Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Daargelaten of met bet vasthouden aan dit 
in vroegere aan Uwe Majesteit in autobusbe
roepszaken door mij uitgebrachte rapporten 
reeds meermalen bestreden standpunt de juist
heid van de in beroepszaken te nemen beslis
singen wordt gediend, bestaat m. i. zeker geen 
aanleiding om in dit geval, waarin ook blij
kens de beslissing van Gedeputeerde Staten, 
de bestaansreden van den busdienst niet boven 
alien twijfel is, af te wijken van den algemee
nen regel, door Gedeputeerde Staten van Zee
land gevolgd, om autobusvergunnini;en slechts 
voor een beperkt aantal jaren te verleenen. 
Ik meen met bet oog daarop dan ook te moe
ten voorstellen om de vergunning tot 1 J anuari 
1933 te verleenen. 

Ook met betrekking tot de aan de vergun
ni ng verbonden voorwaarden is zooveel moge
lijk gestreefd naar overeenstemming met het-

23 
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geen Gedeputeerde Staten dienaangaande pi e
gen te bepalen. Slechts 1r, niet ovcrgenomen 
een voorwaarde betreffende dien t;. en werk
tijden van het personeel, wijl dit onderwerp, 
ingevolge ar tikel 10, eerste lid, der wet tha ns 
bij algemeenen maatregel van bestuu r gere
geld is. 

In aanslui t ing aan het bovenstaande veroor
loof ik mij U wer Majeste it zeer eerbiedig in 
overweging te geven het h iernevensgaand, in 
den aangegeven zin opgemaakt ontwerp-be
slu it te bekrachtigen. 
D e Minister van Waterstaat, H . v. d. V eg t e. 

15 April 1929. KO:NINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 104.) 

De uit keering van een kindertoeslag aan 
den secretaris en den ontvanger komt daad
werkelij k neer op eene verhooging van de 
jaarwedden dezer ambtenaren en kan der
ha lve niet anders dan met inachtneming 
van het bepaalde in de artt. 104 en 107 
worden toegekend. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Be chikkende op het beroep, ingesteld door 

den R aad der gemeente Workum tegen het 
beslu it van Ged. Staten van Friesla nd van 
25 J anuar i 1929, n°. 38, 2e Afd. F., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan de begrooting 
dier gemeente voor het dienstjaar 1929; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, advies van 
3 April 1929, n°. 228; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenla ndsche Zaken en Landbouw van 
10 April 1929, Afdeeling B innen landsch Be
stuur, n°. 3321 ; 

0 . dat Ged. Staten van F riesland bij hun 
vorengenoemd besluit goedkeuring hebben ont
houden aan de begrooting 1929 der gemeente 
Workum, waarop o. a. een bedrag voor kinder
toeslag aan den gemeentesecretaris en den ge
meente-ontvanger was uitgetrokken, daarbij 
o. a. overwegende, dat zij bezwaar hebben te
gen bet ui tkeeren van een dergelijken toeslag 
aan den secretaris en den ontvanger, wier 
jaarwedden door Ged. Staten, den Raad ge
hoord, onder Onze goedkeuring worden vast
gesteld ; dat het geven van een zoodanigen 
toeslag naar hun oordeel neerkomt op eene 
t ijdelijke verhooging van de jaarwedde dezer 
ambtena ren; dat eene hetzij vaste, hetzij tij 
delijke verhooging dier jaarwedden n iet kan 
rot stand komen dan op de wijze, voorgeschre
ven in de artt. 104 en 107 der Gemeentewet; 
dat zij ene I angs anderen weg tot stand ge
komen jaarweddeverbooging voor deze . amb
tena ren in strij d achten met de wet en hunne 
goedkeuring niet kunnen verleenen aan de ge
meente-begrooting 1929, nu daarop boven en 
behal ve de aan die functionarissen toekornen
de jaarwedden een toeslag is uitgetrokken; 

dat van dit besluit de Raad der gemeente 
Workum bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende dat naar zijne meening de kinder
toeslag niet is eene verhooging van de jaar
wedden van den secretaris en den ontvanger, 
doch een toeslag geheel buiten het sa laris om; 
dat immers het Rijk ook salarisnormen voor 
all e ambtenaren in het !even heeft geroepen. 

doch buiten dit salaris om een kinder toeslag 
heeft vastgesteld, bereken d naar een zeker 
percentage van d it salaris; dat hij , a ppell a nt, 
voor alle arnbtenaren zijner gemeente sa laris
sen heeft bepaald in verhouding tot de jaa r
wedde van Burgemeester, secretar is en ontvan
ger en daarnaast een kindertoeslag in het !e
ven heeft geroepen; dat hij het zeer onb illijk 
zou vinden, dat de twee hoofd ambtenaren der 
gemeente in dien toeslag niet zouden kunnen 
deelen, temeer, daar Ged. Staten twee ja ren 
Jang kindertoe lag aan deze hoofdambtenaren 
,hebben goedgekeurd; 

0. dat de uitkeering van een kindertoeslag 
aan den secretaris en aan den ontvanger daad
werkelij k neerkomt op eene verhooging van 
de wedden van deze ambtenaren en daarom 
deze uitkeering niet anders clan met inachtne
ming van het bepaalde in de a rtt. 104 en 107 
der Gemeentewet kan worden toegekend ; 

dat Ged. Staten m it dien te recht hunne 
goedkeuring aan de begrooting der gemeente 
Workum voor het dienstjaar 1929 hebben ont;. 
houden; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze M inister van Bi nnenl andsche Zaken 

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

15 April 1929. ARREST van den H oogen 
Raad. (Sv. ar t. 433: , r . a rtt . 144 en 185; 
Gemeentewet artt. 47 en 53. ) 

Nu in de schriftunr van cas~atie van den 
Proc.-Gen. bij het Hof sleohts eenige ar
tikelen als gescbonden door niet-toepassing 
zijn opgesomd, d och d a~rin geen enkele 
grond is aangevoerd , waarop naar het oor -
dee! van requirant de voorgestelde schen
ding beru·it of \•·aarom naar zij ne neening de 
11,11,ngebaaldP a ,·tikelen door het H of hadden 
beboorcn te worden tocgepast, kan de req ui
rant nict in zi.in bernep worden ontvangen. 

Concl. t'roc.-Gen. l>ovendien: De beslis
sing van het Hof te 's-Gravenhage - t. w. 
dat noch het storen van een gerneentcraads
verg11,dering, n()('h het zicb daarna on bevel 
van den voorzitter uit die vergadering niet 
verwijderen valt onder eenige stra fbepa
ling, indien het een of bet a ntler geschiedt 
door een raadslid, handelende als zoodanig 
- gaat tt> ver, 11,lt ha ns voorzoover het zich 
niet verwjjderen nit de vergadering betreft. 
Immers volgens arrest van den H. R . van 
4 Mei 1925, N. J . 1925 biz. 549, zijn disci
plinaire maatregelen tegen orde verstorende 
raadsleden mogelijk o. a. door in het Regle
ment van Orde te bepa!en verwijdering 
mits zjj njet verder strekt clan de Joopende 
bijeenkomst. 

Aan deze voorwaarde voldoet niet het 
voor chrift van art .. 1 van het R eglement 
van Orde van den Gemeenteraad van Rot
terdam, volgens hetwelk een besluit tot 
verwijdering geldt voor den dag, waarop 
het genomen is, welk voor chrift mitsdien 
niet rechtsgeklig is . Derbn.lve w>is de voor 
zitter van den Raad niet bevoegd tot het 
geven van den la•t tct verwjjdering. 

Zie de Conclusie orntrent de beteekenis 
van art. 47 Gemeentewet. 
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Op het beroep van den Procureur-Generaal 
bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage, requi
r ant van cassatie tegen een arrest van dat 
Gerechtshof van 23 Januari 1929, waarbij in 
hooger beroep, na vernietiging van een vonnis 
der Arr.-Rechtbank te Rotterdam van 16 Oc
tober 1928, N. J. 1928, biz. 1574, G. van B., 
propagandist, is ontslagen van alle rechtsver
volging. 

Conclusie van den Procureur-Generaal. 

Ten aanzien van dezen verdachte, die lid 
was van den Raa d der Gemeente Rotterdam, 
verkl aarde het Gerechtshof alhier wettig en 
overtuigend bewezen: ,,dat hij te Rotterdam, 
op 29 Maart 1928, toen hij , als l id van den 
Raad der gemeente Rotterdam, eene open
bare ver gadering van d ien R aad bijwoonde, 
opzettelijk do01· bet verwekken van wanorde en 
het maken van gedruisch, d ie geoorloofde 
openbare raadsvergadering heeft gestoord en 
door zijne gedragingen den geregelden gang 
van zaken heeft belemmerd en aldaar ter 
plaatse, alwaar de burgemeester , de secretaris 
en de leden van den R aad der gemeente 
Rotterdam als ambtenaren in het openbaar in 
de rechtmatige uitoefening hunner bedi ening 
werkzaam waren, opschudding heeft veroor
zaakt en na het door den burgemeester gege
ven bevel , zich niet heeft verwijderd , door op
zettelijk, toen eene door hem, verdachte, en het 
raadslid van den Dungen ingediende motie, 
luidende: ,,De Raad der gemeente Rotterdam 
besluit geen werkloozen naar buiten te sturen, 
ind ien niet vaststaat, da t voor het werk dier 
werkloozen minstens 75 cent per uur wordt 
betaald" , niet wei,d ondersteund en dus geen 
onderwerp van beraadslaging kon uitmaken, 

·zeer luid te interrumpeeren , te schreeuwen en te 
schelden en daarmede door te gaan, hoewel hij 
herhaaldel ijk door den voorzitter tot de orde 
werd geroepen en door veITolgens, toen de 
voorz itter naar aanleiding van het feit, dat hij , 
verdachte, niet wilde terugnemen de woorden 
,, dat de Rotterdamsche R aad geen respect 
ha d" , in verband met het feit, dat hij , ver
dachte, door zijne gedragingen den geregelden 
gang van zaken belemmerde, bij den R aad 
het voorstel in stemming bracht om verdachte 
den toegang tot en het verblijf in de raads
zaal en de daarbij behoorende locali teiten voor 
den 29 Maart 1928 te ontzeggen, luid te scheL 
den, te schreeuwen en te interrumpeeren, zoo
dat de leden van dien Raad en de voorzitter 
hun stem niet anders verstaanbaar konden 
maken dan door stemverheffing en sommige 
leden ter ui tbrenging van hun stem naar den 
voorz itter en secretaris toekwamen en de se
cretaris zeer veel moeite had de uitgebrachte 
stemmen op te nemen en door vervolgens , toen 
dit voorstel door den Raad was aangenomen, 
zich niet onmiddellijk te verwijderen, nadat 
de voorzitter hem herhaaldelijk had gelast 
zich uit de raadszaal en de daarbij behoorende 
localiteiten te verwijderen, maar is blijven 
zitten zelfs nadat de voorzitter de vergadering 
h ad geschorst." 

N a te hebben beslist, dat dit bewezene door 
den verdachte is begaan, overweegt het Hof 
verder : ,,dat deze feiten niet strafbaar zijn, 

aangezien noch het door de bewezen gedragin, 
gen storen van eene gemeenteraadsvergade
ri ng, noch het zich daarna op bevel van den 
voorzitter ui t die vergadering niet verwijderen 
valt onder eenige strafbepaling, indien het een 
of het ander geschiedt door een raadsl id , han
delende als zoodanig" ; 

,,dat immers de strafwet de gemeenteraads
vergaderi ng we! beschermt tegen ordeversto
ring door derden, maar n iet tegen wanordelijk
heid in e igen boezem". 

Gevolg dezer overwegingen was een ontslag 
van rechtsvervolging, waartegen de Procureur
Generaal , ofschoon zich met 's Hofs u itspraak 
vereenigend, a ls middel opwerpt ter onder
steuning van zijn cassatieberoep: ,, Schending 
door niet toep ass ing van de artt. 144 en 185 
Sr." 

Ter verduidel ij king zij nog medegedeeld, dat 
a rt. 18bis van het Reglement van Orde voor 
de vergaderingen van den Raad der gemeente 
Rotterdam eene bepaling bevat van dezen in
houd: ,,De voorzitter kan den Raad voorstel
len aan een lid , dat door zijn gedragingen den 
geregelden gang van zaken belemmert, voor 
den dag waarop het besluit genomen is, den 
toegang tot en het verblijf in de Raadszaal en 
de daarbij behoorende localiteiten te ontzeg
gen. Over di t voorstel wordt niet beraadslaagd. 
Bij aanneming moet het lid de vergadering 
onmiddellijk verlaten". 

Indien m en zich een goed beeld wil vo1TI1en 
van de beteekenis van art. 47 der Gemeente
wet, client m en terug te gaan naar art. 92 der 
Grondwet van 1848. Dit werd door de Regee
ring aangeprezen (Buijs, I a d art. 92, biz. 532 
vlg), a ls scheppende parlementaire onschend
baarheid van de vertegenwoordiging, die we! 
is waar well ich t tot excessen zou kunnen lei
den, welke dan de K amers zelve met h aar re
glement van orde behooren te bedwingen, 
zonder dat echter de rechter zich daarin zou 
mogen mengen. Op grond hiervan mocht Mr. 
Noyon, in zijne conclusie, voorafgaande aan 
Uw arrest van 29 September 1902, W . 7809, 
tot de slotsom komen, dat het gemeene recht 
voor de volksvertegenwoordiger-s a ls zoodanig 
werd ui tgeschakeld en dat deze in 's Lands
vergaderzaal eene vrijheid genieten voor den 
vorm , waarin zij hunne ,,advij zen" wenschen 
te geven, die bij eventueel misbruik alleen 
door de bepalingen van bedoeld reglement kan 
worden achterhaald . 

Gelijken geest ademt art. 47 der Gemeente
wet. H et spreekt we! niet va n ,,advijzen" , doch 
van ,,stem of meening" , maar de strekking 
van beide voorschriften is dezelfde. Dit bl ijkt 
u it het door de R egeering gegeven antwoord 
(Bijl. 1850- 1851, biz. 516) op het verslag der 
Commiss ie van Rapporteurs (biz. 447) , waarin 
de redactie van art. 92 der Grondwet werd 
aanbevolen, waarop enkel niet werd ingegaan, 
omdat die van art. 74 der Provinciale Wet 
voorkeur verdiende. 

Overigens vindt men noch in de historie der 
Provinci ale Wet, noch in die der Gemeentewet 
iets, dat nader omvang, zin en beteekenis van 
de onschendbaarheid der leden van de Pro
vinciale Staten of van de Gemeenteraden ver
kl aart. Zij is derhalve gelijk aan die van de 
leden der vol ksvertegenwoordi g ing behoudens, 
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dat art. 53 der Gemeentewet, blijkens zijne 
woorden, imperatief de vaststelling van een 
reglement van orde voorschrijft. 

Nu behoeft het we! geen betoog, dat die 
onschendbaarheid zich zeer ver behoort uit te 
strekken, wil men de vertegenwoordigers in de 
gelegenheid stellen zich te uiten op eene wijze, 
waarop zij meenen, dat dit moet geschieden en 
dat de eenige, die onbehoorlijke gedragingen 
zal kunnen tegengaan, het lichaam zelve is , 
dat daaraan paal en perk kan stell en in zijn 
reglement van or/le, hetwelk een wetboek is 
voor het parlementair fatsoen. Zoo schijnt mij 
ook Uw Raad te oordeelen in zijn zooeven ge
citeerd arrest van 29 September 1902, W. 
7809, en indien dit kritiek heeft uitgelokt 
(Oppenheim I , biz. 264) , dan• geloof ik, dat zij 
moet afstuiten op deze alles beheerschende 
overweging: ,,dat de bedoeling van art. 92 der 
Grondwet van 1848 was, dat de vertegenwoor
digers vrijelijk hunne gevoelens zouden mogen 
openbaren met betrekking tot in hehandeling 
~ijnde zaken zonder vrees voor eene gerechte
lijke vervolging, wanneer hun daarbij uitdruk
kingen mochten ontvallen, die hen anders 
daaraan zouden blootstellen," welke overwe
ging mij in logische overeenstemm ing lijkt met 
de woorden der Wet en met de werkelijke be
hoefte van het constitutioneele stelsel. 

Dit is clus het criterium voor den strafrech
ter en al gold het toen een~ beleedigende uit
clrukking, zoo zou Uw oordeel niet anders heh
hen geluid, indien de verclachte van destijds, 
evenals die van thans, zich gemeend had te 
moeten uiten door luidruchtig te schreeuwen, 
te schelden en te interrumpeeren. Het onder
zoek naar het verband tusschen een of antler 
en het aan de orde zijnde onderwerp is im
mers aan den strafrechter onttrokken en voor 
<liens onthouding is het reeds voldoende, wan
neer vaststaat, dat bepaalde feiten zijn ge
pleegd bij de beraadslag ing over een aan de 
orde zijnd ondenverp. 

Art. 47 der Gemeentewet geeft dus geen 
onbeperkten vrijbrief voor het plegen van wat 
strafbaar is, maar slechts eene vrijheid voor 
het uiten van· stem of meening door woord en 
geschrift op eene wijze, die den vertegenwoor
digers daartoe geschikt lijkt, met inachtne
ming der bepalingen van het reglement van 
orde. 

Zoo derogeert mitsdien art. 47 der Gemeente_ 
wet aan de betrekkelijke bepalingen van het 
Wetboek van Strafrecht en het vaste geloof 
in de noodzakelijkheid van parlementaire on
schendbaarheid, zal we} oorzaak geweest zijn, 
dat men in de uitgave van Smidt's Strafwet
boek nergens een woord vermeld vindt over de 
moge!ijkheid van toepassing der strafwet op 
vertegenwoordigers. 

Nu vind ik we! , dat 's Hofs beslissing te 
ver gaat, al thans voor zoover het zich niet 
verwijderen van den verdachte uit de raads
vergadering betreft. Volgens Uw arrest im
mers van 4 Mei 1925, W. 11352, N. J . 1925, 
biz. 549, zijn disciplinaire maatregelen tegen 
orde verstorende raadsleden mogelijk, o. a. 
door in het reglement van orde te bepalen 
verwijdering, mits zij niet verder strekt dan de 
loopende bijeenkomst, opdat het recht van den 
verwijderde om dee! te nemen aan de vergade-

' ringen niet illusoir worde. In Rotterdam 
heeft de Raad echter overdreven en geldt een 
eventueel besluit voor den dag, waarop dit 
genomen is , onverschillig, of wellicht op dien 
clag eene nieuwe bijeenkomst wordt gehouden. 
Naar Uwe opinie mag dit niet, omdat geen 
rekening wordt gehouden met waarschijnlij k 
teruggekeerde bezadigclheid en evenwichtig
heid. 

Op dit punt aanvaard ik derhalve 's Hofs 
arrest niet, al komen wij beiden tot eene zelfde 
uitkomst, omdat in mijn stelsel de voorzitter 
van den Raad onbevoegd was tot geven van 
den last tot verwijdering, daar dit steunde op 
het niet rechtsgeldig voorschrift van art. 18bis 
van het regl ement van orde. 

Overigens echter acht ik het juist, wijl vast
staat, dat de bewezen verklaarde feiten uiting 
gaven aan gevoelens met betrekking tot in 
behandeling zijnde zaken, of ondenverpen. 

Echter zal het beroep niet ontvangen kun
nen warden, aangezien de requirant we! twee 
artikelen van het Wetboek van Strafrecht door 
niet-toepassing geschonden acht, doch niet ver
meldt, waarin die schending bestaat. Zijn 
schriftuur voldoet derhalve niet aan den eisch 
van art. 433 Sv. (Vgl. anest Hoogen Raad 
19 Maart 1928, W. 11823 N. J. 1928, biz. 
724) . 

Ik concludeer dus tot niet-ontvankelijkver
klaring van het beroep, subsidiair, indien het 
middel kan worden getoetst, tot verwerping 
daarvan. 

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

Jhr. Feith; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur : (Zie 
Cone!. Proc. -Gen.); 

0 . dat de schriftuur van cassatie, behalve 
hetgeen hierboven is vermeld, niets anders be
vat dan de mededeeling, dat de requirant, hoe
wel zich geheel met 's Hofs beslissing kun
nende vereenigingen, die trouwens geheel 
overeenkomstig zijn requisitoir te dezer zake 
is, zich niettemin tegen die beslissing in cas
satie heeft voorzien, nademaal hem is gebleken 
dat 's Lands belang eene uitspraak in hoogste 
instantie vordert; 

dat in deze schriftuur we! eenige artikelen 
als geschonden door niet-toepassing zijn op
gesomd, cloch daarin geen enkele grond is aan
gevoerd, waarop naar het oordeel van requi
rant de voorgestelde schending berust of waar
om naar zijne meening de aangehaalde arti
kelen door het Hof hadden behooren te warden 
toegepast; 

dat echter onder de middelen, welke het 
0. M. ingevolge art. 433 Sv. verplicht is in 
zijne schriftuur op te nemen, ook die gronden 
zijn te begrijpen en bij gemis daarvan de re
quirant in zijn beroep niet kan worden ont
vangen; 

Verklaart den requirant niet-ontvankelijk in 
zijn beroep. 

(N. J.) 
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15 April 1929. ARREST van den Hoogen ' 
R aad . (Leerplichtwet art. 3.) 

De omstandigheid, dat verdachtes kind 
bij het bereiken van den twaalfjarigen 
leeftijd zes klassen had doorloopen eener 
school, die meer clan zes klassen telde, 
deed op zich zelve, volgens art. 3 der wet 
i. v. m. a rt. II der wet van 30 Juni 1924, 
S . 319, de ieerverplichting voor dat kind 
niet eindigen. Nu het kind ten tijde der 
telastgelegdE> schoolverzuimen, de klasse 
der school voor uitgebreid lager onder
wijs, waar het was geplaatst, nog niet had 
doorloopen, besliste de Rb. terecht, dat de 
leerverplichting nog niet was geeindigd . 

Op het beroep van W . K. , requirant van 
cassatie tegen een tegen hem gewezen vonnis 
van de Arr.-Rechtbank te Alkmaar van 22 
Januari 1929, waarbij in hooger beroep, na 
vernietiging van een mondeling vonnis van 
den Kantonrechter te Schagen van 18 Oct. 
1928 de requirant ter zake van de overtre
ding' ,,als vader, krachtens de wet verplicht 
tot verzorging van een bij hem inwonend kind, 
dat als leerling op eene lagere school is ge
plaatst, en dat nog niet bui ten de leerver
plichting valt, niet zorgen, dat bet km<l ge
regeld de school bewekt, gepleegd binnen zes 
maanden nadat den overtreder de aanzegging 
is uitgereikt, bedoeld in art. 19 § 2 der Leer
plichtwet betreffende hetzelfde kind", met 
aanhaling der artt. 22 § 1 aanhef sub 2e en 
3 der Leerplichtwet, I en II der wet van 30 
J uni 1924, S. 319, 23 Sr.., is veroordeel d tot 
eene geldboete van vier gulden en vervangen
de hechtenis van vier dagen. (Gepleit door 
Mr. J. A. E. Buiskool, advocaat te Schagen). 

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

Kranenburg; 
Gelet op bet middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en na
mens hem toegelicht bij pleidooi, luidende: 

Schending, althans verkeerde toepassing van 
de artt. 1 en 3 lid 3 en 4 der Leerplichtwet 
junctis de artt. I en II der wet van 30 J uni 
1924, S. 319, door te beslissen, dat bet kind 
Klaas K. op de in de dagvaarding genoemde 
data nog leerplichtig was ; 

0. dat bij bet bestreden vonnis, met quali
ficatie en strafoplegging zooals is vermeld, 
ten laste van den requirant is bewezen ver
klaard : 

dat hij gedurende na te melden tijd , als 
vader krachtens de wet belast met de verzor
g ing van den bij hem inwonenden Kl aas K., 
geboren 20 Juni 1916, welk kind als leer
ling was geplaatst op eene openbare lagere 
school voor ui tgebreid lager onde rwij s eerste 
klasse, gelegen te Winkel, en nog niet op 
grond van art. 3 der Leerplichtwet buiten de 
leerverplichting vie! , niet heeft gezorgd, <lat 
dit kind die school geregeld bezoekt, welk 
kind op 16, 18, 20 · Juli 1928 gedurende alle 
schooltijden de school heeft verzuimd, nadat 
door den Inspecteur van bet Lager Onderwijs 
in de inspectie Helder aan verdachte was toe
gezonden de aanzegging bedoeld in art. 19 
§ 2 der Leerplichtwet, betreffende hetzelfde 

kind, welke aanzegging behoorlijk is uitge
reikt op 9 Juli 1928; 

0. ten aanzien van bet middel: 
·dat in art. 1 der Leerplichtwet aan de 

ouders de verplichting wordt opgelegd zorg te 
dragen, dat aan hun kind voldoend lager 
onderwijs wordt verstrekt gedurende den tijd 
in deze wet bepaald, welke verplichting wordt 
nageleefd door te zorgen, dat bet kind de 
lagere school waar het is ingeschreven, gere
geld bezoekt; 

dat art. 2 der wet bepaalt, dat onder ,,la
gere scholen" ook de scholen voor uitgebreid 
lager onderwijs, waar onderwijs wordt gegeven 
in de daa r genoemde vakken, worden ver-
staan; • 

dat dientengevolge ook door geregeld be
zoek van zulk eene school aan <le leerverpli ch
ting wordt voldaan; 

0. dat de omstandigheid dat verdachtes 
kind bij bet bereiken van den twaalfjarigen 
leeftijd zes klassen h ad doorloopen eener 
school, die meer dan zes klassen telde, op 
zich zelve, volgens art. 3 der wet in verband 
met art. II der wet van 30 J uni 1924, S. 
319, de leerverpl ichting voor dat kind niet 
deed e incligen; 

dat echter door plaatsing op, en geregeld 
bezoek van eene school voor uitgebreid lager 
onderwijs als bedoeld bij art. 2, aan den 
eisch van art. 1 der wet werd voldaan; 

dat verdachtes kind ten tijde der telastege
legde schoolverzuimen, de klasse der lagere 
school waar bet was geplaatst, blijkens het
geen is bewezen verklaard, nog niet had door
loopen ; 

dat de R echtbank mitsdien volgens de bo
venaangehaalde wetsartikelen terecht besliste, 
dat voor <lit kind de leerverpl ichting nog niet 
was geeindigd; 

dat bet middel derhalve is ongegrond; 
Verwerpt bet beroep. 

[Gewezen overeenkom.stig de Conclusie van 
den Procureu1·-Generaal.] 

(N. J.) 

17 April 1929. BESLUIT, houdende beschik
king op bet beroep, ingesteld door H. H. 
A. Mittendorf£ en H . J. Mittendorf£, bei
den te Avereest, tegen bet besluit van Bur
gemeester en Wethouders dier gemeente 
van 15 Mei 1928, n°. 95/532, waarbij aan 
hen en hunne rechtverkrijgenden voor
waardelijk en voor een proeftijd van 12 
maanden vergunning is verleend tot uit
breiding van hunne scheepswerf , gelegen 
aan de Hoofdvaart, op bet perceel, ka
dastraal bekend gemeente A verees t, Sectie 
I, Nummers 1565, 949 en 948. S. 164. 

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

H. H. A. Mittendorf£ en H . J. Mittendorf£, 
beiden te A vereest, tegen bet bes] uit van Bur-· 
gemeester en Wethouders dier gemeente van 
15 M ei 1928, n° . 95/532, waarbij aan hen en 
hunne rechtverkrijgenden voorwaardelijk en 
voor een proeftijd van 12 maanden vergunning 
is verleend tot uitbreiding van hunne scheeps
werf, gelegen a.an de Hoofdvaart, oi; bet per-
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ceel, kadastraal bekend gemeente A verees t, 
Sectie I , nummers 1565, 949 en 948 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesch illen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
5 December 1928, n°. 1090 en 20 F ebruari 
1929, n°. 1090(1928)/41; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Arbeid, H andel en Nijverheid van 11 Apri l 
1929, n°. 153 H , Afdeel ing Arbeid; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders van A vereest, bij bovengemold besluit, 
aan Gebroeders H . H . A. en H . J . Mitten
dorf£ en hunne rechtverkrijgenden voor een 
proeftijd van 12 m aanden vergunn ing hebben 
ver leend tot ui tbreiding van hunn~ scheeps
werf door hat plaatsen en in werki ng stellen 
van eene pneumatische kl inkinstallatie, te drij
ven door een electromotor, gelegen aan de 
H oofdvaart, op het perceel kadastraal bekend 
gemeente A vereest, Sectie I , nummers 1565, 
949 en 948, onder de volgende voorwaarden: 

a . da t de vergunning is verleend voor een 
proeftij d van 12 maanden, aanvangende met 
den dag, waarop de aangevraagde uitbreiding 
der inrichting voltooid en in werk ing ge-
bracht is; · 

b. dat de pneumatische kl inkinstallatie 
slecht.'l mag worden gebruikt op iederen werk
dag tusschen 7 uur voormiddags en 6 uur des 
namiddags; 

c. dat de klinkinstallatie tijdens hat gebruik 
moet warden omsloten door een verplaatsbaar 
houten klankbord, bestaande uit 2 schotten, 
die aan elkaar zij n bevestigd onder een hoek 
van ± 120° ter hoogte van mi nstens 4 M ., 
gemaakt va n houtwerk van m instens 2,2 c.M. 
in doorsnede en waarvan het eene schot m in
stens 3 en het tweede minstens 5 M . lang is; 
dat het bord zoodanig moat worden geplaatst, 
dat het geluid voor de aan- en omwonenden 
het minst h inderlijk is; 

terwijl voort.'l is bepaald, dat de uitbreiding 
voltooid en in werking gebracht moet zijn v66r 
1 J uni 1928; 

dat Burgemeester en Wethouders daarbij 
hebben overwogen, dat het gebru ik van eene 
dergelij ke kl inkinstallatie voor de aanwonen
den h inderlijk is ; dat door het oploggen van 
voorwaarden aan di t bezwaar kan worden te
gemoet gekomen ; dat het gewenscht is de ver
gunning voor een proeftijd ta verleenen, ten 
einde met juistheid de werk ing der kl inkin
stallatie in verband met de op te leggen voor
waarden te kunnen beoordoelen ; 

dat de appell a nten in beroep aanvoeren, dat 
de gestelde voorwaarden en prneftij d voor hen 
zoo bezwarend zij n, dat, wanneer die voorwaar
den en proeftij d aan de vergunning verbonden 
blijven, de daarvoor door hen aan te wenden 
kosten boven het gewin gaan en bovendien het 
gebr uik maken van de verg unn ing onder de 
gestelde voorwaarden om redenen van p racti
schen aa rd niet doenlij k is ; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wethou
ders aan de bij hun bestreden bes lui t verleen
de vergunning onder a de voorwaarde hebben 
verbonden, da t de vergunn ing verleend is voor 
een proeftijd van 12 maanden, aanvangende 
met den dag, waarop de aangevraagde u it
breiding der inricht ing voltooid en in wer
king gebracht is; 

dat eene zoodanige bepaling n iet als voor
waarde kan worden gesteld; 

dat voort.'l, op grond van het ra pport van 
den Di recteur-Generaal van den Arbeid, met 
wiens gevoelen W ij Ons vereeni gen, moet war
den aangenomen, dat de voorwaa1'de onder c 
niet zal strekken ta r tegemoetkoming aan het 
bezwaar van h inder van ern~tigen aard, va n 
de inrich ting te duchten; 

dat derhalve deze voorwaard" niet kan war
den gehandhaafd ; 

Overwegende wij ders, dat ingevolge a rtikel 
12 der Hinderwet eene vergunning slech t.'l dan 
voor een bepaalden proeftijd behoort te worden 
ver leend, wa nneer over de gevo lgen der inrich
t ing of der u itbre iding der inrich t ing tij dens 
de aanvrage om verg unning niet met voldoen
de zekerheid kan warden geoordeeld; 

dat echter omtrent de gevolgen der werking 
va n eene pneumatische klinkinstall a tie, gedre
ven door een electromotor, voldoende ervaring 
is opgedaan ; 

dat er derhal ve geen grond was voor het ve r-. 
leenen van eene vergunning voor een proef
tijd; 

dat van de ui tbre iding der inrichting met 
eene pneumatische kli nkinstall atie h inder van 
ernstigen aard moet warden gevreesd en voor
a lsnog niet gebleken is, dat door het stell en 
van voorwaarden aan di t bezwaar ka n worden 
tegemoet gekomen ; 

dat daarom in beroep de ve rleende ve rgun
ning voor een proeftij d niet in eene defi n it ieve 
vergunning kan worden omgezet ; 

dat anderszij ds, nu de proeftij d, waarvoor de 
door B urgemeester en Wethouders van A ve1·
eest bij hun beslui t van 15 Mei 1928, n°. 
95/532, verleende vergunning geldt, binnen
kort afl oopt, er geen vo ldoende termen aan
wezig zijn om dat beslui t te vern iet igen, te 
meer, daar alleen de concessionari ssen bij Ons 
in beroep gekomen zijn ; 

Gezien de Hinde rwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving voor het over ige van het 
bestreden besluit van B urgemeester en Wet
houders van Averees t van 15 Mei 1928, n°. 
95/532, de daarbij aan de verleende vergun
n ing verbonden voorwaa rden onder a en c te 
doen vervallen. 

Onze Minister van Arbeid, H a ndel en ij 
ve rheid is belast met de uitvoeri ng van dit be
slui t, dat met het rapport va n Onzen voor
noemden Mi nister in het Staatsblad zal worden 
geplaat.'lt en waarvan afschrift zal worclen ge
zonden aan den R aad van State, Afdeel ing 
voor de Geschillen van Bestuur . 

H et Loo, den 17den A pril 1929. 
WILI-IELMINA. 

De Minister vav A rb eid, H andel en N ij verheid. 
J. R. S I o t e m a k e r cl e B r u I n e. 

(Uitgeg. 22 M el 1929.) 
N °. 153 H. 

Afd ee l in g: 
A rb e i d. 

's-Gravenhage, 11 Apri l 1929. 
Aan de Koningin. 

Onder dagteekening van 5 December 1928 is 
I door den R aad van State, Afdeeli ng voor de 
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G eschillen van Bestuur, adv ies uitgebracht 
omtrent het beroep, ingesteld door H. H . A. 
Mittendorf£ en H. J. Mittendorf!, beiden te 
A vereest, tegen het beslui t van Burgemeester 
en Wethouders dier gemeente van 15 Mei 
1928, n°. 95/532, waarbij aan hen en hunne 
rechtverkr ijgenden voorwaardelijk en voor een 
proeftijd van 12 maanden vergunning is ver
leend tot ui tbreiding van hunne scheepswerf, 
gelegen aan de H oofdvaar t, op het perceel , 
ka dastraal bekend gemeente A vereest, Sectie 
I , nos. 1565, 949 en 948. 

H et door de Afdeeling voorgedragen ont
werp-beslui t luidt a ls vol gt: 

,,Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
H . H . A . Mi ttendorf£ en .tl. J . Mi ttendorf!, 
beiden te A vereest, tegen het beslui t van Bur
gemeester en W'ethouders dier gemeente van 
15 Mei 1928, n°. 95/532, waarbij aan hen en 
hunne rechtverkrij genden voonvaarde lijk en 
voor een proeftijd va n 12 maanden vcrgunning 
j g verleend tot ui tbreidi ng van hunne scheeps
wed, gelegen aan de H oofdvaar t, op het per
ceel , kadastraa l bekend gemeente A vereest, 
Sectie I , rummers 1565, 949 en 948; 

Den R aad van S tate, Afdeeling voor de Ge
sohillen van Bestuur, gehoord, a dv ies van 5 
December 1928, N °. 1090 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en Nijverheid van 

Overwegende: dat Burgemeester en Wethou
ders van A ve1·eest, bij bovengemeld besluit, 
aan Gebroeders H . H . A. en H. J . Mitten
dorf£ en hunne rechtverhijgenden voor een 
proeftijd van 12 maanden vergunni ng hebben 
verleend tot ui tbreiding van hunne scheeps
werf door het plaatsen en in werking stellen 
van eene pneumatische kli nkinstall atie, te drij
ven door een electromotor, gelegen aan de 
Hoofdvaar t, op het perceel ka dastraal bekend 
gemeente A ve'l'ees t, Sectie I, Nummers 1565, 
949 en 948, onder de volgende voorwaarden : 

a. dat de vergunning is verleend voor een 
proeftijd vau 12 maanden, aanva ngende met 
den dag, waarop de aangevraagde uitbreiding 
der inriohting voltoo id en in werki ng gebracht 
is ; 

b. dat de pneumatische klinkinstallatie 
slech ts mag worden gebruikt op iederen wer k
dag tusschen 7 uur voorm iddags en 6 uur des 
namiddags; 

c. dat de kli nkinstall ati e tij dens het gebr uik 
moet worden omsloten door een verpl aatsbaar 
houten kl a nkbord , bestaande uit 2 schotten, 
die aan elkaar zijn bevestigd onder een hoek 
van ± 120° ter hoogte van minstens 4 \II. , 
gemaakt van houtwerk van minstens 2.2 c.M. 
in doorsnede en waarvan het eene schot min
stens 3 en het tweeds minstens 5 M. Ja ng is; 
dat het bord zoodanig moet worden gepl aats t, 
dat het geluid voor de aan- en omwonenden 
het minst hinderlij k is; 

dat Burgemeester en Wethouders daarbij 
hebben overwogen, dat h et gebruik van eene 
dergelijke klinkinstallatie voor de aanwonen
den hinderlijk is ; dat door het opleggen van 
voorwaarden aan <lit bezwaar ka n worden te
gemoet gekomen ; dat het gewensoht is de ver
gunning voor een proeftijd te verleenen, ten 
einde met juistheid de werking der kl inkin
stalla t ie in verband met de op te leggen voor
waa rden te kunnen beoordeelen; 

dat de appellanten in beroep aanvoeren, dat 
de gestelde voorwaarden en proeftijd voor 'hen 
zoo bezwarend zijn, dat, wa nneer die voorwaar
den en proeftijd aan de vergunning verbonden 
blijven, de daarvoor door hen aan te wenden 
kosten boven het gewin gaan en bovendien het 
gebruik maken van de vergunning onder de 
gestelde voorwaarden om redenen van prac
t ischen aard niet doenlij k is; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wethou
ders aan de bij hun bestreden bes! ui t verl een
de vergunn ing de voorwaarde hebben verbon
den, dat de vergunning vArleend 1s voor een 
proeftij d van 12 rnaanden, aa nvangende met 
den dag, waarop de aangevraagde u1tbreiding 
der inrichting voltooid en in werking ge
bracht is ; 

dat eene zoodanige bepaling niet als voor
waarde kan worden gesteld ; 

dat voorts, ingevol ge ar t ikel 12 dcr Hinder
wet, eene vergunning slechts dan voor een be
paalden proeftijd behoort te worden ve rleend, 
wanneer over de gevolgen der inriuhting of 
der ui tbreiding der inrich ting tijdens de aan
vrage om vergunning niet met vo!C:ocnde ze
kerheid kan worden geoordeeld ; 

dat di t hier niet het geva l is, daar omtrent 
de gevolgen der werki ng van eene pneumati
sche klinkinsta llat ie, gedreven door een elec
t romotor, voldoende ervaring is opgedaan; 

dat er derhalve geen grond is om de ver
gunning slechts voor een proeftijd te verlee
nen ; 

Overwegende wijders, dat op grond van bet 
rapport van den Directeur-Generaai va n i:len 
Arbeid, inet wiens gevoelen Wij Ons vereeni
gen, moet worden aangenornen, dat de voor
waarde onder e niet zal strekken ter tegemoet
korning aan het bezwaar van hinder van ern
stigen aard, van de inricht iug te duch ten ; 

dat derhal ve deze voorwaarde niet kan wor
den gehandhaa fd ; 

Gezien de Hinderwet ; 
H abben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van het bestreden beslu it, aan 
Gebroeders H. H. A. en H . J . Mittendorf£ en 
hunne rechtverkrijgenden vergunning te ver
leenen tot uitbreiding van bunne scheepswerf 
door het plaatsen en in werking stell en van 
eene pneumatische klinkinstall atie, te drij ven 
door een electromotor, gelegen aan de Hoofd
vaart, op het perceel, kadastraal bekend ge
meente A vereest, Sectie I , umrners 1565, 949 
en 948, onder de bij het beslui t gestelde voor
waarde sub b; 

met bepaling wijders, dat de inrichting moet 
zij n voltoo id en in werking gebracht bi nnen 
eene maand na de dagteekening van dit be
sluit. 

Onze Minister van Arbe1d, Handel en Nij 
verheid is bel ast met de ui tvoering va n dit 
beslui t, waarvan a fschrift zal worden gewn
den aan den R aad van State, Afdeeling voor 
de Geschill en van Bestuur." 

Aangezien ik mij met dit ontwerp-beslui t 
niet kon vereenigen, heb ik de daar tegen bij 
mij gerezen bedenkingen ter kennis gebracht 
va n de Afdeeling bij den vol gcnden brief van 
5 F ebr uari 1929, N °. 42 H , Afdee lingArbeid : 

,,Krachtens K oninklijke machtig ing, bedoeld 
in het sohrijven van den Directeur van het 
K abinet der K oning in dd. 29 Maa rt 1926, N °. 
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20, heh ik de eer bij den Raad van State, Af
deeling voor de Geschillen van Bestuur, op
nieuw ter overweging aanhangig te maken het 
beroep, ingesteld door H. H. A . en H. J. M it
tendorf£, be iden te Avereest, tegen het besluit 
van Burgemeester en Wcthouders dier ge
meente d.d. 15 Mei 1928, N° . 96/632. 

H et bij het advies der Afdeeling van 5 De
cember 1928, n°. 1090, voorgedragen ontwerp
besluit heeft tot strekking de door B urge
meeste r en Wethouders van Avereest bij hun 
voornoemd besluit voor een proeftijd van 12 
maanden verleende vergunning in eene defini
ti eve vergunning om te zetten en Yoorts de 
aan die vergunning onder a en c verbonden 
voorwaarden te doen vervallen. Met <lit laat
ste zou ik mij kunnen vereenigen. H et omzet
ten der vergunning voor een proeftijd in een 
definitieve vergunning ontmoet echter bij mij 
bezwaar en we! op de volgende gronden. 

Uit de naar aanleiding van het inge telde 
beroep ingewonnen adviezen van Burgemees
ter en W ethouders van Avereest, den Hoofd
ingenieur van den Provincialen Waterstaat en 
den Directeur-Generaal van den Arbeid blijkt , 
dat de omwonenden hinder van ernstigen aard 
van de pneumatische klinkinstallatie onder
vinden. N och de Hoofdingenieur van den 
Provinoialen W aterstaat, noch Gedeputeerde 
Staten, nooh de Directeur-Generaal van den 
Arbeid achten verleening van een definitieve 
vergunning op materieele gronden gerecht
vaardigd. 

L aatstgenoemde adviseur merkt te dien aan
zien in zijn rapport van 23 October 1928, n°. 
11906, het volgende op: 

,,W aar mij overigens geen voonvaarden be
,,kend zijn, welke den veroorzaakten hinder 
,,kunnen voorkomen of afdoende kunnen ver
,,minderen, en deze hinder, zooals mij geble
,,ken is, voor de tegenover de scheepswerf wo
,,nende families H amm ing en van Veen van 
,,ernstigen aard kan worden genoemd, hen ik 
,van meening, dat de vergunning, zooals deze 

;,werd gevraagd, had mo~ten wor<.ien g wei
,,gerd, niettegenstaande ik overtuigd ben, dat 
,,het pneumatisch klinken voor het econom is_'?h 
,,voortbestaan van de scheepswerf noodzakel!Jk 
,,rnoet worden geacht." 

Door de voorgestelde be li ssing, dir aan de 
bezwaren van appellanten geheel tegemoet 
komt, zull en de belangen der omwonenden 
zeer ernstig worden geschaad en zulk~ in groo
tere mate dan onder de gegeven omstandig
heden gerechtvaardigd schijnt. 

H et ware zonder twijfel eene daad van voor
zichtigheid van hen geweest, inclien zij ook 
tegon het besluit, waarbij de vergunning voor 
een proeftijd is verleend, beroep hadden inge
ste ld. Zij moohten echter redelijke1wijze ver
waohten, dat zij bij afloop van den proeftijd 
in de gelegenheid zouden zijn hun belangen 
tegenover die van de conces~ionari sen te doen 
gelden, en dit heeft hen e: waarsohij nl ij k van 
weerhouden thans reeds m beroep te gaan. 
Die gelegenheid zal hun, wanneer thans in 
beroep een definitieve vergunning wordt ver
leend, voorgoed worden ontnomen. 

Het wil mij daarom voorkomen, dat ook 
wanneer in het te nemen besluit - en m. i. 
terecht - erkend wordt, dat Burgemeester en 

Wethouders van A vereest ten onrechtc een ver
gunning voor een proeftijd hebben verleend, 
daaraan thans geen reohtsgevolg behoort te 
worden Yerbonden of we! een ander reohtsge
volg dan omzetting der vergunn ing voor een 
proeftijd in een definitieve vergunning. 

Gaarne zal ik vernemen, of de Afdeel ing 
aanleiding vindt het voorgedragen ontwerp
besluit te wijzigen." 

De Afdeeling deed mij daarop onder dag
teekening van 20 Februari 1929 het h ieronder 
volgende antwoord toekomen : 

,,Krachtens machtig ing van Uwe Majesteit 
heeft de Min ister van Arbeid, H andel en N ij
verheid met een schrijven van 5 Februari 1929, 
n°. 42 H , afdeeling Arbeid, bij den Raa d van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van B e
stuur, opnieuw ter overweging aanhangig ge
maakt het beroep, ingesteld door H . H. A. 
Mittendorf£ en H. J. Mittendorf£, beiden te 
A vereest, tegen het besluit van Bu rgemeester 
en Wethouders dier gemeente van 15 Mei 
1928, n°. 95/632, waarbij aan hen en hunne 
reohtverkrijgenden voorwaardelijk en voor een 
proeftijd van 12 maanden vergunning is ver
leend tot uitbreiding van hunne soheepswerf, 
gelegen aan de Hoofdvaart, op het perceel , 
kadastraal bekend gemeente Avereest, Sectie 
I , nos. 1565, 949 en 948. 

Burgemeester en Wethouders van Averees t 
hebben bij beslui t van 15 Mei 1928 aan H. H . 
A. en H. J . Mittendorf! voorwaa.rdelij k en 
voor een proeftijd van 12 rnaanden vergunning 
verleend tot uitbreiding van hunne scheeps
werf door het plaatsen van eene pneumati ohe 
klinkinstallatie. 

De conoe s ionarissen zijn in beroep gekomen . 
Bij de instruotie van het beroep is gebl eken, 
dat de pneumatische klinkinstallatie hinder 
van er11Stigen aard verwekt, waaraan niet door 
het stellen van voonvaarden kan worden tege
moet gekomen, zoodat de vergunning had moe
ten worden geweigerd. 

H et ontwerp-besluit der Afdeel ing strekt tot 
omzetting der oncler een proeftij d verleende 
vergunning in een definitieve vergunning en 
tot het doen vervallen van twee voorwaarden. 

De Minister merkt dienaangaande op, dat 
de door de Afdeeling voorgestelde besli ing 
de belangen der ornwonenden ernstig zal scha
den en zulks in grootere mate clan onder 
de gegeven omstandigheden gereoh tvaardigd 
sohijnt. Hij merkt bovendien op, dat de om
wonenden redelijkerwijze niochten verwaohten, 
dat zij, bij a floop van den proeftijd in de ge
legenheid zouden zijn , hunne belangen tegen
over di e van de concess ionarissen te doen gel
den ; dat d it h en er waarschijnlij k van weer
houden heeft, thans reeds in beroep te gaan ; 
dat die gelegenheid hun thans wanneer in be
roep een definitieve verg,rnn ing wordt ver
leend, voorgoed zal worden ontnomen. 

De Minister is van oordeel, dat ook wanneer 
in het te nemen beslui t - en z. i. tereoht -
erkend wordt, dat Burgerneester en Wethou
ders van Avereest ten om·echte eene vergun
ning voor een proeftijd hebben verleend , daar
aan thans geen rechtsgevolg behoort te worden 
verbonden of we! een ander reohtsgevolg dan 
omzetting der vergunning voor een proeftijd in 
eene definitieve vergunning. 
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Het valt moeilijk, het gevoelen v::111 den Mi
nister te bestrijden, omdat hij niet aangeeft 
welke beslissing volgens hem · de voorkeur ver
dient boven h~t door de Afdeeling voorgedra
gen ontwerp-besluit. Wanneer vast staat, dat 
de vergunning ten onrechte voor een proeftijd 
is verleend, omdat artikel 12 der Hinderwet 
zich daartegen verzet, moet de bepal ing om
trent den proeftijd uit de vergunning worden 
geschrapt. Wil men in dit geval het geheele 
besluit van Burgemeester en Wethouders ver
nietigen, dan handelt men in de eerste plaats 
in strijd met de bill ijkheid, daar men den 
concessionarissen eene vergunning on tneemt en 
dus hun toestand slechter maakt clan deze v66r 
hun beroep was. In de tweede plaats handelt 
men zoodoende in strijd met het recht, daar 
men een besluit in zijn geheel vernietigt we
gens eene fout, welke slechts een onderdeel 
der beslissing betreft. In de derde pl aats han
delt men in strijd met de constante jurispru
dentie der Kroon, die in zoodanig geval den 
proeftijd schrapt, maar de vergunning zelve in 
stand houdt. De Afdeeling veroorlooft zich, in 
<lit verband eerbiedig te verwijzen naar Uwer 
Majesteits besluiten van 13 Augustus 1915, n°. 
56, 4 April 1921, n°. 28 en 9 Juni 1923, n° . 
42. 

,vanneer bij eene hinderwetsvergunning al 
leen de concessionaris in beroep komt en het 
blijkt achteraf, dat de vergunning niet had 
moeten worden verleend, clan gaat het stellig 
niet aan, in beroep het bestreden besluit te 
vernietigen, b.v. omdat de vergunning ten on
rechte voor een proeftijd is verleend of omdat 
de vergunning zonder toevoeging van een ter
mijn is verleend. l ets anders is het natuurlijk, 
wanneer het besluit niet op rechtsgeldige wijze 
is tot stand gekomen, b.v. doordat de zitting 
bedoeld bij artikel 7, l e lid, der Hinderwet, 
n iet op den veertienden, maar op den der
tienden dag na de openbare kennisgeving is 
gehouden. Wanneer in zulk een geval de con
cessionaris in beroep komt, moet het bestreden 
besluit worden vernietigd. Maar zoodanig ge
val is hier niet aanwezig. H et moge voor de 
omwonenden hard zijn, dat zij niet in beroep 
zijn gekomen en de concessionari s, actiever 
clan zij, eene definitieve vergunning verkrijgt. 
Aan den anderen kant mag men niet onbillijk 
worden tegenover den concessionaris, ui t me
delijden voor de omwonenden. 

De Afdeeling geeft mitsdien Uwer M ajesteit 
zeer eerbiedig in overweging, het door haar 
aangeboden ontwerp-besluit te bekrqchtigen." 

Door het nader advies van de Afdeeling zijn 
mijne bezwaren tegen het voorgedragen ont
werp-besl ui t niet weggenomen. Met de opvat
ting, dat wanneer ten onrechte een vergunning 
voor een proeftijd is verleend, in bl'roep d ie 
vergunning behoort te worden omgezet in een . 
defini tieve vergunning, kan ik mij vereen igen 
in die gevallen, waarin van de inrichting geen 
bezwaren, a ls bedoeld in de Hinderwet, wor
den gevreesd of aan zoodanige bezwaren door 
het stellen van voorwaarden kan worden tege
moet gekomen. H et verleenen van een defini
tieve vergunning voor een mrichting, van wel
ke gevaar, schade of hinder van ernst igen aard 
is te duchten, zonder dat gebleken is, dat daar
aan door het stellen van voorwaarden kan wor
den tegemo':t gekomen, acht ik echt..,r in strij d 

met de Hinderwet. Daarom kan m. i. in het 
onderhavige geval niet tot omzettmg van de 
voor een proeftijd verleende vergunning in een 
definitieve worden overgegaan. 

Aangezien de proeftijd, waarvoor i. c. ver
gunning is verleend, binnenkort alloopt, acht 
ik anderzijds geen voldoende termen aanwezig 
voor vernietiging van het besluit van Burge
meester en Wethouders van Avereest, te meer, 
daar alleen de concessionarissen daarvan in 
beroep zijn gekomen. 

Op grond van het vorenstaande gee£ ik Uwer 
Majesteit zeer eerbiedig in ornrweging, Zich 
niet te vereenigen met het ontwerp-besluit, 
door de Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur bij haar advies van 5 December 1928, 
n°. 1090, overgelegd, maar een daarvan af
wijkend ontwerp-besluit te b~krachtigen, het
welk Uwer Majesteit hierbij wordt aange
boden. 

Het zoude Uwer Majesteit kunnen behagen 
het mede hierbij gaande stuk, tot het archief 
van den Raad van State behoorende, na ge
maakt gebruik aan den Vice-President van dat 
College te doen toekomen. 
De Ministe,· van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J . R. S I o t e m a k e r de B r u i n e. 

17 April 1929. BESLUI'l', houdende beschik
king op het beroep, ingesteld door J . Mo! 
te Dede,nsvaart, gemeente A vereest, tegen 
het besluit van Burgemeester en Wethou
ders dier gemeente van 25 Mei 1928, n°. 
99/555, waarbij hem en zijnen rechtverkrij
genden voorwaardelijk en voor een proeftijd 
van twaalf maanden vergunmng is ver
leend tot het plaatsen en in werking stel
len van eene pneumatiache klinkii;richting, 
te drijven door een e lectrnmotor, op zijn 
bestaande scheepswerf, gelegen · aan de 
H oofdvaart, kadastraal bekend gemeente 
A vereest, Sectie IC. n°. 2307. S. 165. 

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

J. l\l[oJ te D ede,nsvaart, gemeente Avereest, 
tegen bet besluit van Burgemeester en Wet
houders dier gemeente van 25 Mei 1928, n° . 
99/555, waarbij hem en zijnen rechtverkrijgen
den voorwaardelijk en voor een proeftijd van 
twaalf maanden vergunning is ve1·leend tot 
het plaatsen en in werking ste llen van eene 
pneumatische klinkinrichting, te drijven door 
een electromotor, op zijn bestaande scheeps
werf, gelegen aan de Hoofdvaart, kadastraal 
bekend gemeente Avereest, Sectie K, n°. 2307; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 27 
Februari 1929, n°. 1093 (1928); 

Op de voordracht van Onzen M in ister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 11 April 
1929, n°. 166 H , Afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wethou
ders van A vereest bij besluit van 25 Mei 1928, 
n°. 99/555, aan J . Mol te Dedenisvaart , ge
meente Avereest, en zijne rechtverkrijgenden 
voor een proeftijd van twaalf maanden ver
gunning liebben verleend tot het plaatsen en 
in werking stellen van eene pneumatische 
klinkinrichting, te drijven door een electro
motor, op zijn bestaande scheepswerf, gelegen 
aan de Hoofdvaart, kadastraal bekend ge-
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meente Avereest, Sectie K, n°. 2307 zulks 
onder de volgende voorwaarden: 

a. dat de vergunning is verleend voor een 
proeftij d van twaalf maaoden, aanvangende 
met den dag, waarop de aangevraagde uit
breiding der inrichting voltooid en in werking 
gebracht is; 

b. dat de pneumatische klinkinrichting 
slechts mag worden gebruikt op iederen werk
dag tusschen 7 uur voormiddags en C uur des 
namiddags; 

c. dat voor het in aanbouw zijnde schip aan 
de zij de, waar geklonken wordt., t ij dens het 
klinken een verplaatsbaar houten klankbord 
wordt geplaatst, bestaande uit 2 schotten, die 
aan elkaar zij n bevestigd onder een hoek van 
pl.m. 120° ter hoogte van minstens 4 M., ge
maakt van houtwerk van minstens 2,2 c.M. in 
doorsnede en waarvan het eene schot. minstens 
3 en het tweede minstens 6 M. Jang is; dat 
het bord zoodanig moet worden geplaatst, dat 
het gel ui d voor de aan- en omwonenden het 
m in t hinderl ij k is; 

ter wijl voorts is bepaald, dat de uitbreid ing 
voltooid en in werking gebracht moet zijn v66r 
1 Juli 1928; 

dat B urgemeester en Wethouders daarbij 
o. a. hebben overwogen, dat het gebrui·k van 
eene dergelij ke klinkinrichting inderdaad voor 
de aanwonenden hinderlijk is; dat door het op
leggen van voorwaarden aan dit bezwaar kan 
word en tegemoet gekomen; dat het gewenscht 
is, de vergunning voor een proeftijd te ver
leenen, ten einde met juistheid de werking van 
de klinkinrichting in verband met de op te leg
gen voonvaarden te kunnen beoordeel en; 

dat van dit besluit J. Mol voornoemd bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende dat 
hij bezwaar heeft tegen het stellen van een 
proeftij d, aangezien hij daardoor de kans 
loopt, dat hem na afloop van den proeftijd 
de vergunning geweigerd wordt; dat het p laat
sen van een houten schot, zooals bij een der 
voorwaarden is voorgeschreven, niets zal geven 
en zeer kostbaar is, terwijl het voor de reclame 
van de zaak slecht is, vermits daardoor het te 
bouwen schip van de vaartzijde niet meer te 
zien zal zij n; 

Overwegende, dat blijkens nadere inlichtin
gen, ingewonnen naar aanleiding van een 
schrijven van de Afdeeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur, de be
streden besli ss ing van Burgemee ter en Wet
houders van Avereest op 25 Mei 1928 is afge
kond igd, doch eerst den daaraanvolgenden dag 
aan den belanghebbende' persoonlij k is uitge
reikt, terwijl het beroepsch1·ift op 9 Juni 1928 
bij Ons is ingekomen; 

dat onder die omstandigheden de appe ll ant 
moet geacht worden binnen den in a rtike l 15 
der Hinderwet gestelden termij n van veertien 
dagen zij n beroep te hebben ingesteld en daar
in dus ontvankelij k te zijn ; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wethou
ders aan de bij hun bestreden besluit verleende 
vergunning onder a de voorwaarde hebben ver
bonden, dat de vergunning verleencl is voor 
een proeftijd van 12 maanden, aanvangende 
met den dag, waarop de aangevraagde uit
breiding der inrichting voltooid en in werking 
gebracht is; 

dat eene zoodanige bepaliug niet als voor
waarde kan worden gesteld; 

dat voorts, op grond van het rapport van 
den Directeur-Generaal van deri Arbeid, met 
wiens gevoelen Wij Ons vereenigen, moet wor
den aangenomen, dat de voorwaarde onder c 
niet zal strekken ter tegemoetkoming aan het 
bezwaar van hinder van ernstigen aard, van 
de inrichting te duchten; 

dat derhal ve deze voorwaarde niet kan wor
den gehandhaafd; 

Overwegende wijders, dat ingevolge artikel 
12 der H inderwet eene ver,;unn ing slechts dan 
voor een bepaalden proeftijd behoort te wor
den verleend, wanneer over de gevolgen der 
inrichting of der uitbreiding der ir:richting 
tijdens de aanvrage orn vergunning niet met 
voldoende zekerheid kan worden geoordeeld; 

dat echter orntrent de gevolgen der werking 
van eene pneumatische kl ink install atie, gedre
ven door een electromotor, voldoende ervaring 
is opgedaan; 

dat er derhal ve geen grond was voor het 
verleenen van eene vergunning voor een proef
t ijd ; 

dat van de uitbreiding der inrichting met 
eene pneumatische klinkinstall atie hinder van 
ernstigen aard moet word n g.ivreesd en voor
alsnog niet gebleken is, dat door het stellen 
van voorwaarden aan dit bezwaar kan worden 
tegernoet gekornen ; 

dat daarom in beroep de ve rleendc; vergun
ning voor een proeftijd niet in eene defi nitieve 
vergunning kan worden omgezet; 

dat anderzijd , nu de proeftij d, waarvoor de 
door Burgemeester en Wethouders van Aver
eest bij hun besluit van 25 Mei 1928, n°. 
99/555, verleende vergunning geldt, binnen
kort afloopt, er geen vol doende term en aan
wezig zij n orn dat besluit te vern ietigen, te 
meer, daar alleen de concess ionari s bij Ons in 
beroep is gekomen; 

Gezien de H inderwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van Burgemeester en Wet
houders van Avereest van 26 Mei 1928, n°. 
99/555, de daarbij aan de verleende vergun
ning verbonden voorwaarden onder a en c te 
doen vervallen. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en ij 
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat met het rapport van Onzen voor
noemden Minister in het Staatsblad zal worden 

· geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge-
zonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

H et Loo, den 17den Apri l 1929. 
WI LH ELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. S I o t e m a k er d e B r u i n e. 

(Uitgeg. 22 M ei 1929. ) 
0

• 166 H. 

Afdee l ing: 
Arb e id. 

's-Gravenhage, 11 Apri l 1929. 
Aan de Koningin. 

Onder dagteekening van 27 Febrvari 1929 
is door den Raad van State, Af~e<:l ing voor 



363 1 7 A P R r 1 (S.165) 1929 

de Geschi llen van Bestuur, advies uitgebracht 
omtrent bet beroep, ingesteld door J . Mol te 
Dedernsvaart, tegen het besluit van Burge
m eester en Wethouders dier gemeente van 25 
Me i 1928, n°. 99/555, waarbij hem en zijnen 
rechtverkrijgenden voonvaardelijk en voor een 
proeftijd van twaalf maanden vergunning is 
verleend tot het plaatsen en in werking stell en 
van eene pneumatische klinkinricbting, te drij
ven door een electromotor, op zijn bestaande 
scheepswerf, gelegen aan de Hoofdvaart, ka
dastraal bekend gemeente A vereest, Sectie K, 
n°. 2307. Het ad vies der Afdeel ing strekt er 
toe om met wijziging van het be treden besluit 
de daarbij voor een proeftijd verleende ver
gunning definitief te verleenen en de bij dat 
besluit gestelde voorwaarden onder a en c te 
doen vervallen. Het voorgedragen ontwerp-be
sluit luidt a ls volgt: 

,,Bescbikkende op het beroep, ingesteld door 
J . Mo] te Dedernsvaart, gerneente Avereest, 
tegen het b sluit van Burgemeester en Wet
bouders dier gemeente van 25 Met 1928, n°. 
99/555, waarbij hem en zijnen rechtverkrijgen
den voorwaardelijk en voor een prodtijd van 
twaalf maanclen vergunning is verleend tot 
bet plaatsen en in werking stell en van eene 
pneumatische klinkinrichting, te drijven door 
een electromotor, op zijn bestaand ~ scheeps
werf, gelegen aan de Hoofdvaart, kadastraal 
bekend gemeente A vereest, Sectie K, n°. 2307; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 27 
Februari 1929, n°. 1093 (1928 ); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en 1 ijverheid van 

Overwegende, dat Burgemeester en Wethou
ders van A vereest bij besluit van 25 Mei 1928, 
n°. 99/555, aan J. Mo] te Dedemsuaa1·t, ge
meente Avereest, en zijne rechtverkrijgenden 
voor een proeftijd van twaalf maanden ver
gunning hebben verleend tot het plaatsen en 
in werking stellen van ecne pneurnatische 
klinkinrichting, te drijven door een electro
motor, op zijn bestaande scheepswerf, gelegen 
aan de Hoofdvaart, kadastraal bekend ge
meente Averees t, Sectie K, n°. 2307, zulks 
onder de volgende voorwaarden: 

a. dat de vergunning 1s ve,·leend voor een 
proeftijd van twaalf maanden, aanvangende 
met den dag, waarop de aangevraagde uit;. 
braiding der inrichting voltooid en in wer
king gebracht is ; 

b. dat de pneumatische klinkir.richting 
slechts mag worden gebruikt op iederen werk
dag tusschen 7 uur voormiddags en 6 uur des 
namiddags; 

c. dat voor het in aanbouw ,.ijnde scbip aan 
de zij de, waar geklonken wordt, tijdens het 
klinken een verplaatsbaar houten klankbord 
wordt geplaatst, bestaande uit 2 schotten, die 
aan e l ka.ar zijn beve ti g d ond~r een hoek van 
pl.m. 120° ter hoogte van minstens 4 M. , ge
maakt van houtwerk van minstens 2,2 o.M. in 
doorsnede en waarvan het eene schot minstens 
3 en het tweede minstens 5 M. la, .g is; dat 
bet bord zoodanig moet worden geplaatst, dat 
het geluid voor de aan- en omwor,enden bet 
minst hinderlijk is; 

dat Burgemeester en Wethouders daarbij 
o. a . hebben overwogen, dat het gebruik van 

eene dergelijke klinkinrichting indurdaad voor 
de aanwonenden hinderlijk is; dat door het 
opleggen van voorwaarden aan <lit bezwaar 
kan worden tegemoet gekomen; dat het ge
wenscht is, de vergunning voor een proeftijd 
te verleenen, ten einde met j11isthei d de wer
king van de klinkinrichting in verband met 
de op te leggen voorwaarden te kunnen beoor
deelen; 

dat van dit bes luit J. Mo! voornoemd bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende dat hij 
bezwaar heeft tegen het stell1•n van een proef
tijd, aangez ien hij daardoor de kans loopt, dat 
hem na afloop van den proeftijd de vergun
ning geweigerd wordt; d:it het, plaatsen van 
een houten sohot, zooals bij eun der voorwaar
den is voorgeschreven, niets ;;.al geven en zeer 
kostbaar is, terwijl het voor de re'.Jlame van 
de zaak sleoht is, vermits daardoor het te 
bouwen schip van de vaartzijde niet meer te 
zien zal zijn; 

Overwegende, dat blijkens nadere inlichtin
gen, ingewonnen naar aanleiding van een 
schrijven van de Afdeeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Be tuur, de be
streden- beslissing van Burgemeester en Wet
houder van A vereest op i5 Mei 1928 is afge
kondigd, <loch eerst den daa.raanvolgenden dag 
aan den belanghebbende persoonlijk is uitge
reikt, terwijl bet beroepschrift op 9 J uni 1928 
bij Ons is ingekomen; 

dat onder die omstandigheclen de appellant 
moet gea.cht worden oinnen den in artikel 15 
der Hinderwet ge telden termijn van veertien 
dagen zijn beroep te hebben in5estel<l en daar
in dus ontvonkelijk te zij n; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wethou
ders aan de bij hun bestreden besluit verleende 
vergunning de voorwaarde hebben verbonden, 
dat de vergunning verleend is voor een proef
tijd van 12 maanden, aanvangendt0 met den 
da.g, waarop de aa.ngevraagde uitbreiding der 
inricbting voltooid en in wt0rking gebracht is; 

da.t eene zoodanige bepaling niet als voor
waarde kan worden gestel d, 

dat voorts ingevolge artikel 12 der Hinder
wet eene vergunning slecht.s clan voor een be
paalden proeftijd behoort te wordeP verleend, 
wanneer over de gevolgen der inrichting of 
der· uitbreiding der inricbting tijdens de aan
vrage om vergunning niet met voldoende ze
kerheid kan worden geoordeelrl; 

dat dit hier niet het geval is, daar omtrent 
de gevolgen der werking van eene r,neumati
sche klinkinstallatie, gedreven door een elec
tro1not.or, voldoende ervariug is opgedu.an; 

dat er derhalve geen grond is om de vergun
ning slechts voor een proeftijd te verleenen; 

Overwegende wijders, dat op grond van het 
rapport van den Directeur-GPneraal van den 
Arbeid, met wiens gevoelen Wij Ons vereen i
gen, moet warden aangenomen, dat de voor
waarde onder c niet zal strekken ter tegemoet;. 
koming aan het bezwaar van hinder van ern
stigen aard, van de inrichtiu;. te duchten; 

dat derhal ve deze voorwaarde niet kan wor
den gehandhaafd; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van het bestreden bes! uit, aan 
J. Mol te Dede1nsvaart, gem ente Avereest, en 
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zijne rechtverkrijgenden vergunni ng te ver
leenen tot het plaatsen en in werking stell en 
van eene pneumatische klinkinrichting, te drij
ven door een electromotor , op zij n bestaande 
scheepswerf, gelegen aan dP H oofcivaar t , ka
dastraal bekend gemeente A ve,-eest, Sectie K , 
n°. 2307, onder de bij het beslu ,t gestelde 
voorwaarde sub b. 

Met bepal ing wij ders, dat de inrichting moet 
zij n voltooid en in werking gebracht binnen 
eone maand na de dagteekening van dit be
slu it. 

Onze M inister van A rbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoeri nv, van uit 
bes I uit, waarvan afschrift za l worden gezonden 
aan den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur." 

Di t ontwerp-beslui t heeft dezelfde strekking 
als cla t, door de Afdeeling voorgedragen in 
zake het beroep van H . H . A. Mi ttendorf£ en 
H. J . Mittendorf£, beiden te Ave1·rest, tegen 
het beslu it van Burgemeeater en Wethouders 
dier gemeente van 15 Mei 1928. Mijne bezwa
ren tegen laatstbedoeld ontw rp-besluit, welke 
zijn uiteengezet in mij n rappt,r t aan U we Ma
jeste it van heden, n°. 153 H, Afcioeli ng Ar
be icl, gelden ook het onderhav ige ontworp-be
slu it, waarom ik kortheiclshalve naar evenge
noem cl rapport moge verwijzan. 

Ik gee£ Uwer Majeste it op de claa r vermelde 
gronden zeer eerbiedig in overweging, Zioh 
niet te vereenigen met het ontwerp-besluit, 
door de Afdeeling voor de Geschill en van Be
stuur bij haar a dvies va n 27 F ebruari 1929, 
n°. 1093, overgelegd, maar ecn daa1·van afwij
kencl ontwerp-beslui t te bekrachtig n, hetwelk 

wer Majesteit hierbij worcit aangeboden. 
H et zoude Uwer Maje te it kunnen behagen 

de mede hierbij gaande stukken, tot het archief 
van den R aad va n State behoorende, na ge
maakt gebru ik aan den Vice-Presi dent van 
clat Coll ege te doen toekomen. 
De M inister van Arbeid , Ha.ndel en Nij verheid, 

J . R. SI o t em a k er cl e B r u 1 n e. 

17 A pril 1929. BESL IT tot vern ietiging 
va n het besluit van Gedeputeerdc, Staten 
van Gelderland van 26 September 1928, 
waarbij werd vernietigcl een beslui t va.n 
Burgemeester en Wethoud'lrs van Elst van 
2 Maart 1928, inhouden <le in t rekking eener 
vergu nning voor den verkoop van terken 
drank in het klein van Mej. P . Knipping 
te Druten . S. 166 . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Mi n ister van 

Arbeicl , H andel en Nijverheid van 17 Decem
ber 1928, n°. 1242 G. , Afclecling Volksgezond
heid, en van Onzen Ministe r van Bi nnenl and
sche Zaken en Landbouw van 21 December 
1928, n° . 11794, Afdeeli ng Binnenl a ndsch Be
stuur ; 

betreffende het besl uit van Gedeputeerde 
taten van Gelder/and va n 26 September 

1928 ; 
Overwegende, dat door Burgemeester en 

Wethouder der gemeente Elst, bij besluit van 
2 Maart 1928, op grond van artikel 28 onder 

6, in verband met a rt ikel 8 onder 13 der 
D rankwet, werd ingetrokken <le door <li t Col
lege aan mejuffrouw P . .Knipping ver leende 
vergunning voor den vcrkoop van sterken 
drank in het klein in het r erceel te Elden, 
wij k L . ·n• . 231, gemeente Elst; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Gelderland, bij bes! uit van 26 September 1928, 
het tegen het besl uit van Burgemeester en 
Wethouders der gemeente Elst ingestelde be
roep hebben gegrond verklaa rd en voornoemd 
besluit hebben vernieti gd ; 

dat <lit be luit van Gecleputeerde Staten is 
gegrond op de overweging, dat van der Lugt 
in het betrokken perceel voor e igen rekening 
het bedrijf van vergunninghouder u itoefent, 
daa r de win t, die uit het bedrjjf voortvloeit, 
hem ten goede komt, terwij l voorts alle dran
ken voor zij ne rekening worden aangeschaft, 
zoodat het geval bedoeld in ,irtikel 28, onder 
6°. der Dranlnvet in <li t geval n iet n.anwez ig is 
en Burgemeester en Wethouders van Elst dan 
ook ten onrechte aan die wetsbepal ing g rond 
hebben ontl eend voor de intrekking van de 
vergunning va n mejuffrouw P . K nipping; 

Overwegende, dat artike l 28, 6° . der D rank
wet voorschrij ft, dat de verg·unning word t in
getrokken, wanneer hij , die hot bedr ijf u it
oefent voor den vergunmnghouder, verkeert 
o. m. in een der geva ll en, vermel d in artikel 
8, eerste lid, 13°. ; 

Overwegende, dat de vergunni nghoudster 
mejuffrouw P. Knipping, wonende te Druten, 
op 14 A pril 1927 eene ove recnkomst heeft ge
sloten met C. van der Lugt, wonende tc Elden, 
gemeente Elst, waarbij zij ten aanzien van de 
haar toekomende vergunning voornoemden van 
der Lugt als haar verva nger a11nstel t ; 

dat vaststaat, dat van der Lugt in het per
ceel, waa rvoor de vergunn ing gel <l t , gelegen
heid biedt tot het plegen Y.l n ontucht; 

Overwegende, dat n iet do vraag, voor wi ens 
rekening het bedrij f wordt uitgeoefencl , voor 
de toe passing van art ikel 28 onder 6° . der 
Drankwet beslissend is, maac de vraag, of er 
iemand is, die den ve rgunninghouder vervangt, 
daar het woord ,,voor" hier in algemeenen zin 
is gebezigd en niet de juridi che beteekenis 
heeft van: voor rekening van. maar de feite
lijke van : in de pl aats va n ; 

dat door de bovengenoemde tusschen mejuf
frouw P . Knipping en C. van der Lugt geslo
ten overeenkomst van 14 A pri l 1927 vaststaat, 
dat van der Lugt inderdaad in de plaats van 
de vergunninghoudster optreedt; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wethou
ders der gemeente Elst derhal ve terecht op 
grond van a r t ikel 28 onder 6°. in verband met 
artikel 8 onder 3 der Drankwet de aa n mejuf
frouw P. Knipping ver leen <le vergunning heb
ben ingetrokken, toen bleek, dat van der Lugt 
gelegenheid gaf tot het plegen van ontuch t, en 
bovenvermeld beslui t van Gedeputeerde Sta ten 
van Gelderland, waarbij de intrckking van de 
vergunning in beroep is vcrnietigd, in strij d 
met de wet is genomen ; 

Gelet op de D rankwet en op artikel 168 der 
Provinciale Wet ; 

Den R aad van State gehoord {ac!vies van 
den 29sten J a nua r i 1929, n°. 28); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 'li -
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nister van Arbeid, Handel en NijYerheid en 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 5 April 1929, n°. 108 G., Af
deeling Volksgezondheid, en van 15 April 
1929, n°. 3345, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 

Gelderland cl.cl. 26 September 1928, waarbij 
werd vernietigd het besluit van Burgemeester 
en Wethouders der gemeente Elst van 2 Maart 
1928, inhoudende intrekking van de door dat 
College aan mejuffrouw P. Knipping verleen
de vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein, te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en ij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal warden ge
plaatst en waarvan afschrift zal warden ge
zonden aan den Raad van Su.te. 

Het Loo, den 17den April 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SI o t em a k er cl e Bruin e. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw, J. B. Kan. 
(Uitgeg. 7 Mei 1929.) 

17 April 1929. BE LUIT tot nadere vast
stelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending der Aziatische cholera en tot 
·wering barer uitbreiding en gevolgen. 
s. 167. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Overwegende, dat Ons besluit van 25 April 

1928 (Staatsblad n°. 115) met inzang van 22 Mei 
1929 ophoudt van kracht te ziJn en dat nader 
buitengewone maatregelen noodzakelijk zijn 
tot afwending der Aziatische cholera en tot 
wering barer uitbreiding en gevolgen, wegens 
het voorkomen van Aziatische cholera in het 
buit.enland ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid, van Financien 
en van Waterstaat van 7 Februari 1929, no. 
100 H, Afdeeling Volksgezondheid, van 14 Fe
bruari 1929, n°. 41, Afdeeling Invoerrechten, 
en van 21 Februari 1929, n°. 439, Afdeeling 
Vervoer en Mijnwezen; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staats
blad n°. 80), laat9telijk gewij zigd bij de wet van 
29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 308), en op de wet 
van 26 Februari 1914 (Staatsblad no. 57); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Maart 1929, no. 30); 

Gelet op het nader rapport van Onze Ministers 
van Arbeid, Handel ·en Nijverheid, van Finan
cien en van Waterstaat van 2 April 1929, no. 
482 H, Afdeeling Volksgezondheid, van 6 April 
1929, n°. 89, Afdeeling Invoerrechten, en van 
11 April 1929, La. 0., Afdeeling Vervoer en 
Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

HOOFDSTUK I. 

A I g e m e e n e b e p al i n g e n. 
Art. 1. De gemeentebesturen en de burge

meesters, ieder voor zooveel hen aangaat, dragen 
nauwlettend zorg voor eene doeltreffende toe
passing van de bepalingen der wet van 4 De
cember 1872 (Staatsblad n°. 134), gewijzigd bij 
de wetten van 3 December 1874 (Staaisblad 
n°. 188), 28 Maart 1877 (Staatsblad no. 36) 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 1893 
(Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 (Staatsblad 
n°. 166), 21 Juni 1901 (Staatsblad no. 157), 
14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 204), 17 Juli 1911 
(Staatsblad n°. 208), 27 April 1912 (Staatsblad 
n°. 16,i), 26 Juli 1918 (Staatsblad no. 492) en 
27 . ovember 1_919 (Staatsblnd no. 784). 

U1ttreksels wt den tekst dier wet, voor zoo
ver de bepalingen op Aziatische cholera toe
passelijk zijn, en de herinnering daarvan aan 
de i.ngezetenen van belang moet warden ge
acht, benevens mt den tekst van <lit besluit 
worden vanwege Onzen Minister van Arbeid 
Handel en Nijverheid, zoodra deze dit noodig 
acht, aan de gemeentebesturen verzonden, ten 
einde in elk:e gem_eente te worden n.angeplakt. 

2. Een 1eder 1s verplrnht de inlfohtingen, 
door ambtenaren of geneeskundigen van hem 
verlangd ter zake van de uitvoerin" van dit 
besluit, nauwkeurig en naar waarhcid onver-

1 wijld te geven. 
3. Een ieder, die waarneemt, dat een per

soon aan Aziatische cholera lijdt of versch.ijn
selen v:erti:iont, welke doe~ vermoeden dat h.ij 
door die z10kte 1s besmet, 1s verplicht daarvan 
onverwijld kennis te geven aan den burge
meester of den meest nabij zijnden ambtenaar 
van Rijks- of gemeentepolitie. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij ge
employeerden. 

4. D~ burgemeester is bevoegd, op de per
sonen, die aan Aziatische cholera lijden of, op 
grond van een ingewonnen advies van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid of van een geneeskundige, doen 
vermoeden dat zij door die ziekte besmet zijn 
of de besmetting op anderen kunnen over
brengen, de door hem, ~ehoord genoemden 
ambtenaar of geneeskundige, noodig geachte 
maatregelen van onderzoek, afzondering en 
ontsmetting te doen toepassen en hen naar 
eene openbare inrichting of andere verb1ijf
plaats ter verpleging te doen overbrengen, wan
neer hun toestand overeenl omstig de ver
klaring van den behandelenden geneeskundige 
<lit gedoogt. 

De personen, waarop de in de vorige alinea 
bedoelde maatregelen worden toegepast, zijn 
verplicht zich aan die maatregelen te onder
werpen en mogen zich Diet zonder vergunning 
van den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven. 

Indien het gemeentebestuur aan personen, 
die inkomsten derven ten gevolge van krach
tens het eerste lid van dit a.rtikel genomen 
maatregelen van afzondering, deswege schade
loosstelling verleent, wordt door den Staat aan 
de gemeente eene bijdrage verleend van vijftig 
ten honderd in de uitgaven voor die schade
loostelling. 
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5. De bnrgemeester is bevoegd, na inge
wonnen advies van den ambtenaa r van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of van 
een geneesknndige, het uitvoeren van verdachte 
of voor het overbrengen van besmetting vat
bare voorwerpen, van welken aard ook, uit 
het huis, erf, voer- of vaartuig, waar een geval 
of een verdacht geval van Aziatische cholera 
voorkwam, anders dan met inachtneming van 
de door hem te geven voorschriften, te ver
bieden. 

6. In spoedeischende gevallen zijn de be
stunrders van Rijksinrichtingen, voor zoover 
de d.ienst in hunne inrichting het toelaat, ver
plicht, op verzoek van een burgemee ter aan 
dezen onmiddellijk te doen toekomen of ten 
gebruike af te staan tot hunne inricbting be
hoorend materieel, nood.ig voor bebandeling, 
verpleging, afzondering, ontsmetting of ver
voer van lijders aan Aziatiscbe cholera of daar
van verdachten, of voor ontsmetting of ver
voer van besmette goederen. 

Bij weiger ing of geschil wordt onverwij ld de 
beslis ing ingeroepen van het hoofd van het 
Departement, waaronder de inrichting res
sorteert. 

7. De bnrgemeester doet de hand houden 
aan een nauwkenrig bijhouden van het in 
artikel 438 van het Wetboek van Strn.frecht 
bedoelde register in slaapsteden en logementen, 
en doet, voor zoover hem dit noodig voorkomt, 
toezicht houden op deze inrichtingen en op de 
aldaar nachtverblij fhoudende reizigers. 

I ndien vanwege het gemeentebestunr een 
geneeskundige met h,et houden van toezicht 
op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
r eizigers belast is, zijn dezen verplicbt dien ge
neeskund.ig bij zich te ontvangen en hem alle 
verlangde inlichtingen t er zake van de uit
voering van dit besluit, hetzij mondeling, hetzij 
schrifteljjk, te verschaffen, tenzij zij kunnen 
aantoonen binnen de laatste vijf dagen niet 
in eene met Aziatische cholera besmett,e plaats 
vertoefd te hebben. 

De bnrgemeester doet van hetgcen door hem 
ter be trijding der Aziatische cholera of van 
verdachte gevallen dier ziekte wordt of is ver 
richt, ten spoedigste mededeeling aan den amb
tenaar van het Staatstoezicht op de Volksge
zondheid. 

§ 1. 

HOOFDSTUK II. 

Van het toezicht op landverhuizers en der
gelijken. 

8. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en ~ ijverheid en van Financien aan 
te wijzen, worden : a. landloopers en zigeuners 
(bohemiens), b. landverhuizers en personen, 
die bij t roepen reizen of de grens overtrekken, 
niet toegelaten dan na geneeskundig onder
zocbt te zijn en zoo noodig na ontsmetting der 
kleederen en reiniging der personen. 

Uitzonderingen op bet bepaalde in bet eerste 
lid worden niet toege taan, dan met inacbt
neming van de voorschriften, daaromtrent door 
Ooze Ministers van Arbeid, Handel en Njjver
heid en van Financien gegeven. 

Onze Ministers van Arbcid, Handel en ijver. 

beid, van Financien en van Waterstaat kunnen 
bepalen, dat, personen, bedoeld onder b van 
het lste lid van dit artikel, aan de landgrenzen 
in Nederland slechts worden toegelaten over 
de gemeenten, langs de wegen en met de treinen, 
daartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde gemeenten, wegen en treinen worden 
in de Nederlandsche Staatscourant geplaatst ten 
minste een dag, v66rdat zij in werking treden. 

9. Het onderzoek geschiedt aan het grens
station of deneerstenNederlandschengrenspost, 
waar de in het vorig art ikel bedoelde personen 
a.ankomen, door eenen geneeskundigc, die daar
toe door Onzen Minister van Arbeid, Handel 
en Nijverheid met toekenning van een door 
dezen te bepalen vergoeding tot wederopzeg
gens wordt aangewezen, met inachtneminz van 
het bepaatde in de a rtikelen 10, 11 en li van 
dit besluit. · 

10. Het onderzoek valt steeds zooveel mo
gelijk samen met het, douane-onderzoek en 
wordt verricht op de wijze, die door den ge
neeskundige het mee t doeltreffend wordt ge
oordeeld. 

Deze treedt omtrent het onderzoek in over
leg met den hoogst in rang zijnden der aan
wezige ambtenaren van de Invoerrechten en 
Accijnzen en, indien het onderzoek geschiedt 
op een spoorweg- of tramstation, tevens met 
den chef daarvan. 

11. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden, niet aan Aziatische cholera 
te lijden, nocb verschijnselen vertoonen, welke 
dcien vermoeden, dat zij door die ziekte besmet 
zij n, mogen niet worden aangehouden, maar 
worden terstond tot voortzetting van bunne 
reis toegelaten. 

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

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen Minister van Arbeid, H andel en ij ver
heid va-stgesteld model, vermeJdende dat zij, 
Nederland binnengekomen, geen ziektever
schijnselen vertoonden, welke het bestaan van 
Aziatiscbe cholera deden vermoeden. 

12. Per onen, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan Aziatische cholera te 
lijden, worden onverwij ld, met inachtneming 
van artikel 9 der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), overgebracht naar eene 
door den burgemeester der grensgemeente, 
waarin het onderzoek plaats heeft , volgens 
artikel 20 van dit besluit aan te wijzen inrich
ting voor verpleging van lijders aan besmette
lijke ziekten, en daar afgezonderd en verpleegd. 

Gelijke maatregelen worden genomen, indien 
de aeneeskundige dit noodig oordeelt, t en op
zichte van personen, die verschijnselen ver
toonen, welke doen vermoeden, dat zij door die 
ziekte besmet zijn. 

be kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of hunne erfget1amen ver
goed. Behoeftigen worden op 's Ruks kosten 
vervoerd en verpleegd. 

Personen, wier lichamen of kleederen besmet 
moeten worden geacbt, worden niet tot voort
zetting hunner reis toegelaten, dan na reiniging 
en ontsmetting. 
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§ 2. Van het grensverlreer. 

13. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financien aan te 
wijzen, worden geen personen toegelaten, ko
mende uit door deze Ministers aangewezen met 
Aziatische cholera besmette landen, landstreken 
en plaatsen, dan na geneeskundig onderzocht 
en zoo noodig ontsmet te zijn. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet toegestaan, da n met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent door 
Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid en van F inancien gegeven. 

Op dit onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van dit besluit. 

Onze Ministers van Arbeid, H andel en Nijver
heid, van Financien en van Waterst aat kunnon 
bepalen, dat personen, bedoeld in het l ste lid 
van dit artikel, aan de landgrenzen in Neder
land slechts worden toegelaten over de ge
meenten, langs de wegen en met de treinen, 
daartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde la nden, landstreken en plaatsen, wegen 
en treinen, worden in de N ederlandsche Staats
courant geplaatst t en minste een dag v66rdat 
zij in werking t reden. 

§ 3. Van het goederenvervoer. 

14. Onverminderd de bestaande bepalingen 
omtrent het verbod van in -, door- en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingstukken en on
gewasschen lijf- en beddegoed uit landen en 
plaatsen, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financien aan 
te wijzen, is verboden in-, door- en vervoer van 
onbewerkte wol en haar, huiden, bontwerk en 
andere voor het overbrengen van besmetting 
vatbare voorwerpen, uit landen of plaatsen, 
mede. door Onze genoemde Ministers aan te 
wjjzen. 

De aanwijzingen worden door plaatsing in de 
N ederlandsche Staatscourant t er a lgemeene 
kennis gebracht. 

Bij aanwijzingen betreffende den in- of door
voer uit landen, die t oegetreden zijn tot de 
op 17 Januari 1912 t,e Parijs gesloten en bij 
de wet van 26 F e bruari 1914 (Staatsblad n°. 57) 
goedgekeurde internationale sanitaire over
eenkomst, gedragen Onze Ministers zich naar 
de bepalingen van die overeenkomst. 

15. Een ieder, die waarneemt, dat van 
goederen, waarvan in-, door- en vervoer ver
boden is, in-, door- of vervoer plaat s heeft, 
is verplicht daarvan onverw:ijld kennis te ~even 
aan den burgemeester of den meest nabijziJnden 
ambtenaar van Rijks- of gemeentepolitie of 
van 's Rijks belastingen . 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij ge
employeerden. 

Op de goederen, van welke, niett egenstaande 
daarvan in-, door- of vervoer verboden is, in
door- of vervoer plaats heeft, is artikel 5 der 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) 
toe pa sselij k . 

16. Brieven en correspondentie, drukwer
ken, boeken, dagbladen, dienststukken enz. 
(postpakketten niet inbegrepen) worden aan 

geen enkele belemmering of ontsmetting onder
worpen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen
als goederenwagens) uit het buitenland binnen
komende, worden aan de grenzen n:iet aange
houden, behoudens dat wagens, die bevuild 
zijn - indien de geneeskundige het noodig oor
deelt -· van den trein worden gehaakt en op 
de wijze, door den geneeskundige voorgeschre
ven, worden ontsmet. 

18. Bagages en ljjfgoederen van personen, 
als bedoeld in de artikelen 8 en 13, zijn onder
worpen aan het onderzoek, bedoeld in genoemde 
artikelen . 

Deze bagages en lijfgoederen worden niet 
aangehouden dan voor zoover en voor zoolang 
dit ter ontsmet ting noodig is. 

Bag ages en lijfgoederen, voor on tsmetting 
aangehouden, worden, desverlangd, aan de 
eigenaars op hunne kosten door den b urge
meester nagezonden. 

19. Koopmans- en andere goederen, uit het 
buitenland aa ngevoerd, waarvan de in- of door
voer n:iet verboden is, worden n:iet aangehouden 
en aan ontsmetting onderworpen, tenzij zij , 
naar het oordeel van den met het onderzoek 
belasten geneeskundige, geacht kunnen worden 
besmet t e zijn. 

§ 4. Verdere be-palingen. 

20. De burgemeest er van elke grensge
meente, als in artkel 8 en artikel 13 van dit 
besluit is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid. 
of met den kraohtens artikel 9 aangewezen 
deskundige: 

a. voor de inrichting van een gelegenbeid 
tot afzondering en verpleging van de in de. 
artikelen 8 en 13 van dit be luit bedoelde per
sonen, lijdende aan of verdacht van Aziatische 
cholera; 

b. voor een gescbikte plaats voor de ont
smetting van de in de artikelen 18 en 19 van 
dit besluit bedoelde goederen ; 

c. voor bet personeel, noodig tot hnlp of 
opzicht bij het onderzoek, de afzondering, de 
ontsmetting of het vervoer van personen en 
goederen, bedoeld in de artikelen 8, 13, 18 en 
19 van dit besluit; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ont
smettingsmiddelen, vervoermiddelen, meu
belen en antler noodig materieel. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inricbting 
van gemeentewege tot stand gebracht ter vol
doening aan artikel 7 van de wet van 4 Decem
ber 1872 (Staatsblad n°. 134), bepaalt Onze 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid de 
som deswege aan de gemeente te vergoeden .. 

21. De ambtenaren van Rijks- en gemeente
polit ie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, de stationschefs en alle geemployeer
den aan een spoor- of tramwegonderneming 
zijn, voor zoover hun dienst bet toelaat, ver
plicht met al de hun ten dienste staande mid
delen, onverwij ld mede te werken tot de uit
voering van de maatregelen, welke de krachtens. 
artikel 9 van dit besluit aangewezen genees
kunrlige heeft voorgeschreven ten aanz ien van 
bet onderzoek, de afzondering, de ontsmetting. 
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behandeling en verpleging en het vervoer van 
pcrsonen of van goederen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, zijn 
conducteurs van elken uit het buitenland bin
nenkomenden trein of trn,m verplicht, den ge
neeskundige, zoo spoedig mogelijk na aan
komst van den trein of tram aan bet station, 
kennis te geven van de verdachte verschijn
selen, die zij bij personen, als bedoeld in de 
artikelen 8 en 13, hebben waargenomen en 
.van hunne bevinding omtrent de aanwezigheid 
in den trein of tram van voor bet overbrengen 
van besmetting vatbare voorwerpen. 

22. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 9, 11, 12, 13, 
18 en 19 van dit besluit, komen ten laste van 
bet R ijk, voor zooveel in genoemde artikelen 
niet anders is bepaald, en die kosten niet inge
volge eenige andere wettelijke bepaling, ten 
laste van anderen moeten· worden gebracht. 

23. De krachtens artikel 9 van dit besluit 
aangewezen geneeskundige volgt in de uit
oefening van zijn ambt de aanwij zingen, die 
Onze Minister van Arbeid, H andel en Nijver
h eid of de ambtenaar van het Staatstoezicht 
OJ> de volksgezondheid, tot wiens dienstkring 
z1jne standplaats behoort, hem geven. 

Hij staat den burgemeester, elken ambtenaar 
van Rijks- of gemeentepolitie, of van de in
voerrechten en accijnzen, de stationschefs en 
de overige geemployeerden bij eene spoor- of 
t ramwegonderneming met zij n advies t er zijde, 
wanneer zij dit behoeven bij de uitvoering van 
wettelijke voorschriften betreffende de wering 
of bestrijding der Aziatische cholera. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open
bare gezondheid, clan geeft hij daarvan, onver
minderd artikel 16 der wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), onverwijld kennis 
aan den burgemeester en aan bovengenoemden 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid. 

§ 5. Van het scheepvaartverkeer. 
24. Onze Minister van Arbeid, H andel en 

Nijverheid is bevoegd om, waar noodig, met 
medewerking van Onze Ministers van Finan
ciiin en van W aterstaat, tot wering van de be
s metting van Aziatische cholera, toezicht te 
doen houden op schepen, die langs binnen
wateren bet land binnenvaren, en zulks met 
toepassing, voor zoover mogelijk en noodig, 
van de artikelen 8 tot en met 12 en 20 tot en 
met 23 van dit besluit. 

25. Aan elk der door Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid en van Water
staat aan te wijzen plaatsen, gelegen aan 
stroomen, rivieren, kanalen of andere binnen
wateren, wordt geneeskundig toezicht gehouden 
op de daarlangs varende schepen en hunne op
varenden door een of meer geneeskundigen, 
die daartoe door On?.en Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, met toekenning van een 
door dezen te bepaleu vergoeding, tot weder
opzegging worden aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de Ne.derlandsche Staats
courant geplaatst ten minste een dag, v66rdat 
zij in werking treedt. 

Onverminderd het bepaalde in de beide voor
gaande leden, is de burgemeester bij het ver
schijnen of dreigen der Aziatische cholera be-

voegd, ten koste van de gemeente, genees
kundig toezicht te doen houden op de op
varenden van de in de gemeente vertoevende 
vaartuigen. De personen, waarop dit toezicht 
wordt uitgeoefend, zijn verplicht zich daaraan 
te onderwerpen. 

26. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), zooals 
dat luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 
( Staatsblad n°. 36), wordt elk schip, varende 
langs of aankomende aan eene der in artikel 25 
van dit besluit bedoelde plaatsen, onderworpen 
aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn schip de 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te nemen en aldaar zonder gemeenschap met 
den wal of met andere vaart uigen te blijven, 
totdat het gezondheidsonderzoek en de naar 
aanleiding daarvan bevolen gezondheidsmaat
regelen toegepast zijn . 

Op dit verbod van gemeenschap met den 
wal is toepasselij k het tweede lid van artikel 10 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
134), zooals dat luidt volgens de wet van 28 
Maart 1877 (Staatsblad n°. 36). 

De schipper zorgt met al de te zijner beschik
king staande middelen voor de stipte naleving 
van de gegeven bevelen en is verplichtdtvragen, 
hem door of namens den met het gezondheids
onderzoek belasten geneeskundige gedaan, 
nauwktourig en naar waarheid te beantwoorden. 

27. De geneeskundige verricht het gezond
heidsonderzoek vau het schip, van de opvaren
den en van de lading of andere op bet schip 
aanwezige goederen, op de wijze, die hem, na 
overleg met den burgemeester, het meest doel
treffend voorkomt. 

Indien bet blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek over
eenkomstig de voorschriften van dit besluit 
heeft ondergaan, kan hij het van verder onder
zoek vrij stellen, indien de toestand van het 
schip of van de opvarenden hem tot zoodanig 
onderzoek overigens geen aanleiding geeft . 

28. De geneeskundige, die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
te nemen maatregelen, aan welk advies de 
burgemeester verplicht is onverwijld gevolg te 
geven, behoudens beroep op Onzen Minister 
van Arbeid, Handel en Nijverheid. 

De kosten op deze maatregelen vallende, 
komen ten laste van het Rijk. 

Ontsmetting geschiedt, zoo noodig, volgens 
de regelen, krachtens artikel 25 der wet van 
4 December 18 72 (Staatsblad n°. 134) vastge
steld. 

29. H et schip wordt dadeli;jk tot den ver
deren doortocht toegelaten en het verbod van 
gemeenschap met den wal opgeheven, hetzij 
na afloop van het gezondheidsonderzoek, indien 
dit tot geen verdere maatre~elen aanleiding 
geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen naar 
aanleiding van het gezondheidsonderzoek voor
geschreven, uitvoering is gegeven. In het laatste 
geval kunnen evenwel de opvarenden, die bij 
het gezondheidsonderzoek bevonden worden, 
niet t e lijden aan Aziatische cholera, noch ver
schijnselen van die ziekte vertoonen, met toe
stemming van den met het onderzoek belasten 
geneeskundige, terstond onbelemmerd aan den 
wal worden toegelaten. V ooraf heeft ontsmet-
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ting der kleederen en reiniging der personen 
plaats, indien dit door den geneeskundige 
noodig wordt geoordeeld. 

30. Ten bewijze dat het schip tot den ver
deren doortocht is toegelaten, en het verbod 
van gemeenschap met den wal is opgeheven, 
ontvangt de schipper van den met het gezond
heidsonderzoek belasten geneeskund'ge eene 
schr'ftelij ke verklaring volgens het model door 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid vast te stellen en waaruit zal moeten blijken 
van den toestand van het schip, van dien der 
opvarenden en van dien der lading of andere 
op het schip aanwezige goederen, benevens van 
het aantal der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in het geval, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 27 van dit 
besluit, in welk geval daarvoor ook de beves
-tiging van een vroegere verkfaring in de plaats 
kan treden. 

31. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin eene plaats ligt als in artikel 25 van dit 
besluit bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of den krachtens genoemd artikel aangewezen 
geneeskundige, voor het personeel en het mate
r ieel, dat de geneeskundige voor het gezond
heidsonderzoek behoeft en dat noodig is voor 
de uitvoering van de naar aanleiding van het 
gezondheidsonderzoek voorgeschreven maat
regelen, en voorts voor de voortdurende aan
wezigheid van zuiver drinkwater en water voor 
huishoudelijke doeleinden, opdat dit aan de 
schippers, indien de geneeskundige het noodig 
oordeelt, kunne worden verstrekt. 

Onverminderd het in het voorgaande lid be
paalde, zorgt de burgemeester van elke ge
meente, waarin eene plaats ligt, daartoe door 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid aangewezen, zoo spoedig mogelijk op 
's Rijks kosten voor de verstrekking van zuiver 
drinkwater en water voor huishoudelijke doel
einden aan de schippers der langs de plaats 
va~ende schepen. 

32. Op de krachtens art'kel 25 van dit be
sluit aangewezen geneeskundigen zijn toepasse
lijk het eerste en derde lid van artikel 23 van dit 
besluit. 

Zij staan den burgemeester en elken ambte
naar van R ijks- of gemeentepolitie met hun 
advies ter zijde, wanneer dezen dit behoeven 
bij de uitvoering van wettelijke voorschriften 
betreffende de wering of bestrijding van de 
Azi.:.tische cholera. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeente
poiitie zijn, voor zooveel de dienst het toelaat, 
verplicht, met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de door bedoelde geneeskun
digen voorgeschreven maatregelen. 

ROOFDSTUK III. 

S I o t b e r, a I i n g e n. 
33. Onze in dit besluit genoemde Ministers 

zijn bevoegd de door hen krachtens dit besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijls de omstandigheden dit gedoogen 
of noodig maken, op dezelfde wijze als zij ·,ijn 
.tot stand gekomen, t-e wijzigen of in te trekken. 

1929 

34. Waar in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid, wordt daaronder verstaan de In
specteur, krachtens de Gezondheidswet belast 
met het toezicht op de handhaving van de 
wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke 
ziekten. 

35. Dit besluit, dat, tenzij het eerder wordt 
ingetrokken, gedurende een jaar van kracht 
blijft , treedt in werking met ingang van 22 
Mei 1929. 

Onze Ministers van Arbeid, Randel en Nij ver
heid, van Financien en van Waterstaat zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit , dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Ret Loo, den 17 den April 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SI o t em a k er de Bruin e. 

De Minister van Financi;,n, De Geer, 
De Minister van Waterstaat, H . v. d . Veg t e. 

( Uitgeg. 8 Mei 1929.) 

17 April 1929. BESLUIT t ot nadere vast
stelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending van vlektyphus en tot wering 
zijner uitbreiding en gevolgen. S. 168. 

Wij WILHELMINA, enz . 
0 . dat Ons besluit van 25 April 1928 (Staats

blad n°. 116) met ingang van 22 Mei 1929' op
houdt van kracht te zijn en dat nader buiten
gewone maatregelen noodzakelijk zijn tot af
wending van vlektyphus en tot wering zijner 
uitbreiding en gevolgen weg_ens het voorkomen 
van vlektyphus in het buitenland ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van ' 
Arbeid, Randel en Nijverheid, van F inancien 
en van Waterstaat van 7 Februari 1929, n°. 
100 R , Afdeeling Volksgezondheid, van 14 Fe
bruar i 1929, n° . 41, Afdeeling Invoerrechten 
en van 21 Februari 1929, n° . 439, Afdeeling 
Vervoer en Mijnwezen; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staats 
blad n°. 80), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 308); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Maart 1929, n°, 30) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze llfi
ninisters van Arbeid, Randel en Nijverheid, 
van Financien en van Waterstaat van 2 April 
1929, n°. 482 R, Afdeeling Volksgezondheid, 
van 6 April 1929, n°. 89, Afdeeling Invoer
rechten, en van 11 April 1929, La. 0, Afdeeling 
Vervoer en Mijnwezen; 

Rebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

HOOFDSTUK J. 

A l g e m e e n e b e p a I i n g e n. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor zooveel hun aangaat, 
dragen nauwlettend zorg voor eene doeltref
fende toepassing van de bepalingen der wet 
van 4 December 1872 (Staatsb/ad n°. 134), ge
wijzigd bij de wetten van 3 December 1874 
(Staatsblad n°. 188), 28 Maart 1877 (Staats
blad no. 36), 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 
8 April 1893 (Staatsblad n°. 64), 21 J uli 1899 

24 
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(Staatsbla<l n°. 166), 21 Juni 1901 (Staatsblad 
n°. 157), 14 Juli 1910 (Staatsbla<l n°. 204), 
17 Juli 1911 (Staatsblad n°. 208) 27 April 1912 
(Staatsbla<l n°. 165), 26 ,Tuli 1918 (Staatsbla<l 
n°. 492) en 27 November 1919 (,9taatsblad 
n°. 784) . 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor zoo
ver de bepalingen op vlektyphus toepasselijk 
zij n, en de herinnering daarvan aan de inge
zetenen van belang moet warden geacht, he
nevens uit den tekst van dit besluit warden 
vanwege Onzen Minister van Arbeid, Handel 
en Nijverheid verzonden aan de besturen der 
gemeenten, waar dit noodig wordt geacht, ten 
einde in elk van die gemeenten te warden aan
geplakt . 

2. Een ieder is verplicht de inlichtingen, 
door ambtenaren of geneeskundigen van hem 
verlangd ter zake van de uitvoering van clit 
besluit, nauwkeurig en rraar waarheid onver-
wijld te geven. -

3. Een ieder, die waarneemt, dat een per
soon aan vlektyphus lijdt of verschij nselen ver
toont, welke doen vt-rmoeden dat hjj door die 
ziekte is besmet, is verplicht daarvan onver
wijld kennis te geven aan den burgemeester 
of den meest nabij zijnden ambtenaar van Rijks
of gemeentepolitie. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houd,;,rs van vervoermiddelen en op het daarbij 
werkzame personeel. 

4. De burgemeester is bevoegd, op de per
sonen, die aan vlektyphus lijden of, op grond 
van een ingewonnen advies van den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of van een geneeskundige, doen vermoeden dat 
zij door die ziekte zijn besmet of de besmetting 

. op a1;1deren kunnen overbrengen, de door hem 
noodig geachte maatregelen van onderzoek, 
afzondering en ontsmetting - waaronder mede 
is begrepen het verdelgen van ongedierte - te 
doen toepassen en hen naar eene openbare in
richting of andere verbli.1fplaats ter verpleging 
te doen overhrengen, wanneer hun toestand 
overeenkomstig de verklaring van den be
bandelenden geneeskundige dit gedoogt. 

De personen, waarop de in de vorige a linea 
bedoelde maatregelen warden toegepast, zijn 
verplicht zich aan die maatregelen te onder
werpen en mogen zich niet zonder vergunning 
van den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven. 

Indien het gemeentebestuur aan personen, 
die inkomsten derven ten gevolge van krach
tens het eerste lid van dit artikel genomen maat,
regelen van afaonde,ring, deswege schadeloos
stelling verleent, wordt door den Staat a.an de 
gemeente eene bijdrage verleend van vijftig 
ten honderd van de uitgaven voor die scbade
loosstelling. 

5 . De burgemeester is bevoeg<l bii bet voor
komen of dreigen van vlektypbus na inge
wonnen "advies van den ambtenaar van bet 

taatstoezicbt op de Volksgezondheid of van 
een geneeskundige, buizen, woonwagens, keeten 
en vaat tuigen te doen reinigen en de inwoners 
tijdelijk daaruit en uit de in de nabijbeirl gelogen 
huizen en keeten te verwijderen, indien dit 
voor de reiniging noodig wordt geacbt. 

6. De burgemeester is bevoegd, na inge
wonnen advies van den ambtenaar van bet 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of van 

een geneeskundige, het uitvoeren van ver
dachte of voor het overbrengen van besmetting 
vatbare voorwerpen van welken aard ook, ui 
het huis, erf, voer- of vaartuig, waar een geval 
of een verdacht geval van vlektyphus voor
kwam, anders dan met inachtneming van de 
door hem te !!even voorschriften, te verbieden. 

7. In spoedeischende gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover 
de dienst in hunne inrichting het toelaat, ver
plicht, op verzoek van een burgemeester aan 
deze onmiddellijk te doen toekomen of ten ge
bruike af te staan tot hunne inrich t ing behoo
rend materieel, noodig voor behandeling, ver
pleging, afzondering, ontsmetting of vervoer 
van lijders aan vlektyphus of daarvan verdacb
ten, of voor ontsmetting of voor vervoer van 
besmette of van besmetting verdachte goederen 
of voorwerpen. 

Bij weigering of gescbil wordt onverwij ld de 
beslissing ingeroepen van het hoofd van het 
Departement, waaronder de inrichting ressor
teert. 

8. De burgemeester doet de hand houden 
aan een nauwkeurig bijhouden van het in ar
tikel 438 van het Wetboek van Strafrecht be
doelde register in slaapsteden en logementen, 
en doet, voor zoover hem dit noodig voorkomt, 
toezicht houden op deze inrichtingen en op de 
aldaar nachtverblijfhoudende reizigers, zoo
mede op woonwagens en woonschepen en op de 
daarin verblijfhoudende personen. 

Inclien vanwege het gemeentebestuur een 
geneeskundige met het houden van toezicht 
op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
personen belast is, zijn deze verplicht dien 
geneeskundige bij hen te ontvangen en hem 
alle verlangde inlichtingen ter zako van de uit
voering van dit be luit hetzij mondeling, hetzij 
schriftelijk, te verschaffen. 

De burgemeester doet van hetgeen door hem 
ter bestrijding van vlektyphus of van ver
dachte gevallen dier ziekte wordt of is verricht, 
ten spoedigste mededeeling aan den ambtenaitr 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid. 

HOOFDSTUK II. 

Van het toezicht op landverhuizers en 
dergelijken. 

9. In de aan de grem;,en des lands gelegen 
gemcenten, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financien aan te 
wijzen, warden : a. landloopers en zigeuners 
(bohemiens), b. landverhuizers en personen, die 
bij troepen reizen of de grens overtrekken, niet 
toegelaten dan na geneeskundig onderzocht to 
zijn en, zoo noodig, na ontsmetting der klee
deren en reiniging der personen. 

Uitzonderingen op bet bepaalde in bet eerste 
lid warden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent door 
Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nij ver
h'.3id en van F inancien gegeven. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nij ver
heid, van Financien en van Waterstaat kunnen 
bepalen, dat personen, bedoeld onder b. van 
het eerste lid van dit artikel, aan de landgrenzen 
in Nederland slechts warden toegelaten over 
de !!emeenteo, langs de wegen en met de treinen, 
daartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be-



371 17 A P RIL (S.168) 1929 

doelde gemeenten, wegen en treinen, wonlen 
in de Nederlandsche Staatscour:;,nt geplaatst 
tenminste een dag, voordat zij iu werking t-reden. 

10. Het ondcrzoek geschiedt aan het grens
station of den eersten Nederlandschen grens
post, waar de in het vori)!' artikel bedoelde per
sonen aankomen, door eenen geneeskundige, 
die daartoe door Onzen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid met toekenning van een 
door deze te bepalen vergoeding tot · wederop
zeggens wordt aangewezen, met inach tneming 
van het bepaalde in de artikelen 11, 12 en 13 
van dit besluit. 

11. Het onderzoek valt steeds 7,0oveel 
mogelijk samen met het douane-onderzoek en 
wordt verricht op de wijze, die door den genees
kundige, met inachtneming van het bepaalde 
in het eerste lid van artikel 24, het meest doel
treffend wordt geoordeeld. 

Deze treedt o·mtrent het onderzoek in over
leg met den hoogst in rang zijnden der aan
wezige ambtenaren van de Invoerrechten en 
Accijnzen, en, indien het onderzoek geschiedt 
op een spoorweg- of tramst1ttion, tevens met 
den chef daarvan. 

12. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden niet aan vlektyphus te lijden, 
noch verschijnselen vertoonen, welke doen ver
moeden, dat zij door die ziekte zijn aangetast, 
of de besmetting op anderen kunnen over
brengen of behept zijn met ongedierte of daar
van verdacht, mogen niet worden aangehouden, 
maar worden terstond tot voortzetting van 
hunne reis toegelaten. 

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

Aan. hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
scbriftelijk bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid vastgesteld model, vermeldende dat zij, 
Nederlanct binnengekomen, geen ziektever
scbijnselen vertooncten, welke het bestaan van 
vlektyphus deden vermoeden. 

13. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan vlektyphus ·te lijden, 
worden onverwijld, met inachtneming van 
artikel 9 der wet van 4 December 1872 (Staats 
blad n°. 134), overgebracht naar eene door den 
burgemeester der grensgemeente, waarin het 
onderzoek plaats heeft, volgens artikel .n van 
dit besluit aan te wijzen inrichting voor ver
pleging van lijders aan besmettelijke ziekten 
en daar afgezonderd en verpleegd. 

Mede worden maatrngelen van afzondering 
en ontsmetting genomen, indien de geneeskun
dige dit noodig oordeelt, ten opzichte van per
sonen, die verschijnselen vertoonen, welke doen 
vermoeden, dat zij door die ziekte zijn aange
tast of de besmetting op anderen kunnen over
brengen of behept zijn met ongedierte of daar
van verdacht. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of erfgenamen vergoed. 
Behoeftigen wor-den op 's }{ijks kosten ver
voerd of verplcegd. 

Personen, wier lichamen of kleede1·en besmet 
moeten worden geacht, worden niet tot voort
zetting hum1er reis toegelaten, dan na ont
smetting. 

§ 2. Van het grensverkeer. 
14. In de aan de grenzen des lands gelegen 

gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid, 

Handel en Nijverheid en van Financien aan te 
wijzen, worden geen personen toegelaten, ko
mende nit door deze Ministers aangewezen met 
vlektyphus besmette landen, landstreken en 
plaatsen, clan na geneeskundig onderzocht en 
zoo noodig ontsmet te zijn. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet toegestaan, clan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent door 
Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid en van Financien gegeven. 

Op dit onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
in de a rtikelen 10, 11, 12 en 13 van dit besluit. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid, van Financien en van Waterstaat kunnen 
bepalen, dat personen, _bedoeld in het l • lid 
van <lit artikel aan de landgrenzen in N eder
land slechts worden toegelaten over de gemeen
ten, langs de wegen en met de treinen, daartoe 
door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde landen, jandstreken en plaatsen, wegen 
en treinen, worden in de N ederlandsche Staats
courant geplaatst tenminste een <lag voordat 
zij in werking treden. 

§ 3. Van het Goederenvervoer . 
15. Onverminderd de bestaande bepalingen 

omtrent het verbod van in-, door- en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingstukken en on
gewasschen lijf- en beddegoed uit landen en 
plaatsen, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financien aan te 
wijzen, is verboden in-, door- en vervoer van 
onbewerkte wol en haar, huiden, bontwerk en 
andere voor het overbrengen van voor besmet
ting vatbare voorwerpen, uit landen of plaat
sen, mede door Onze genoemde Ministers aan 
te wijzen. 

De aanwijzingen worden door plaatsing in 
de Nederlandsche Staatscourant ter algemeene 
kennis gebracht. 

16. .J,;en ieder, die waarneemt, dat van 
goederen, waarvan in-, door- en vervoer ver
boden is, in-, door- of vervoer plaats heeft, is 
verplicht daarvan onverwijld kennis te geven 
aan den burgemeester of den meest nabij zijn
den ambtenaar van Rijks- of gemeentepolitie 
of van 's Rijks belastmgen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en op het daarbij 
werkzame personeel. 

Op de goederen, van welke, niettegenstaande 
daarvan in-, door- of vervoer verboden i~, in-, 
door- of vervoer plaats heeft, is artikel 5 der 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) 
toepasselijk. · 

17. Brieven en correspondent ie, drukwer
ken, boeken, dagbladen, dienststukken enz. 
(postpakketten niet inbegrepen) worden aan 
geen enkele belemmering of ontsmetting onder
worpen. 

18. Spoor- of tra,mwagens (zoo personen
als goederenwagens) uit het buitenland bimlen
komende, worden aan de grenzen niet aange
houden, behoudens dat wagens, waarin lijders 
aan vlektyphus of personen, die verdacht wor
deu aan vlektyphus te lijden of doen vermoe
den, dat zij de ziekte op anderen kunnen over
brengen, of behept zijn met ongedierte of daar
van verdacht, of waarin besmette of van be
smetting verdachte goederen aangebracht zijn 
- indien de geneeskundige het noodig oordeelt 
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- van den trein warden gehaakt en op de wijze, 
door den geneeskundige voorgeschreven, war
den ontsmet. 

19. Bagages en lij fgoederen van personen, 
als bedoeld in de artikelen 9 en 14, zijn onder
worpen aan het onderzoek, bedoeld in ge
noemde artikelen. 

Deze bagages e,1 lijfgoederen warden niet 
aangehouden dan v,,or zoover en voor zoolang 
<litter ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen, voor ontsmetting 
aangehouden, warden desverlangd door den 
burgemeester op Rijkskosten aan de eigenaars 
nagezonden. 

20. K oopmans- en andere goederen, uit het 
buitenland aangevoerd, waarvan de in- of door
voer niet verboden is, warden niet aangehouden 
en aan ontsmetting onderworpen, tenzij zij, 
naar het oordeel van den met het onderzoek 
belasten geneeskundige, geacht warden be 
smet te kunnen zijn. 

§ 4. Verdere bepallngen. 
21. De burgemeester van elke grensge

meente, als in arti kel 9 en artikel 14 van dit 
besluit is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of met den krachtens arti kel 1,1 aangewezen 
geneeskundige : 

a. voor de inrichting van een gelegenheid 
tot afzondering, ontsmetting en verpleging van 
de in de artikelen 9 en 14 van <lit bF>sluit be
doelde personen, lijdende aan ot verdacht van 
vlektyphus, zoomede van een gelegenheid tot 
huisvesting van gezonde verdachte personen 
en tot het reinigen van personen ; 

b. voor een gesrhikLe plaats voor de ont
smetting van de in de artikelen 19 en 20 van 
<lit besluit bedoelde goederen; 

c. voor het personeel, noodig tot hulp of 
opzicht bij bet onderzoek, de afzondering, de 
verpleging, de ontsmetting, of het vervoer van 
personen of van goederen, bedoeld in de ar
tikelen 9, 14, 19 en 20 van dit besluit; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ont
smettingsmiddelen, vervoermiddelen, meubelen 
en antler noodig materieel, en voor alles wat 
noodig is voor een behoorlijke verzorging van 
hen, die zijn afgezonderd. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrich
ting van gemeentewege tot stand gebracht ter 
voldoening aan artikel '7 van de wet van 4 De
cember 1872 (Staatsblad n°. 134), bepaa.lt Onze 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid de 
som deswege a.an de gemeente te vergoeden. 

22. De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, de stationsc hefs en het person eel 
werkzaam aan een spo9r- of tramwegonder
neming zijn, voor zooveel hun dienst het toe
laat, verplicht, met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoe1·ing van de maatregelen, welke de krach
tens artikel 10 van <lit besluit aangewezen ge
neeskundige heeft voorgeschreven ten aanzien 
van het onderzoek, de afzondering, de ontsmet
ting, de behandeling en verpleging en het ver
voer van personen of van goederen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, 
zijn conducteurs van elken uit het buitenland 
binnenkomenden trein of tram verplicht, den 

geneeskundige zoo spoedig mogelijk na aan
komst van den trein of tram aan het station, 
.kennis te geven van de verdachte verschijn
selen, die zij bij personen, als bedoeld in de ar
t ikelen 9 en 14, hebben waargenomen en van 
hunne bevinding omtrent de aanwezigheid in 
den trein of tram van voor het overbrengen 
van voor besmetting vatbare voorwerpen. 

23. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 10, 12, 13, 14, 
19 en 20 van dit beslnit, komen ten laste van 
het Rijk, voorzoover in genoemde a rt ikelen 
niet anders is bepaald en die kosten niet, inge
volge eenige andere wettelijke bepaling, ten 
laste van anderen moeten warden gebracht. 

24. De krachtens artikel 10 van <lit beslnit 
aangewezen geneesknndige volgt in de nit
oefening van zijn ambt de aanw\jzingen, die 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid of de ambtenaar van bet Staatstoezicht 
op de volksgezondheid, tot wiens dienstkring 
zijne standplaats behoort, hem geven . 

Hij staat den burgemeester, elken ambtenaar 
van Rijks- of gemeentepolitie, of van invoer
rechten en accijnzen, de stationschefs en het 
overige personeel werkzaam bij eene spoor
of tramwegonderneming met zijn advies ter 
zijde, wanneer zij d it behoeven bij de nitvoering 
van wettelijke voorschriften betreffende de 
wering of bestrijding van vlektyphus. 

Ontdekt hij clreigend gevaar voor de open
bare gezondheid, dan geeft hij daarvan, onver
minderd artikel 16 der wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), onverwijld kennis 
aan den bnrgemeester en aan bovengenoemden 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid. 

§ 5. Van het scheepvaartverkeer . 
·25, Onze Minister van Arbeid, Handel en 

Nijverheid is bevoegd om, waar noodig, met 
medewerking van Onze Ministers van Finan
cien en van Waterstaat tot wering van de be
smetting door vlektyphus, toezicht te doen 
honden op schepen, die langs binnenwateren 
het land binnenvaren, en znlks met toepassing 
voor zoover mogelijk en noodig. van de ar
tikelen 9 tot en met 13 en 21 tot en met 24 
van dit beslnit. 

26. Aan elk der door Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid en van Water
staat aan te wijzen gemeenten, gelegen aan 
stroomen, rivieren, kanalen of andere binnen
wateren, wordt geneesknndig toezicht gehouden 
op de daarlangs varende schepen en hnnne op
varenden door een of meer geneeskundigen, 
die daartoe door Onzen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, met toekenning van een 
door deze te bepalen vergoeding, tot wederop
zegging warden aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
gemeenten wordt in de Nederlandsche Staats
courant geplaatst ten minste een dag v66rdat 
zij in werking treedt. 

Onverminderd het bepaalde in de beide voor
gaande leden, is de bnrgemeester bij het ver
scrujnen of dreigen van vlektyphus ·bevoegd, 
geneeskundig toezicht te doen houden op de 
opvarenden van de in de gemeente vertoevende 
vaartuigen. De personen, waarop dit toezicht 
wordt nitgeoefend, zijn verplicht zich daaraan 
te onderwerpen. · 
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27. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), zooals 
dat luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 36), wordt elk schip, varende 
langs of aankomende aan eene der in artikel 
26 van dit besluit bedoelde gemeenten, onder
worpen aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn schip de 
door den bnrgemeester aan te w~jzen ligplaats 
in te nemen en aldaar zonder gemeenschap met 
den wal of met andere vaartuigen te blijven, 
totdat het gezondheidsonderzoek en de naar 
aanleiding daarvan bevolen gezondheidsmaat
regelen toegepast zij n. 

Op dit verbod van gemeenschap met den 
wal is toepasselijk het tweede lid van artikel 10 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
134), zooals dat luidt volgens de wet van 28 
Maart 1877 (Staatsblad n°. 36). 

De schipper zorgt met al de te zijner be
schikking staande middelen voor de stipte na
l eving van de gegeven bevelen en is verplicht 
de vragen, hem door of namens den met het 
gezondheidsonderzoek belasten geneeskundige 
gedaan, nauwkeurig en naar waarheid te be
antwoorden. 

28. De geneeskundige verricht, behoudens 
het bepaa lde in artikel 23, l ste lid, het gezond
heidsonderzoek van het schip, van de opvaren
den en van de lading of andere op het. schip 
aanwezige goederen, op de wijze, die hem, na 
overleg met den bnrgemeester, het meest doel
treffend voorkomt. 

Indien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 nren een gezondheidsonderzoek over
eenkomstig de voorschriften van dit besluit 
heeft ondergaan, kan hij het van verder onder
zoek vrijstellen, indien de toestand van het 
schip of van de opvarenden hem tot zoodanig 
onderzoek overigens geen aanleiding geeft. 

29. De genesskundige, die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den bnrgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
te nemen maatregelen, aan welk advies de 
burgemeester verplicht is on verwijld gevolg te 
geven, behoudens beroep op Onzen Minister 
van Arbeid, Handel en Nijverheid. 

De kosten op deze maatregelen vallende 
komen ten laste van het Rijk. 

30. Het schip wordt dadelijk tot den ver
deren doortocht toegE:laten en het verbod va11 
gemeenschap met den wal opgeheven, hetzu 
na atloop van het gezondheidsonderzoek, indien 
dit tot geen verdere maatregelen aanleiding 
geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen, naar 
aanleiding van het gezondheidsonderzoek voor
geschreven, uitvoering is gegeven. In het laatste 
gevai kunnen evenwel de opvarenden, die bij 
het gezondheidsonderzoek bevonden worden, 
niet te lijden aan v lektyphus, noch verschijn
selen van die ziekte te vertoonen, noch doen 
vermoeden dat zij de besmetting op anderen 
kunnen overbrengen, noch behept zijn met on
gedierte of daarvan verdacht, met t€>estemming 
van den met het onderzoek belasten genees
kundige terstond zonder verdere belemmering 
aan den wal warden toegelaten. Vooraf been 
ontsmetting der kleederen en reiniging der 
personen plaats, indien dit door den geneeskun
dige noodig wordt geoordeeld. 

31. Ten bewijze, -dat het schip tot den ver
deren doortocht is toegelaten en het verbod 

van gemeenschap met den wal is opgeheven, 
ontvangt de schipper van den met het gezond
heidsonderzoek belasten geneeskundige eene 
schriftelijke verklaring volgens het model door 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid vast te stellen en waaruit zal moeten 
blijken van den toestand van het schip, van 
dien der opvarenden en van .dien der lading of 
andere op het schip aanwezige goederen, be
nevens van het aantal der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in het geval, be
doeld in bet tweede lid van artikel 28 van dit 
hesluit, in welk geval daarvoor ook de beves
tiging van eene vroegere verklaring in de plaats 
kan treden. 

32. De burgemeester van elke gemeente, 
als in artikel 26 van dit besluit bedoeld, zorgt, 
overeenkomstig het bepaalde in art. 21, zoo 
spoedig mogehjk, op Rijkskosten, in overleg 
met den ambtenaar van het Staatstoezicht op 
de volksgezondheid of den krachtens eerstge
noemd artikel aangewezen geneeskundige, voor 
het personeel en het materieel, dat de genees
kundige voor het gezondheidsond 9rzoek be
hoeft en dat noodig is voor de uitvoering van 
de naar aanleiding van het gezondheidsonder 
zoek voorgeschreven maatregelen. 

33. Op de krachtens artikel 26 van dit be
sluit aangewezen geneeskundigen zijn toepas
selijk het eerste en derde lid van artikel 24 
van dit besluit. 

Zij staan den bnrgemeester en elken ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie met hun 
advies ter zijde, wanneer dezen <lit behoeven 
bij de uitvoering van wettelijke voorschriften 
betreffende de wering of bestrijding van vlek
typhus. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie 
zijn, voor zooveel hun dienst het toelaat, ver
plicht met al de hun ten dienste staande mid
delen, onverwijld mede te werken tot de uit
voering van de voorgeschreven maatregelen. 

HOOFDSTUK III. 

Slntbepnlingen. 

34. Onze in dit besluit genoemde Ministers 
zijn bevoegd de door hen krachtens dit besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijls de omstandigheden dit gedoogen 
of noodig maken, op dezelfde wijze als zij zijn 
tot stand gekomen, te wijzigen of in te trekken. 

35. Waar in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid wordt daaronder verstaan de In
specteur, krachtens de Gezondheidswet belast 
met het toezicht op de handhaving van __ de 
wettelijke bepalingen betreffende besmettehJke 
ziekten. 

Waar in dit besluit sprake is van ontsmetten 
of ontsmetting, wordt daaronder mede ver
staan het verdelgen van ongedierte. 

36. Dit besluit, dat, tenzij het eerder wordt 
ingetrokken, gedurende een jaar van kracht 
blijft, treedt in werking met ingang van 22 
Mei 1929. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid, van Financien en van w·aterstaat zijn 
belast met de u itvoering van dit besluit, dat 
in het S taatsblad zal worden geplaat-st en waar-
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van afschrift zai warden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 17den April 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. S 1 o t em a k er d e Bruin e. 

De M ·inister van Financi,n, De Geer. 
De Minister van Waterstaat, H. v. d. Veg t e. 

( Uitgeg. 8 M ei 1929.) 

17 April 1929. BESLUIT tot nadere vast
stelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending van de pest en tot wering harer 
uitbreiding en gevolgen . S. 169. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Overwegende, dat Ons besluit van 25 April 

1928 (Staatsblad n°. 117) met ingang van 22 
Mei 1929 ophoudt van kracht te zijn en dat 
nader buitengewone maatregelen noodzakelijk 
zjjn tot afwending der pest en tot wering harer 
uitbreiding en gevolgen, wegens het voorkomen 
van pest in het buitenland; 

Op de voordracht van Onze Minist ers van 
Arbeid, Handel en Njjverheid, van Financien en 
van Waterstaat van 7 Februari 1929, n°. 100 H; 
Afdeeling Volksgezondheid, van 14 Februari 
1929, n° . 41, Afdeeling Invoerrechten, en van 
21 Februari 1929, n°. 439, Afdeeling Vervoer 
en Mijnwezen ; . . 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staats
blad n°. 80), laatstelijk aangevuld en gewijzigd 
bij de wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 308), 
en op de wet van 26 Februari 1914 (Staatsblad 
no. 57): 

Den Raad van State gehoord ( ad vies van 
19 Maart 1929, n°. 30); 

Gelet op het uader rapport van Onze Mi
nisters van Arbeid, Handel en Nijverheid, van 
Financien en van Waterstaat van 2 April 1929, 
n°. 482 H, Afdeeling Volksgezondheid, van 
6 April 1929, 11°. 89, Afdeeling Invoerrechten, 
en van 11 April 1929, La. 0., Afdeeliug Ver
voer en Mijnwezen; 

H ebben goedgevondeu en verstaan : 
te bepalen: 

HOOFDSTUK I. 
A 1 g e m e e u e b e p a 1 i n g e n. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de bnrge
meesters, ieder voor zooveel hun aangaat, dragen 
uauwlettend zorg voor eene doeltreffende toe
passing van de bepalingen der wet van 4 De
cember 1872 (Staatsblad n°. 134), gewijzigd bi.i 
de wetten van 3 December 1874 (Staatsblad 
no. 188), 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36), 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 1893 
(Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 (Staatsblad 
n°. 166), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157), 
14 Juli 1910 (Staatsblad n°. _204), 17 Juli 1911 
(Staat8blad n°. 208), 27 Apnl 1912 (Staatsblad 
n°. 165), 26 Juli 1918 (Sta,atsblad n°. 492) en 
27 November 1919 (Staatsblad n°. 784). 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor zoo
ver de bepalingen op pest toepassel.ijk zijn, en 
de herinnering daarvan aan de ingezetPneu van 
belang moet ,vorden geacht, beneveus uit den 
tekst van dit besluit warden vanwege Onzen 
Minister van Arbeid, H andel en Nijverheid 
zoodra deze dit noodig acht, aan de gemeente
best,uren verzonden, ten einde in elke gemeente 
te warden aangeplakt. 

2. Een ieder is verplicht de inlichtingen , 
door ambtenaren of geneeskundigen van hem 
verlangd ter zake van de u itvoering van dit 
besluit, nauwkeurig en naar waarheid onver
wjjld te geven. 

3. Een ieder, die waarueemt, dat een per
soon aan pest lijdt of verschtjnselPn vertoont, 
welke doen vermoeden, dat hij door die ziekte 
is besmet, is verplicht daarvan onverwijld 
kennis te geven aan den burgemeeste1· of den 
meest nabij zjjnden ambtenaar van Rijks- of 
gemeentepolitie. 

Deze verplichting rust in het bijzondc,r op 
houders van vervoermiddelen en daarb1J ge
emploveerden. 

4. ·De burgemeester is bevoegd, op de per
sonen, die aan pest lijden of, op grond van een 
in"ewonnen advies van den ambtenaar van 
het Staatstoezicht op de volksgezondheid of 
van een geneeskundige, doen vermoeden dat 
zij door die ziekte besmet zijn of de besmetting 
op anderen knnnen overbrengen, de door hem 
noodig geachte maatregelen van onderzoek, af
zondering en ontsmett ing te doen toepassen 
en· hen naar eene openbare inrichting of andere 
verblijfplaats ter verpleging te doen over~ren
gen, wanneer hun toest!l.nd overeenkomst1g de 
verklaring van den behandelenden geneeskun-
dige dii gedoogt. • 

De personen, waarop de in de vorige alinea 
bedoeide maatregelen worden toegepast, zijn 
verplicht zich aan die maatregelen te onder
werpen en mogen zich niet zonder vergunning 
van den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven. 

Indien het gemeent ebest,uur aan personen, 
die inkomsten dervon ten gevolge van krach
tens het eerste lid van dit artikP,l ~enomen 
maat regelen van afzondering, deswege schade
loosstelling verleent, wordt door den Staat 
aan de gemeente eene bijdrage verleend va_n 
v ijftig ten honderd van de uitgaven voor die 
schadeloosstelling. 

5. De burgemeester is bevoegd bij het voor
komen of dreigen van menschen- oI rattenpest 
no, ingewonnen advies van den ambtenaar van 
het Staatstoezicht op de volksgezondheid of 
van een geneesknndige huizen, woonwagens, 
keeten en vaartuigen te doen ontratten en d_e 
inwoners tijdelijk daaruit en uit de in de nab~J 
heid gelegen huizen en keeten tt' verwijderen, 
indien dit voor de ontrat,ting noodig wordt 
geacht. 

6. De burgemeester is bevoegd, na inge
wonnen advies van den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of van 
een geneeskundige, het uitvoeren van ver
dacht<> of voor hot overbrengen van besmetting 
vatbare voorwerpen van welken aard ook, uit 
het huis, erf, voar- of vaartuig, waar een geval 
of · een verdacht geval van pest voorkwam, 
anders dan met inachtneming van de door 
hem te geven voorschriften, te verbieden. 

7. In spoedeischende gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover 
de dienst in hunne inrichting het toelaat, ver
plicht , op verzoek van een burgemeester aan 
deze onmiddellijk te doen toPkomen of ten ge
bruike af te staan tot hunne inrichting behoo
rend materieel, noodig voor behandeling, ver
pleging, afzondering, ontsmetting of vervoer 
van lijders aan pest of daarvan verdachten, 
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of voor ontsmett ing - waaronder is begrepen 
het onschadelijk maken van besmet of van be
smetting verdacht ongediert e - of voor ver
voer van besmette goederen of voorwer.r,en. 

Bij weigering of geschil wordt onverw1jld de 
beslissing ingeroepen van het hoofd van het 
Departement, waaronder de inrichting ressor
teert. 

8. De burgemeester doet de hand houden 
aan cen nauwkeurig bijhouden van het in ar
tikel 438 van het Wetboek van Strafrecht be
doelde register in slaapsteden en logementen, 
en doet, voor zoover hem dit noodig voorkomt, 
toezicht houden oi:i deze inrichtingen en op de 
a ldaar nachtverblijfhoudende reizigers. 

Indien vanwege het gemeentebestuur een 
geneeskundige met het houden van toezicht 
op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
reizigers belast is, zijn deze verplicht dien ge
nceskundige bij zich te ontvangen en hem alle 
verlangde inlichtingen ter zake van de uit
voering van dit besluit, hetzij mondeling, hetzij 
schriftclijk, te verschaffen, t enzji zij kunnen 
aantoonen binnen de laatste vijf dagen niet 
in eene met pest besmette plaats vertoefd te 
hebben. 

De burgemeester doet van hetgeen door hem 
t er bestrijding der pest of van verdachte ge
vallen dier ziekte wordt of is verricht, ten 
spoedigste mededeeling aan den ambtenaar van 
h et Staatstoezicht op de volksgezondheid. 

HOOFDSTUK II. 

Van het toezicht op landverhuizers en 
dergelij ken. 

9. In de aan de grens des lands gelegen ge
meenten , door Onze Ministers van Arbeid, 
H andel en Niiverheid en van Financien aan te 
wijzen, worden: a. landloopers en zigeuners 
(bohemiens) ; b. landverhuizers en personen , 
die bij troepen reizen of de grens overtrekken, 
niet toegelaten dan na geneeskundig onder
zocht t e zijn en zoo noodig na ontsmetting der 
kleederen en r einigiug der personen . 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
nemiug van de voorschriften daaromtrent door 
Onze Ministers van Arbeid, H andel en Nijver
heid en van Financien gegeven. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heirl, van Financien en van Waterstaat kunnen 
bepalen, dat personen, bedoeld onder b van 
het lste lid van dit artikel, aan de landsgrenzen 
in Nederland slechts worden toegelaten over 
de gemeenten, langs de wegen en met de treinen, 
daartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwij zing van be
doelde gemeenteu , wegen en treinen worden in 
de N ederlandsche Staatscourant geplaatst ten 
minste een dag, v66rdat zi.i in werking treden. 

10. Het onderzoek geschiedt aan het grens
station of den eersten Nederlandschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde per
soneu, aankomen, door eenen geneeskundige, 
die daartoe door Onzen Minister van Arbeid, 
H andel en Nijverheid, met toekenning van een 
door dezen te bepalen vergoeding tot weder
opzeggens wordt aangewezen, met inachtneming 
van het bepaalde in de art ikelen 11, 12 en 13 
van dit, besluit . 

11. H et onderzoek valt steeds zooveel mo-

gelijk samen met het douane-onderzoek en 
wordt verricht op de wjjze, die door den ge
neeskundige bet meest doeltreffend wordt ge
oordeeld. 

Deze treedt omtrent het onderzoek in over
leg met den hooirst in rang zijnden der a-an
wezige ambtenaren van de J nvoerrechten en 
Accij nzen, en, indien het onderzoek gescbiedt 
op een spoorweg- of tramstation, tevens met 
den chef daarvan. 

12. P ersonen, die door den geneeskundige 
bevonden worden niet aan pest to li,iden, noch 
verschijnselen vertoonen, welke doen ver
moeden, dat zij door die ziekte besmet zijn, 
mogen niet worden aangehouden, maar worden 
t erstond tot voortzetting van hunne reis toe
gelaten . 

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

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schrifteljjk bewij s afgegeven, volgens door 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Njjver
heid vastgesteld model, vermeldende dat zij, 
Nederland binnengekomen, geen · ziektever
schijnselen vertoonden, welke het bestaan van 
pest deden vermoeden . 

13. P ersonen, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan pest te ljjden, worden 
onvcrwijld, met inacbtneming van artikel 9 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
134), overgebracht na-ar eene door den burge
meester der grensg·emeente, waarin bet onder
zoek plaats heeft, volgens artikel 21 van d it 
besluit aan t e wijzen inrichting voor verpleging 
van lijders aan besmett elijke ziekten en daar 
afgezonderd en verpleegd. 

Gelijke maatregelen worden genomen, indien 
de geneeskundige dit noodig oordeelt, ten op
zichte van personen , die verschijnselen ver
toonen, welke doen vermoeden, dat zij door die 
ziekte besmet zijn. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of hunne erfgenamen ver
goed. Behoeftigen worden op 's Rjjks koeten 
vervoerd of verpleegd. 

P ersonen, wier lichamen of kleederen besmet 
moeten worden geacht, worden niet tot voort
zetting hunner reis toegelaten, dan na reini
ging en ontsmetting, waaronder het onschade
lijk maken van ongedierte is begrepen. 

§ 2. Van het grensverkeer. 
14. In de aan de grenzen des lands gelegen 

gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid, 
R andel en Nijverheid en van Financien aan te 
wijzen, worden. geen personen toegelaten, ko
mende uit door deze Ministers aangewezen 
met pest besmette lanclen, landstreken en plaat
sen, dan na geneeskundig onderzocht en zoo 
noodig ontsmet te zjin. 

Uit zonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent door 
Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
beid en van Financien gegeven. 

Op dit onderzoek is toepas elijk het bepaalde 
in de artikelen 10, 11, 12 en 13 van dit besluit. 

Onze l\finisters van Arbeid, Handel en Nij
verheid, van Financien en van Waterstaat 
kunnen bepalen, dat personen, bedoeld in het 
lste lid van dit artikel, aan de landgrenzen in 
Nederland slechts worden toegelaten over de 
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gemeenten, langs de weaen en met de treinen , 
daartoe door hen aan ie wijzen . 

De beschikk.ingen tot aanwijzing van bedoelde 
landen, landstreken en plaatsen, wegen en 
treinen, worden in de Nederlandsche taats
courant geplaat st ten minste een <lag voordat 
zij in werking treden. 

§ 3. Van het goederenvervoer. 

15. Onverminderd de bestaande bepalingen 
omtrent het verbod van in-, door- en vervoer 
van lompen, gebruikte k leeding t ukken en on
gewasschen lijf- en beddegoed uit landen en 
plaatsen, door Onze Ministers van Arbeid , 
Handel en Nijverheid en van F inancien aan te 
wij:i:en, i verboden in-, door- en vervoer van 
onbewerkte wol en haar, huiden, bontwerk en 
andere voor het overbrengen van besmetting 
vatbare voorwerpen, uit landen of plaatsen, 
mede door Onze genoemde l\Iini ·ters aan te 
wij zen. 

D e aanwijzingen worden do0r plaatsing in 
de N Pderlandsche Staatscourant ter algemeene 
kennis gebracht. 

Bij aanwijzingen betreff Pndc den in- of door
vocr uit land<m , die toegetreden zijn t ot de op 
17 Januari 1912 te Parijs gesloten en bij de 
wet van 26 Februari 1914 (S taatsblad n°. 57) 
goedgekeurde interna.tionale sanitaire over
eenkomst, ged ragen Ooze genoemde Ministers 
zich naar de bepalingen van die overeenkomst. 

16. E en ieder, die waarneemt, dat van 
goederen, waar van in- , door- of vervoer ver
boden is, in-, door- of ver,ocr plaat beeft, 
is verplicht daarvan onverwij ld kennis te geven 
aan den burgemeester of den mee t nabij zijnden 
ambtenaar van R ijk - of gemeentepolitie of 
van 's Rijks belastingen. 

Deze verplicbt ing rust . in het bijzonder op 
bonders van vcrvoermidclelcn en daarhij ge
employeerden. 

Op de goederen, van welke, niettcgenstaancle 
daarvan in-, door- of ver ,ol'r verboden is, in- , 
door- of vervoer plaats beef!. is nrtikel 5 der 
wet van 4 December 1~72 (Staa tsblad no. 134) 
toepasselijk. 

17. Brieven en correspondentie, drukwer
ken, boeken, dagbladen, d ienst tukken enz. 
(po t pakketten niet inbegrepen) worden aan 
geen enkele belemmeri ng of out metting onder
worpen. 

18. poor- of tramwagens (zoo per onen-
als goederenwagens) uit het buitenland binnen
komende, worden aan de grenzen niet aan
gchouden, behoudens dat wagens, waarin pest-
1\jders of personen, die verdacht worden nan 
pest t e ljjden of waarin besmette of van be
smetting verdachte goede1·en aangebracbt zsjn 
- indi en de geneesknnd ige hct noodig oor
deelt - van den trein worden gehaakt en op 
do wijze door den gPneeskundige voor!!'.eschre
ven , worden ontsmet en zo,1 noodig van onge
dicrte " ·orden gezuiverd . 

19. TI 11,g:tges en lii fgoe<leren ,an ;eersonen, 
als bedoeld in de artikelen 9 en 14, zim onder
worpen aan het on derzoek, bedoeld in ge
noemde artikelen. 

Deze bagages en l ijfgoederen worden n iet 
aan!!'.ehouden dan voor zoo,er en voor zoolang 
di t t er ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen, voor ontsmetting 
aanc,ehouden, worclen desverlangd aan de 

eigenaars op hunne kosten door den burge
meester nagezonden. 

20. K oopman - en andere goederen, uit het 
buitenland aangevoerd, waarvan de in- of door
voer niet verboden is, worden niet aangehouden 
en aan ont smetting onderworpcn, tenz\i zii , 
naar het oorrleel van den met het onderzol'k 
belasten genee~kund igP, geacht kunnen worden 
besmet te zij n . 

§ 4. V erdPre bepalingen. 

21. De burgemeester van elke grensgemeen
te, als in artikel 9 en artikel 14 van dit besluit 
is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelij k, op 
Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicbt op de volksgezondheid 
of met den krachtens artikcl 10 aangewezen 
deskundigc : 

a. voor de inricht ing van een gelegenheid 
tot afzondering en verplegi ng van de in de 
artikelen 9 en 14 van dit bes lnit bedoelde per
sonen, lijdcnde aan of verdacht van pest ; 

b. voor een gescbikte plaats voor de ont 
smett ing - waaronder is begrepen het on
schadel\jk maken van besmet of van besmet
t ing verdacht ongedierte - van de in de ar 
t ikelen 19 en 21) van dit besluit bedoelde 
goederen; 

c. voor bet personeel, noodig t ot hulp of 
opzicbt bjj bet ondcrzoek, de afzondering, de 
ontsmetting - waaronder is begrepen bet on
schadelijk maken van besmet of van besmet 
t ing verda<'ht ongedierte - of bet vervoer van 
personen of van goederen, bedoeld in de ar 
t ikelen 9, 14, 19 en 20 van <lit besluit; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ont
smettingsmiddclen, middelen tot het onRchade
lijk maken van besmet of van besmetting er
dacht ongedierte, vervoermiddelen, meubelen 
e an tler noodig matericel. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrich
t ing van gemeentewcge tot stand gebracht ter 
voldoening aan ar tikel 7 van de wet van 4 De
cember 1872 (Staatsblad n°. 134), bepaalt Onze 
Minister van Arbeid, H andel en Nijverheid de 
som deswege aan de gemeente te vergoeden. 

22. De ambtenarcn van R i,i ks- en gemeente
politie, de ambt enaren der invoerrechten en 
accijnzen, de station chefs en a lle geemployeer
den aan een spoor- of t ramwegonderneming 
ziin , voor zooveel hun dienst bet t oelaat, ver
plicbt met a l de hun ten dienste taande mid
delen, ouverwij ld mede te werken t ot de uit
voering van de maatrcgelen, welke de krachtens 
artikel 10 van <lit beslui t aangewezen genees
kundige heeft voorp;c c hreven ten aanzien van 
het onderzoek, de a fzondering, de ontsmetting 
- waaronder is begrepen bet onschacleljjk 
maken van besmet of van besmett ing verdacht 
om;edierte -, behandeling en verpleging en 
bet vervoer van per onen of van goederen. 

Onverminderd het bepaalde in a rt,ikel 3, 
zij n conducteurs van e]ken uit het buitenland 
binnenkomenden trein of tram verplicht , den 
geneeskund ige zoo spocdig mogelij k na aan
komRt van den trein of t ram aan het station, 
kennis te geven van de verdachte verschijn
selen, die zij b(j personen, a ls bedoeld in de 
artikelen 9 en 14, bebben waargenomen en van 
hunn bevind ing omtrent de aanwezigheid in 
den t rein of tram van voor het overbrengen 
van besmetting vatbare voorwerpen. 
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23. De kosten, vallende op de maatregelen . 
voorgescbreven in de artikelen J 0, 12, 13, 14, 
19 en 20 van dit besluit, komen ten laste van 
het rijk, voor zoover in genoemde artikelen 
niet anders is bepaald, en die kosten niet inge
volge eenige andere wettelijko bepaling, ten 
laste van anderen moeten warden gebracbt. 

24. De krachtens artikel 1n van dit besluit 
aangewezen geneeskundige volgt in de uit
oefening van zijn ambt de aanw~izingen, die 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
beid of do ambtenaar van bet Staatstoezicht 
op de volksgezondbeid, tot wiens dienstkring 
zijne standplaats behoort, hem geven. 

Hij staat den burgemeester, elken ambtenaar 
van Rijks- of gemeentepolitie, of van invoer
rechten en accijnzen, do stationschefs en de 
overige geemployeerden bij eene spoor- of tram
wegonderneming met zijn advies ter zijde, 
wanneer zii dit behoeven bij de uitvoering van 
wettelijke voorschriften betretfende <le wering 
of bestrijding der pest. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open
bare gezondheid, dan geeft hij daarvan, on 
verminderd artikel 16 der wet van 4 December 
1872 (8taatsblad n°. 134), onverwij ld kennis 
aan den burgemeester en aan bovengenoemden 
ambtenaar van bet Staatstoezicht op de volks
gezondheid. 

§ 5. Van het scheepvaartverke~r. 
25. Onze Minister van Arbeid, H andel en 

Nijverheid is bevoegd om, waar noodig, met 
medewerking van Onze Ministers van F inan
cien en van ,vaterstaat, tot wering van de 
besmetting van pest, toezicht te doen bouden 
op schepen, die lanp:R binnenwateren bet land 
hinnen,aren. en zu lks met toepas~ing, voor 
zoover mogelijk en noodig, van do artikele_n 
9 tot en met 13 en 21 tot en met 24 van d1t 
be0 luit. 

26. An,n elk der door Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid en van Water
staat aan te wijzen plaatsen, gelegen aan 
stroomen, rivieren, kanalen of andere binnen
wateren, wordt geneeskundig toezicht gehouden 
op de daarlangs varende schepen en hunne op
varenden door een of meer geneeskunrl.igen, 
d ie daartoe door Onzen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, met toekenning van een 
door dezen te bepalen vergoedine!, tot weder
opzegging warden aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing vo,n bedoelde 
plaatsen wordt in de Nederlandsche Staats
courant geplaatst ten minste Mn dag v66rdat 
zij in werking treed". 

Onverminderd bet bepaalde in de beide voor
gaande leden, is de burgemeester bij bet ver
schijnen of dreigen der pest bevoegd, ten koste 
van de gomeente geneeskundig toezicht te doen 
houden op de opvarenden vn,n de in de gemeente 
vertoevende vaartuigen. De personen, waarop 
dit toezicht wordt uitgeoefend, zijn verplicht 
zich daaraan te onderwerpen. 

27. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), zooals 
dat luidt volgens de wet van 28 l\faart 1877 
(Staatsblad n°. 36), wordt elk schip, varende 
langs of aankomende aan eene der in artikel 26 
van dit besluit bedoelde plaatsen, onderworpen 
aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn schip de 

door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te nemen en aldaar zonder gemeenscbap met 
den wal of met andere vaartuigen te blijven, 
totdat bet gezondheidsonderzoek en de naar 
aanleiding daarvan bevolen gezondheidsmaat-
regelen toegepast zijn. · 

Op dit verbod van gemeenscbap met den wal 
is toepasselijk bet tweede lid van artikel 10 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad no. 
134), zooals dat lu idt volgens de wet van 28 
Maart 1877 (Staatsblad n°. 36). 

De scbipper zorgt met al de te zijner beschik
king staande middelen voor de stipte naleving 
van de gegf'wen bevelen en is verplicht de 
vragen, hem of door of namens den met bet 
gezondheidsonderzoek belasten geneeskun
dige gedaan, nauwkeurig en naar waarbeid te 
beantwoorden. 

28. De geneeskundige verricht bet gezond
heidsonderzoek van bet schip, van de opvaren
den en van de lading of andere op bet schip 
aanwezige goederen, op de wijze, die hem, na 
overleg met den burgemeester, bet meest doel
treffend voorkomt. 

Indien bet blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek over
eenkomstig de voorschriften van dit besluit 
heeft ondergaan, kan hij het van verder onder
zoek vrijstellen, indien de toestand van bet 
schip of van de opvarenden hem tot zoodanig 
onderzoek overigens geen aanleiding geeft . 

29. De geneeskundige, die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in bet belang der volksgezondheid 
te nemen maa,tregelen, aan welk: advies de 
burgemeester verplicht is onverwijld gcvolg te 
geven, behoudens beroep op Onzen Minister 
van Arbeid, Handel en J ijverheid. 

De kosten op deze maatregelen vallende, 
komen ten laste van het Rijk. 

Ontsmetting - waaronder is begropen bet 
onschadelijk maken van besmet of van be
smetting verdacht ongedierte - geschiedt, zoo 
noodig, volgens de regelen, krachtens artikel 25 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
134) vastgesteld. 

30. Het schip wordt dadelijk tot den ver
deren doortocht toegelaten en bet verbod van 

, gemeenschap met den wal opgeheven, hetzij 
na afloop van het, gezondheidsonderzcek, indien 
dit tot geen verdere maatregolen aanleiding 
geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen naar 
aanleiding van bet gezondheidsonderzoek voor
geschreven, uitvoering is gegeven. In bet laatste 
geval kunnen evenwel de opvarenden, die bij 
het gezondheidsonderzoek oevonden warden, 
niet te lijden aan pest, noch verschijnselen van 
die ziekte te vertoonen, met toe~.temmini.r van 
den met bet onderzoek belast.en geneeskundige, 
terstond onbelemmerd aan den wal worden 
toegelaten. Vooraf heeft ontsmetting der k.lee
deren en reiniging der personen plaats, indien 
dit door den geneeskundige noodig wordt ge
oordeeld. 

31. Ten bewijze, dat het schip tot den ver
deren doortocht is toegelaten, en het verbod 
van gemeenschap met den wal is opgebeven, 
ontvangt de schipper van den met bet gezond
heidsonderzoek belasten geneeskundige eene 
schriftdijke verklaring volgens bet model door 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid vast te stellen en waaruit zal moeten blijken 
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van den toestand van het schip, van <lien der 
opvarenden en van dien der lading of a ndere 
op het schip aanwezige goederen, benevens van 
het aantal der opvarenden. 

Eene rlergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in het geval, be
doeld in het tweede id van artikel 28 van dit 
be luit, n welk geval daarvoor ook de beves
t iging van eeue vroegere verklaring in de plaats 
kan treden . 

32. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin eene plaats ligt, als in artikel 26 van dit 
besluit bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk, op 
Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of den krachtens genoemcl artikel aangewezen 
geneeskundige, voor het pHrsoneel en het mate
rieel, dat de geneeskundige voor het gezond
heidsonderzoek behoeft en dat noodit! is voor 
de uitvoering van de naar aanleid.ing van hot 
gezond.heidsonderzoek voorge chreven maat
regclen. 

33. Op de krachtens artikel 26 van dit be
sluit aangewezen geneeskundigen zijn toe
passelijk het eerste en derde lid van artikel 24 
van dit besluit. 

Zij staan den burgemeester en elken ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie met hun 
advies ter ziJde, wanneer dezen clit behoeven 
bij de uitvoering van wettelijke voorschriften 
betreffende de wering of bestrijd.ing der pest. 

De a mbtenaren van Rijks- en gemeente
politie zijn, voor zooveel hun dienst het toe
laat, verplicht met al de hun ten dienstestaande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de door bedoelde geneeskun
digen voorgeschreven maatreiselen. 

HOOFD TlJK Ill. 
S I o t b e p a I i n g e n. 

34. Ooze in dit besluit genoemde Ministers 
zijn bevoegd de door hen krachtens dit beslu it 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijls de omstandighedcn dit gedoogen 
of noodig maken, op dezelfde wijze als zij zijn 
tot stand gekomen, te wijzigen of in te trekken. 

35. Waar in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezond.heid, wordt daaronder verstaan de In
speoteur, krachtens de Gezond.heid.swet belast 
met het toezicht op de hanclhaving van de 
wettelijke bepalingen betreffende besmette
lijke ziekten. 

36. Dit besluit, dat, tenzij het eerder wordt 
ingetrokken, gedurende een jaar van kracht 
blijft, treedt in werking met ingang van 22 
Mei 1929. 

Onze Ministers van Arbeid, H andel en Nijver
heid, van Financien en van Waterstaat zijn 
belast met de uitvoerin" van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waar
van afscbrift zal warden gezonden aan den 
Raad van State. 

Hei Loo, den 17den April 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en N{Jverheid, 
J. R . I o t e :rn a k e r de B r u i n e. 

De M nister van Financi•n, D e G e e r. 
De jJJinister van Waterstaat, H. v. d. Veg t e. 

(Uitgeg. 8 Mei 1929.) 

17 April 1929. BESCHIKKI NG van den 
Hoogen Raad. 

Plaatselijke inkornstenbelasting le Egmond aan 
Zee . 

Ook waar het betreft eenc gemeentelijke 
inkomstenbelasting door de eigen adminis
tratie d er gemeente geheven, is , wanneer 
beweerd wordt, dat ten onrechte een aan
slag is opgclcgd omdat de aangeslagene niet 
in d e gemeente woonde, de Raad van Be
roep voor de Directe belastingen niet be
voegd om van het beroep kennis te nemen . 

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

Burgemeester der gemeente Egmond aan Zee 
tegen de uitspraak van den Raad van Beroep 
voor de Directe Belastingen te Alkmaar dd. 
9 Nov. 1928, betreffende den aan A. opgelegden 
aanslag in de plaatselijke inkomstenbelasting 
der gemeente Egmond aan Zee over het belas
tingjaar 1927 /1928 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

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

0. dat ten deze vaststaat : 
dat A., stuurman bij de groote vaart, voor 

het belastingjaar 1927 /1928 voor een bedrag 
van f x is aangeslagen in de door haar eigen 
administratie gcbeven plaatselijke inkomstcn 
belasting der gemecnte Egmond aan Zee ; 

dat belanghebbende aan den Raad dier ge
meente verzocht heeft dezen aanslag te ver
nietigen, daar hij noch in Egmond aan Zee 
woonde, noch aldaar zijn hoofdverblijf hield, 
<loch dat de gemeenteraad hem in zijne ver
gadering van 11 Juli 1928 n iet-ontvankelijk 
heeft verklaard; 

dat belanghebbende zich hierop heeft gewend 
tot den Raad van Beroep voornoemcl die in de 
bestreden uitspraak den aanslag heeft vernie
tigd, wijl belanghebbende niet geacht kan war
den zijn hoofdverblijf te Egmond aan Zee te 
hebben; 

dat de Bnrgemeester tegen deze uitspraak 
heeft aangevoerd hot navolgend middel van 
cassatie: 

Schencling of verkeerde toepassing van de 
artt. 265h, en 265c of van eenig ancler te dezer 
zake toepasselijk artikel der Gemeentewet, jo. 
paragraaf 3 der wet van 30 Dec. 1920, S. 923 ; 

0 . hieromtrent : 
dat para" raaf III der wet van 30 Dec. 1920, 

S. 923 bepaalt, dat wanneer aan eene gemeente 
de bevoegd.heid is verleend om, in afwijking van 
de bepalingen der artt. 243g en 243h d er Ge
meentewet, door hare e;gen administratie de 
plaatselijke Inkomstenbelasting te doen heffen, 
niet toepa selijk zijn de artt. 265e, 265/, tweede 
lid, 265g, eerste en tweede lid en 267, derde lid, 
der Gemeentewet, <loch dat overigens de be
palingen, welke in het algemeen voor de plaat
selijke Inkom tenbelasting gelden, toepa-ssing 
moeten erlangen ; 

dat hieruit volgt, dat in een dergelijk geval 
toepasselijk zij n zoo we! art. 244a als art. 265d 
cler Gemeentewet, welke laatst genoemd wet • 
artikel voor chrift, dat bezwaren betreffende 
de toepassing van art. 244a voorgelegcl moeten 
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worden aan de in dit art. 265c aangewezen 
Autoriteit; 

dat, waar nu het bezwaar van belangheb
bende, die immers beweerde ten onrechte te zijn 
aangeslagen, daar hij noch in Egmond aan Zee 
woonde noch aldaar verblijf hield, de toepassing 
betrof van art. 244a, deze zijn bezwaar had 
moeten voorleggen niet aan den gemeenteraad 
doch aan do in a1 t. 265c aangewezen Autoriteit ; 

dat, waar belanghebbende dit niet gedaan 
heeft, de Raad der gemeonte Egmond aan Zee 
hem terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard, 
en de Raad van Beroep ten onrechte in een and er 
onderzoek van belanghebbende's grieven tegen 
den aanslag is getreden en den aanslag heeft 
vernietigd, doch de niet-ontvankelijkheid had 
moeten bevestigen ; 

Vernietigt de uitspraak den 2en Nov. l 928 
door den Raad van Beroep voor de Directe 
Belastingen t e Alkmaar in deze zaak gegeven ; 

Bevestigt het besluit van den Raad der ge
meente Egmond aan Zee van 11 Juli 1928, 
waarbij belanghebbende niet-ontvankel:(jk is 
verklaard. (B.) 

17 April 1929. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. 

Rijks en gerneentelijlce I nkomstenbelasting. 
,vanneer een aangeslagene beweert, dat 

hij ten onrechte als inwoner van het Rijk 
en van eene bepaalde gemeente in de rijks
en gemeentelijke inkomstenbelasting is aan
geslagen, is a lleen aan den Raad van Be
roep het oordeel over de juistheid van den 
aanslag in de R(jksinkomstenbelasting. 

De Raad van Beroep kon op grond der 
vastgestelde feiten oordeelen, dat belang
hebbende hier te lande woonde. 

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

verblijvende aan boord van een Nederlandsch 
Stoomschip, tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen I te 
Rotterdam van 3 rov. 1928 tegeu zijn aanslag 
in de Inkomstenbelasting, belastingjaar 1926/27; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schrifteljjke conclusie van den 

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

0. dat belanghebbende, die te Schiedam was 
aangeslagen en nadat de Inspecteur op zijn 
bezwaarschrift afwijzend had beschikt, voor 
den Raad van Beroep heeft aangevoerd, dat 
het geschil gaat over de vraag, of hij binnen 
het Rijk woont, dat dit, gelijk hi.i uiteenzet, niet 
het geval is - dat hij te Schiedem niet zijn 
hoofdverbli.if heeft; 

dat de Raad van Beroep bij de bestreden 
uitspraak heeft vastgesteld : 

,,dat appellant op 1 Mei 1926 en gedurende 
het jaar 1925 het beroep uitoefende van mar
conist t er koopvaardjj ; 

dat hij in zijn aangiftebiljet voor het onder
havig belastingjaar als woonplaats vermeld 
heeft ,,Wassenaar" met opgave dat hij daar 
verblijf houdt in het hotel ,,het Wapen van 
Wassenaar''; 

dat hij echter in dat hotel nimmer verblijf 

ge~ouden heeft, doch aan wal zijnde steeds ver
bhJf houdt en heeft gehouden ten huize zijner 
ouders te Schiedam ; 

dat hij in Juni 1925 ter secretarie der ge
meente Schiedam de verklaring heeft afgelegd, 
dat hij zijn woonplaats overbracht naar Was
senaar, doch hii dit overbrengen niet heeft ten 
uitvoer gebracht ; 

dat hij veeleer in dat jaar voor een hoogeren 
rang studeerend steeds te Schiedam verblijf ge
houden heeft ; 

dat hjj sindsdien niet weder eene verklaring 
heeft afgelegd, dat hij zijn woonplaats naar 
elders overbracht ; 

dat hij gedurende het jaar 1925 behalve zijn 
studietjjd 7 dagen en in de eerste vier maanden 
van 1926 ook 7 dagen in Nederland a,an wal 
goweest is en dan ook te Schiedam heeft ver
toefd": 

dat de Raad op grond van een en ander heeft 
aangenomen, dat belanghebbende in het Rijk 
in Europa en we! te Schiedam op 1 Mei 1926 
woonplaat had en woonde en deswege de be
schikking van den Inspecteur heeft bevestigd ; 

dat de Raad daaraan nog heeft toegevoegd 
,,dat voor zoover appellant er alleen bezwaar 
t egen mocht hebben, dat aangenomen is, dat 
hij te Schiedam en niet te ·wassenaar woont, 
ingevolge artt. 53 en 54 der wet op de Inkom
stenbelasting 1914 dit bezwaar niet moet wor
den ingebracht bij den Raad van Beroep doch 
bij de Koningin, terwijl ook ingevolge art. 265i 
der Gemeentewet zulk een bezwaar aan de be
oordeeling van den Raad van Beroep onttrok
ken is"; 

0. dat als middelen van cassatie worden op
gewor_pen: 

I. Schending, althans verkeerde toepassing 
van de artt. 1, 3 en 53 van de wet op de In
komstenbelasting 1914, door eene onjuiste inter
pretatie te geven van woonplaats, in elk geval 
die interpretatie verkeerd toe te passen, terwijl 
van een opsporing of aanmelding in casu geen 
sprake kon zijn ; 

II. Schending, a lthans verkeerde toepassing 
van de artt. 53 en 54 van de Wet op de In
komstenbelasting 1914, j0 • ce artt. 265e en 265i 
der gewijzigde Gemeentewet, door te beslissen, 
dat voor zoover verzoeker er alleen bezwaar 
tegen mocht hebben, dat aangenomen is, dat 
hij te Schiedam en niet te Wassenaar woont, -

, zulli. bezwaar aan de beoordeeling van den Raad 
van Beroep onttrokken is ; 

0. dat, bljjkens de toelichting, de strekking 
van het eerste middel is, dat de Raad van Be
roep ten onrechte"heeft aan~enomen, dat be
langhebbende binnen het RiJk woonde; dat de 
feitel.(i ke omstandigheden op 1 Mei van het 
belastingjaar beslissend zijn en die omstandig
heden niet tot een tegengestelde uitspraak had
den moeten leiden; 

0. dat <lit middel niet kan worden aanvaard ; 
dat toch de Raad, op grond van hetgeen hij 

daaromtrent heeft vastgesteld, heeft kunnen 
beslissen, gelijk hij deed en niet blijkt, dat hij 
claarbjj is uitgegaan van eene.onjuiste or,v_atting 
met betrekking tot het begnp ,,wonen m den 
zin der wet; 

0. dat bet tweede middel aldus is toegelicht, 
dat blijkens art. 265e der Gemeentewet, de be
palingen van Hoofdstuk X der wet. op d_e In
komstenbelasting 1914 van toepassmg z1Jn op 
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bezwaren tegen den aansla~ in de plaatselijke 
inkomstcnbelasting, wesha1ve de Raad van 
Beroep niot had mogen overwegen, clat zulk 
een bezwaar aan zijn oordeel is onttrokken; 

0. dat dit betoog echter onjuist is, omdat, 
indien het gaat om bezwaren, onder meer be
treffende de toepassing van art. 244ci der Ge
mcentewet, niet de rageling van art . 265e, cloch 
die van art. 265i dier wet geldt; 

Vcrwerpt het beroep. (B .) 

19 April 1929. BESLUIT, houdende vaststel 
ling van hot tarief. becloeld bij de artikelen 
18 en 25 van de Arcbiefwet 1918 (Staats 
blad n°. 378), gewijzigd en aangevuld bij 
de wet van 14- Mei 1928 (Staatsblad n°.177). 
s. 170. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetcnschappen, van 
12 F ebruari 1929, n°. 548/3, afdeeling Kunsten 
en Wetenschappen; 

Overwegende, dat volgens de a rtikelen 18 
en 25 der Archiefwet 1918 (Staatsblad n°. 378), 
gowijz igd en aangevuld bij de wet van 14 Mei 
1928 (Staatsblad n°. 177), een tarief client te 
worden vastgesteld, volgens hetwelk arcbieven 
van gemeenten, waterschappen, vccnschappen 
en veenpolders, welke overeenkomstig die ar
tikelen naar eene Rijksarchiefbewaarplaats 
worden overgebracht , in die bewaarplaats 
worden bewaard; 

Overwegende, dat het voorts wen cholijk is, 
eveneens een tarief vast te stellen voor de 
bewaring van archieven als hierbo'l"en bedoeld, 
wanneer deze vrijwillig aan het Rijk in bewaring 
zijn of worden gegeven ; 

De Raad van State gehoord (advies van 26 
llfaart 1929, n°. 30) ; 

Gelet op het nader advies van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 15 April 1929, n°. 1591, afdeeling Kunsten 
en Wetenschappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen a ls volgt : 
Art. 1. Ingeval het Rijk zich bereid ver

klaard heeft het archief van een gcmeente, 
een waterschap, een veenschap of een veen
polder, geheel of gedeeltelijk, voor bepa,i,Jpen 
of onbepaalden tijd in eene der Rijksarchief
bewaarplaatsen te bewaren, heeft het bestuur 
van die gemeente, dat wa,ternchap, dat veen
schap of dien veenpolder boven de anderc Yer
plichtingcn, welke de overeenkomst omtrent 
ae bewaargeving oplegt. de vcrplichting aan 
het Rijk eene vergoeding uit te kecren, berekend 
naar een bedrag van zes gu lden per jaar en per 
strekkenden Meter, een gedeeltc van een Meter 
voor een geheelen Meter gerekend. Deze ver
goeding wordt telkens binnen efn maand na 
afloop van elk kalenderjaar in 's Rijks schatkist 
gcstort. 

In bijzondere gevallen kan het in hct eerste 
lid van dit artikcl bedoeld bedrag door Ons 
worden verlaiigrl. 

2. In afwijking van het voorgaand artikel 
blijven voor de bij het Rijk in bewaring ge
nomen archieven of gedeelt.en van arcbieven 
van gemeenten, waterschappen, veenschappen 
en veenpolders de bij het in werking treden van 

dit besluit geldcnde voonvaarden tot weder
opzeggens van kracbt.. 

3- Ingeval de overbrenging van een archief
gedeelte naar eene Rijksarchiefbewaarplaats 
een gevolg is van de toepas ing van artikel 18 
of artikel 25 der Archiefwet 1918 (8taatsblad 
n°. 378), zooals zij is &ewij zigd bij de wet va.n 
14 Mei 1928 (Stoatsblaa n°. 177), wordt het be
drag, in het eerste lid van artikel l van dit 
besluit bedoeld, verdubbeld en vindt bet tweede 
lid daarvan geene toepassing. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wctenschappen is belast met de ui tvoering 
van dit be.~luit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan <ie Algemeene Rekenkamer. 

Hdt Loo, den 19den April 1929. 
WILHELMI A. 

De Minister van Ondenoijs, 
]( unsten en W etenschappen, 

Was z ink. 
( Uitgeg. 6 Mei 1929.) 

19 April 1929. BESLUIT tot uitvoering van 
hot cerste lid van artikel 19 der Archiefwet 
1918 (Staatsblad n°. 378), gewijzigd bij de 
wet van 14 Mei 1928 ( taatsblad n°. 177) 
en van het vierde lid van dat artikel, voor 
zoover dit de archieven van de voormalige 
wees- en momboirkamers betreft. S. 171. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Februnri 1929, n°. 545/3, afdeeling Kuns'ten 
;m Wetenschappen; 

Overwegende, dat volgens het eerste lid van 
ar iikcl 19 der Archiefwet 1918 (Staatsblad n°. 
378), gewijzigd bii de wet van 14 Mei 1928 
(Staatsl>lad n°. 177), bij a lgemeenen maatregel 
va.n bestuur moet.en worden vastgesteld de 
regelen, waarnaar de archieven van de voor
malige wees- en momboirkamers, vangemeenten, 
die geen eigen archivaris en geene doelmatige 
archiefbewaarplaats hebben, naar de Rijks
archiefbewaarplaatsen moeten worden over
gebracht ; 

Overwegende voorts, dat overeenkomstig 
het vierde lid van bovengenoemd artikel 19 
de voorwaarden, waarop archieven van voor
malige wees- en momboirkamers, die in de 
Rijksarchiefbewaarplaatsen mochten berusten, 
aan gemeenten in bewaring kunnen worden 
gegeven, door Ons rooeten worden geregeld; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Ma.art 1929, n°. 32) : 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, van 15 April 1929, n°. 1592, afdee
ling Kunsten en Wetenschappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
t, bepalen als volgt : 
Art. 1. De archieven van de voormalige 

wees- en momboirkamers van gemecnten, die 
geen -eigen archivaris en geene doelmatige 
archiefbewaarplaats hebben, worden over
gebracht naar de Rijksarchiefbewaarplaatsen 
in de hoofdplaatsen van de provincien, waarin 
de gemeenten gelegen ziin. 

Indien eene wees- en momboirkamer hare 
werkzaamheid binnen het grondgebied van 
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meer dan eene provincie uitgeoefend heeft, is 
de Rijksarchiefbewaarplaats in de hoofdplaats 
van d ie provincie, waarbinnen de Kamer ge-· 
zeteld heeft, tot bewaring van het archief 
beRtemd. 

Ten aanzien van de provincie Zuidholland 
geschiedt deze overbrenging naar de Algemeene 
Rij ksarchiefbewaarplaats te 's-Graveuhage. 

2. De in artikel l genoemde archieven 
worden gesteld onder den Rijksarchivari s, die 
belast is met het beheer van de Rijksarchief
bewaarplaats, waarheen die archieven zullen 
zijn overgebracht. 

3. De overbrenging van de in artike l l ge
noemde archieven geschiedt op de wijze en 
op het tijdstip, tusschen brtrgemeester en wet. 
houders der gemcentc. in wier archiefbewaar
plaats zij berusten, en den Rijksarchivaris 
van de Rijksarchiefbewaarplaats, waarheen zij 
worden overgebracht, in gemeen overleg te 
bepalen. 

Indien het overlea t usschen het l(emeente
be,tuur en den Rijks!Lrchivaris niet tot Pen
stemmigheicl leidt, beslist de Algemeene Rijks• 
archivaris. 

4. Van de in artikel 1 genoemde archieven, 
d ie van eene gemeentelijke archiefbewaarplaats 
naar eene R ijksarchiefbewaarplftats worclen 
overgebracht, wordt door den Rijksarchivaris 
van die Rijksarchiefbewaarplaats een inven
taris in duplo opgemaakt, die van een ver
k laring aangaande die overbrengin& wordt 
voorzien. Bcide exemplaren worden ctoor het 
gemeent~bestuur, dat die archieven heeft af. 
gegeven, en den Rijksarchivaris onderteekend. 
Een exemplaar wordt in de gemeentelijke ar
chiefbewaarplaats, het andere in de Rijks
archiefbewaarplaats bewaard. 

5. De kosten van overbrenging nit de ge
meentelijke archiefbewaarplaatsen naar de 
Rijksarchiefliewaar plaatsen worden nit de ten 
behoeve van die Rijksarch iefbewaarplaatsen 
op de Rijksbegrooting uit-getrokken gelden 
geleden . 

6. Wanneer stukken, behoorende tot de 
archieven van wees- en momboirkamers van 
eene gemeente, die een cigen archivaris en 
eene doelmatige archiefbewaarplaats heeft, in 
Rijks11rchiefbewa.arplaatsen mochten berusten, 
is Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen gemachtigd aan de Rijks
archivarissen op te dragen, die stukken aan de 
gemeente, tot het archief van welker wees- of 
momboirkamer zij behooren, tot wederopzeg
&ens in bewaring te geven, onder voorwaarde, 
ctat het gemeentebestuur zich verbinde : 

a. de stukken in den inventaris van het 
archief der wees- of momboirkamer, zoo deze 
bestaat, te doen bijschrijven, of anders het 
archi ef der wees- of momboirkamer zoo S.JJoedig 
mogel\ik, en in elk geval binnen den tiJd van 
vijf jaren, te doen inventariseeren naar een 
door Onzen voornoemden Minister good te 
keuren plan ; 

h. in een reglement voor de gemeenteltjke 
archiefbewaarplaats en eene instructie voor ' 
den gemeentearchivaris op die stukken toe
passelijk te verklaren de voor de Rtiksarchief. 
bewaarplaatsen geldende of nader vast. te stellen 
bepalingen omtrent de toegankelijkheid en 
het gebruik van archieven ; 

c. te a li en tijde aan Onzen voornoemden 

Minister, den Algemeenen Rijksarchivaris en 
de Rijksarchivarissen in de provincieu desver
langd eenige dier stukken tiJdelijk af te staan 
of. kosteloos de ten behoeve van hot Rijk ver -
langde afschriften te verstrekken ; , 

d. aan den Algemeenen Rijksarchivaris en 
aan den Rijksarchivaris in de provincie, waartoe 
de gemeente behoort, steeds tocgang tot de 
bewaarplaats van die stukken te verleenen . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, betwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van St.ate en 
de Algemeene R ekenkamer. 

Hc,t Loo, den 19den Apri l ]929. 
WI LHE LMINA. 

De .Jlfinisler van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Was z i nk. 
(Uitgeg. 2 Mei 1929.) 

19 April 1929. BESLUTT, houdende beslis 
sing op de beroepen ingevolge art. 3 der 
Wet Openbare V crvocrmiddelen ingesteld 
tegen de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Gelderland van 29 Juni 1927, 
no. l09. S. 172. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

onderscheidenlijk door A. C. Ruger te Zuili
chem, het Gem~entebestuur van Poederoyen, 
den Burgemeester van Zuilichem en Weduwe 
J . P . Bok te Poederoyen c. s. , tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Gelder/and 
van 29 Juni 1927, n°. 109 (Provin.ciaal Blad 
no. 1\0), waarbij aan A. C. Ruger vergunning is 
geweigerd tot het in werking houdcn van de 
autobusdiensten N ederhemert-W oudrichem, 
Zuilichem-'s-Hertogenbosch en Nederhemert
Zaltbommel ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
29 Februari 1928, n°. 175 en 13 Februari 1929, 
no. 175(1928) /37; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 12 April 1929, n°. 436, afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwe~ende : dat Gedeputeerde Staten van 
Gelderland bij hun evengemeld besluit aan A. C. 
Rti&er Jr. te Ziiilichem, voor zoover de provincie 
Gelaerland betreft, vergunning hebben gewei
gerd tot het in werking houden van een auto-
busdienst op de trajecten: . 

1. Nederhemert-Aalst-Poederoyen-Giessen 
-Rijswijk-Woudrichem; 

2. Zuilichem-Aalst-N ederhemert-W ell
A mmPrzoden--H edel-' s-H ertogenbosch ; 

3. N ederheme-rt-Aalst-Zuilichem-N ieuwaal 
-Gameren-Zaltbommel ; 

uit overweging, dat door den aanvrager op 
de bovengemelde trajecten slechts marktritten 
of daarmesl.e gelijk te stellen ritten worden ge
reden ; dat hierdoor niet alleen op slechts enkele 
oogenblikken verkeersgelegenheid wordt ge
schapen, doch tevens de mogelijkheid van ex
ploitatie van dagelijksche diensten, di~ voort 
durend in de verkeersbehoeften voorzien , be
lano-rijk wordt verminderd ; dat derhalve het 
onderwerpelijke verzoek, voor zooveel betreft 
de sub 2 en 3 vermelde trajecten, d ie voor het 
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grootste gedeelte bereids door dagelijksche 
diensten worden gecxploiteerd, niet kan worden 
ingewilligd ; dat de ondernE'ming van Ruger 
zich nitsluitend op het sub 1 vermelde t raject 
niet totteen bedrijf van eenige beteekenis kan 
ontwikkelen; dat daarom eene behoorlijkf' voor
zioning in de ,rerkeersbehoeften op dat traject 
beter verzekerd is, indion de exploitatie ge
schierlt door een dcr onderm,mns, die in de 
betrokken streek reeds een dagelijkschen dienst 
uit,oefenen ; dat van deze ondernemers enkele 
zich ter openbare zitting, welke overeenkom
stig artikel 2, lid 5, cl.er aangehaalde wet voor 
de ' behandeling o. m . van het onderw~rpelijke 
verzoek gehouden is, tot voorziening in die 
verkeersbehoeften bereid vcrklaard hebben; 
dat in verband hiermede op dit verzoek, ook 
wat het sub 1 vermelde traject betreft, afwij 
zend dient tE' worden beschikt; 

dat van dit besluit 1°. A. C. Ruger, 2°. het 
Gemeentebestuur van Po-.deroyen, 3°. de Bur
gemeestcr van Zuilichem en 11°. de \Veduwe 
J. T'. Bok en anderen, inwonE>rs van P oe.deroyen 
en Ziiiiichem, bij (lnR in b<:roep zijn gekomen ; 

dat A. C. Ruger aanvoert, dat van uit de 
dorpen Aalst en Poederoyen geen enkele dage
lijksche d ienst naar 's-Hertogenbosch, Zalthom
mel of W oudrichem bestaat en naar W oudrichem 
zelfs in het geheel geen verbinding is dan die, 
welke hij, appellant , onderhield ; dat, al rijden 
van uit Nederhemert of Zuilichem reeds bussen 
in verschillende richtingen, niet moet worden 
vergeten, dat de afstand naar de plaats van 
vertrek voor de menschen uit Aalst en Pvede
royen soms een uur gaans is; dat bovendien 
de onderneming, clie gedeeltclijk het traj ect 
sub 3 berijdt, daarbij slechts een gedeelte der 
gemeente Zuilichem aandoE't, daar deze niet 
bezoekt het dee! der gemeente, gelegen aan het 
Zuidelijk einde van den zoogenaamden llfoidijk, 
tot groot ongerief van a ldaar wonende men
schen ; dat. de inwoners van Aalst en PoPderoyen, 
benevens die van Znilichem laatstelijk bedoeld, 
er aan gewoon zijn geworden, dat cle autobus 
van hem, appellant, uit hunne woonplaats ver
trekt naar Woudrichem, Zaltb01nmel of 's -Her
togenbosch, voornamelijk op de dagen, dat aldaar 
markten worden gehouden, <loch rlat dit j uist 
de dagen zijn, waarop behoefte aan verkeers
gelegenheid bestaat ; dat hij gaarne toegeeft, 
dat zijne diensten als marktritten of dergelijke 
kunnen worden aangemerkt, <loch <lit niets 
afdoet aan de omstandigheid, dat hij deze 
diensten nu reeds ruim 4½ jaar zonder con
currentie van anderen heeft gereden, en op 
de dagen, QP welke werd gereden, in eene groote 
bchoefte aan reisgelegenheid voorzag, terwijl 
daardoor de mogelijkheid tot het exploitoeren 
van dagel.jjksche diensten allerminst wordt 
verkleind, daar deze mogelijkheid, ook als hij 
niet meer zou rijden, toch evenmin bestaat voor 
a~dere ondernemers, daar een dagclijksche 
drnnst nu eenmaal geen levensvatbaarheid 
heeft; dat zijne diensten ook door dit betrokken 
gemeentebestnren ten zeersto worrlen gewnar
de<>rrl. wat o. a. moge blijken uit het feit . dat 
door den Raad van de gemeente zjinPr woon
plaats (ZuiFchem) bii besluit van 30 Mei 1927 
aan hem een subsidie is verleend van f 100 
voor 1()27; 

dat het Gemeentebestuur van Poederoyen 
aanvoert, dat in zijne en omli!(gende gemeenten 

geene behoefte aan dagelijksche rliensten naar 
Zaltbommel, Woudrirhem of '8-Hertogenbosch 
oestaat, <loch dat <lit niet wegneemt, dat op de 
dagen, dat aldaar markten worden gehouden 
(voor wat Woudrichem botreft, de markt te 
Gorinchem), de bedoelde autobusdienst. to /!e 
moet kwam aan de op die dagen speciaal be
staande vraag naar reisgelegenheid; dat Ruger 
nu reeds ruim 4½ jaar deze diensten heeft ge
reden en het publiek steeds bet volle vertrouwen 
in zijnen dienst heeft gehad, daar hij zich steeds 
aan de dienstregeling heeft gehouden en met 
betrouwbaar materiaal en uitstekend bekwaam 
personeel werkt; dat voor afgelegen plaatsen 
als Poederoyen en Aalst eene reisgelegenheid 
als door Ru"er werd onclerhouden onmisbaar 
is, daar door andere ondernemingen niet op 
afdoende wijze daarin wordt voorzien; dat, 
naar de bescheiden meening van bet Gemeente
bestuur, dan ook het belang der ingezetenen 
ten zeerste bij de instandhouding van dezen 
dienst is betrokken ; 

dat de Burgemeester van Zuilichem aan
voert, dat Ruger de eerste geweest is, die het 
initiatief genomen heeft om busdiensten te be
ginnen en <lit trouw heeft volgehouden, on
danks de toenemendo concurrentie, zoodat het 
voor hem dubbel hard zou zijn, wanneer die 
concurrenten worden gehandhaafd, maar hem 
't brood uit den mond gestooten wordt; dat, 
wat dienst2betreft,namelijk Zuilichem(Zuid)
's-Hertogenbosch, weliswaar vanuit Brakel even
eens een busdienst ( ook slechts marktdienst) 
naar 's-Hertogenbosch wordt gereden, <loch deze 
niet zooals die van Ruger over Aalst en Neder
hemert gaat, <loch via Z1iilichem (Noord), Zalt
bommel en H edel, dus aan Ruger <liens traject 
vrij laat; dat <lit ook geldt ten aanzien van 
dienst 3, l>lederhemert (Rietschoof, ½ uur van 
dorpN ederhemert verwij derd)-Zitilichem-Zalt
bommel, terwijl uit Nederhemert -Dorp een dienst 
op Zaltbommel loopt via Kerkwijk; dat ook 
hierin Ruger dus in eene behoefte voorziet ; 
dat ook de overweging ,,dat de onderneming 
van Ruger zich uitsluitend op het sub 1 ver
melde traject (Nederhemer~Woudrichem) niet 
tot een bedrijf van eenige beteekenis kan ont
wikkelen z. i. niet onaanvechtbaar is : dat de 
ondernemer tot nog toe er mee kan uitkomen, 
hoewel de lasten zwaar zijn ; dat ook die dienst 
eveneens aan de bestaande behoefte blijkt te 
voorzien, te meer daar de gegadigden en be
langhebbenden toch slechts uitsluitend da:.rvan 
op marktdagen gebruik maken; dat ten slotte 
nog moge worden meegedeeld, dat de Raad 
zijner gemeente onlangs aan Ruger op <liens 
verzoek, nu deze onderneming door de zware 
driemaandelijksche kouringsgelden en de nieuw 
opgelegde wegenbelasting op zeer hooge on
kosten kwam te staan, een subsidie (voor 1927 
ad f 100) heeft toegekend tot instandhouding 
van ziji;ie diensten, welk besluit de Raad toch 
zeker niet zou hebben genomen, indien hij niet 
overtuigd was, dat Ruger's busdiensten voor 
bet afgelegen Zuilichem ontegenzeggelijk in 
eene groote behoefte voorzien ; 

dat de Weduwe J. P. Bok c.s. aanvoeren, 
dat zij door de weigerinr;; van de vergunning 
aan A. C. Ruger zeer ernstig worden gedupeerd ; 

Overwegende : ten aanzien van het beroep, 
ingesteld door den Burgemee ter van Zuili
chem: dat artikel 3, 1° lid, de1· Wet Openbare 



383 19 APRIL (S.172) 1929 

Vervoermiddelcn van eene beschikking van 
Gedeputeerde Staten, als in art. 2 bedoeld, 
beroep op Ons openstelt voor iederen belang
hebbende: 

dat rle Burgemecster viin Ziiilichem in deze 
hoedanigheid niet als belanghebbende in den 
zin van voormeld artikel is aan te merken, ter
wijl gecn enkele wetsbepaling hem de bevoegd
hcid verleent ten deze namens zijne gemeente 
op te treden ; 

Overwegende : ten aanzien van de beroepen 
van de overige appellanten, dat aan Gedepu
tcerde Staten kan worden toegegeven, dat in 
het algemeen dagelijksche autobusdiensten de 
voorkeur verdienen boven zoogenaamdo markt
diensten, die slecht~ op enkele dagen in de week 
het verkeer onclerhouden ; clat hierin echter 
geen aanleicling kan worclen gevonclen om ver
gunning te onthouden aan marktdiensten, die 
te gemoet komen aan de verkeersbehoefte ius
schen plaatsen, welke niet door dagelijksche 
open bare middelen van vervoer ziin verbonden; 
dat bovendien Gedeputeerde Staten krachtens 
artikel 4 der Wet Openbare Vervoermiddelen 
de bevoegdheid bezitten de vergunning in te 
trekken, wanneer daaraan we.Jlicht door het 
tot stand komen van dagelijksche verbindingen 
geen behoefte meer zou blijken tc be taan ; dat, 
voor zoover de marktdiensten over een ge
declte van hun route denzelfden weg zouden 
volgen als een bestaande da~elijksche dienst, 
door het opleggen van een vervoerverbod kan 
worden voorkomen, dat door den marktdienst 
vervoer wordt onttrokken aan den dagelijk
schen dienst ; 

Overwegende, voor zoover betreft den dienst 
NeJerhemert-Aalst-Zuilichem-Nieuwaal -
Gameren--Zaltbommel, dat moet worden aan
genomen, dat deze dienst in eene verkeersbe
hoefte voorziet, zoodat de vergunning hier
voor ten onrechte door Gedeputeerde Staten 
is geweigerd ; 

Overwegende, voor zoover betreft de dien
sten N ederhemert-Aalst-Poederoyen--Giessen 
-Rijswijk-Woudrichem en Zuilichem- Aalst
Nederhemert - Well-Ammerzoden-Hedel
's-Hertogenbosch, dat deze dicnsten zich ge
deeltel(jk uitstrekken in de provincie Noord
Brabant; 

dat Onze bevoegdheid ten aanzien van de 
onderhavige beroepen zich niet verder uitstrekt 
dan het grondgebied der provin~ie Gelder/and ; 
dat evenwel het verkeersbelang bij dezc diensten 
voornamelijk gegrond is op het tot stand komen 
van verbindingen met Woudrichem en 's-Her
togenbosch, zoodat een gunstige beslissing op de 
beroepen slechts zal kunnen wordcn genomen, 
inclien volcloende gelegenheid bestaat voor door
gaancl of aansluitend vervoer over de traj ects
gedeelten, gelegen in de provincie Noord-Bra
bant ; dat Ruger blijkens het bericht van Ge
deputeerde Staten van die provincie geen ver
gunning voor die trajectsgedeelten heeft ver
zocht, terwijl alleen ten aanzien van het ver
kecr van Zuilichem in de richting naar 's -Her
togenbosch kan worden aangenomen, dat door 
andere openbare middelen van vervoer vol
doende gelegenheid wordt gegeven voor aan
sluitcnd verkeer over het in de provincie Noord
Brabant gelegen t raj ectsgedeelte, zoodat een 
dienst op het Geldersche gedeelte van het 
traject Zuiliche1n--'s-Hertogenbosch kan worden 

geacht in eene verkeersbehoefte te ·voorzien ; 
dat evenwel ten aanzien van het verkeer van 
Nederhemert in de richting naar Woudrichem 
niet kan worden aangenomen, dat voldoende 
gelegenheid bestaat voor aansluitend verkeer 
over het in de provincie Noord-Brabant gele~en 
trajectsgedeelte, zoodat met het verleenen van 
vergunning, uitsluitend voor het Geldersche 
gedeclte van dit traject, het verkeersbelang 
niet zal zijn gediend; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1°. bet besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland van 29 Juni 1927, n°. 109, voor zoo
ver daarbij aan A. C. Ruger Jr. te Zuilichem 
voor zooveel de provincie Gelder/and betreft 
vergunning is geweigerd tot het in werking 
honden van een autobusdienst op het t raj ect 
N •derhemert-Aalst-Poederoyen--Giessen -
Rijswijk-Wouclrichem, te handhaven; 

2. voor het overige voornoemd besluit van 
Gedeputeerde Staten van Gelclerland te ver
nietigen en alsnog aan A. C. Ruger Jr. te Zuili
chem vergunning te verleenen tot het in werking 
houden van een autobusdienst op de trajecten : 

I. Zuilichem-Aal&t-N ederhemert-W ell
A mmerzoden--Hedel; 

2. N ederhemert-Aalst- Ziiilichem-N-ieu.waal 
-Gameren--Zaltbommel : 

onder do volgende voorwaarden : 
I. Het is verboden : 
a. in de richting Zuilichem-Hedel te Neder

hemert en verder reizigers in de autobussen op 
te nemen; 

b. in de richting Hedel-Zuilichem te Hedel 
en verder reizigers voor verkeer niet verder clan 
Nederhemert in de bussen op ie nemen; 

c. in de richting Nederhemert-Zaltbommel 
te Zuilicltem (dorp) en verder reizigers in de 
autobussen op te nemen; 

d. in de richting Zaltbornmel-Nederhemert 
te Zaltbommel en verder reizigers voor verkeer 
niet verder dan Zuilichem (dorp) in de auto
bussen op te nemen. 

2. Alle ritten worden stipt gereden overeen 
komstig de door den ondernemer, ingevolge de 
Wet Openbare Vervoermiddelen, aangekon
digde dienstregeling(en). 

H et vervoer vindt uit.sluitend plaats tegen 
het door den ondernemer, ingevolge de Wet 
Openbare Vervoermiddelen, aangekondigde 
tarief. 

3. De tarieven en dienstregeling(en) z(jn aan 
de goedkeuring van GedeputeerdeStaten onder
worpen, met dien verstande, dat h ,t than 
gekfende tarief en de thans geldende dienst
regeling( en), behoudens het onder 1 bepaalde, 
van kra,cht blijven tot 2 maanden na de dag
t eekening van diu besluit, 

4. De onder;,emer is verplicht te zorgen,, 
dat- tegen betaling van den vrachtprijs een voor 
de door den passagier af te leggen reis geldig 
pla,atsbewijs wordt afgegeven, waarop het be
gin- en het eindpunt der reis en het voor het 
traject verschuldigde bedrag dwdelijk vermeld 
staan. 

5. Het aantal autobussen, merk, motor, 
chassis, model der earrosserie, het aantal plaat
sen voor reizigers in elke diet· bussen en de 
grootste afmet.ingen in lengte en breedte zijn 
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 
onderworpen. 
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6. De wagens moeten tot genoegen van Ge
deputeerde Staten worden onderhonden. 

7. De ondernemer heeft zich te gedragen 
naar de aanwijzingen, die Gedeputeerde Staten 
betreffende voorziening van de behoefte aan 
reservemateriaal mochten geven. 

8. De ondernemer is verplicht zich tot ge
noegen van Gedeputeerd J Staten te verzekeren 
tegen de schade, waarvoor hij ingevolge artikel 
!l, lid I, der Wet Openbare Vervoermiddclen, 
verantwoordelijk is. 

In de polis moet de bepaling voorkomen, dat 
de verzekeraar verplicht is aan hnn College 
mededeeling te doen van wijziging of te niet 
gaan van de aangegane verzekeringsovereen
komst. 

Aan bun College moet een duplicaat der polis 
worden overgelegd en jaarlijks een afschrift der 
kwitantien van de betaalde verzekeringspremie 
worden toegezonden. 

9. In de wagens moeten in beboorljjken 
staat aanwezig zijn een brandbluschapparaat 
en midde!en tot het aanleggen van een sncl
verband. 

De ondernemer draagt zorg, dat in de wagens 
niet wordt gerookt. 

Na een desbetreffend verbod van Gedepu
teerde Staten mogen andere voorwerpen dan 
handbagage niet met de wagens worden ver
voerd. 

10. Indien de dienst wordt onderbroken, 
is de ondernemer verplicht daarvan, onder op
p;aaf der redenen, onverwij ld aan Gedeputeerde 

taten kennis te geven ; ook van de hervatting 
wordt aan bun College mededeeling gedaan . 

De ondernemer is verplicht (1edeputeerde 
Staten alle gevraagde inlicbtingen omtrent den 
dienst op de door hen gewenschte wijze te ver
schaffen . 

Onze Minister van Waterstaat is be!ast met 
de uitvoering van dit besluit, dat met het 
raf port van Onzen Minister in bet Staatsblad 
za worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Lo0, den 19den April 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v . d. Veg t e. 
(Uitgeg. 22 M ei 1929. 

MINISTERIE 
VAN WATERSTAAT. 

's-Gravenhage, 12 April '29. 

Afdeeling: 
Vervoer- en Mijnwezen. 

Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
.schillen van Bestuur, deed mij toekomen bet 
'.ioor de Afdeeling aan Uwe Majesteit uitge
oracbte adt-ies van 29 Februari 1928, n°. 175, 
met ontw~rp-besluit en bjjlagen, betreffende de 
beroepen, ingesteld onderscheidenlijk door 
A. C. Riiger, t, Zuilichem, het Gemeentebe
stuur van Poederoyen, den Burgemeester van 
Zuilichem en Wed. J.P. Bok, te Poederoyen c.s. 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland van 29 Juni 1927, n°. 109 (Pro-

vinciaal Blad n°. 60), waarbij aan A. C. Riiger 
vergunning is geweigerd tot het in werking 
houden van de autobusdiensten Nederhemert--
Woudrichem, Zuilichem-'s-Hertogenbosch en 
~ederhemert---Zaltbommel. 

Blijkens bet ontwerp-besluit was de Afdee
ling van oordeel, dat de gevraagde vergunning 
beboorde te worden verleend voor zoover de 
provincie Gelderland betreft. 

Aangezien dit ontwerp-besluit, naar mijne 
meening ten onrechte, ten deele mede gegrond 
was op de behoefte aan 11,utobusverbindingen 
met in de provincie Noord-Brabant gelegen 
plaatsen, terwiil de appellant blijkens bijgaand 
scbrijven van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant van 28 December 1928, le Afd. G., 
n°. 218, voor die provincie geen vergunning in
gevolge de Wet Openbare Vervoermiddelen 
heeft verzocbt, zette ik in bet volgend schrijven 
mijne bezwaren tegen bet ontwerp-besluit uit
een: 

,,MINISTERIE 
VAN WATERSTAAT 

La. A. A. 

Afdeeling: 
's-Gravenhage, 30 Jan. 1929. 

Vervoer- en 11:Iijnwezen. 

Betreffend e: 
Beroep Ruger tegen ge
weigerde vergunning inge

volge Wet Openbare 
Vervoermiddelen. 

Aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van B estu-ur. 

Uwe Afdeeling deed mij toekomen het door 
haar aan Hare Majesteit de Koningin uitge
bracht advies van 29 Februari 1928, n°. 175, 
met ontwerp-besluit en bijlagen betreffende de 
beroepen, ingesteld door A. C. Riiger te Zuili
chem, Burgemeester en Wethouders van Poede
royen, den Burgemeester van Zuilichem en 
Wed. J.P. Bok te Poederoyen c.s. , tegen de be
scbikking van Gedeputeerde Staten van Gel
der/and van 29 Juni 1927, n°. 109 (Provinciaal 
Blad n°. 60), waarbij aan A. C. Riiger vergun
ning is geweigerd tot het in werking houden 
van de autobusdiensten N ederhemert-W oudri
chem, Zuilichem-'s-Hertogenbosch en Neder 
hemert---Zaltbommel. 

Blijkens het ontwerp-besluit is Uwe Afdeeling 
van oordeel, dat aan Riiger de gevraagde ver
gunning onder een negental voorwaarden be
boort te worden verleend, voor zoover de pro
vincie Gelder/and betreft. 

Tegen dit advies bestaan bij mij ernstige 
bezwaren. . 

Twee van de drie door Riiger gevraagde 
trajecten strekken zicb uit over de provincien 
Gelderland en Noord-Brabant. Voor laatstge
noemde provincie beeft Riiger, zooals laatstelijk 
blijkt uit een schrijven van Gedeputeerde Staten 
van die provincie van 28 December 1928, 
1° afd. G., n°. 218, geen vergunning gevraagd. 
Aangezien aan de Kroon ten aanzien van ver
zoeken om vergunning ingevolge de Wet Open
bare Vervoermiddelen uitsluitend de beslissing 
op ingestelde beroepen is opgedragen, schijnt 
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het met eene juiste opvatting van de taak van 
den beroepsrechter kwalijk vereenigbaar, indien 
de beslissing in beroep zou vooruitloopen op 
eene door Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant te nemen beschikking op een wellicht 
nog door Ruger in te dienen aanvrage. 

In het door Uwe Afdeeling opgemaakt ont
werp-besluit wordt echter ten aanzien van alle 
driJ diensten overwogen, dat deze aan de be
hoJften van het verkeer te gemoet komen, 
zonder dat deze overweging beperkt wordt tot 
dat gedeelte der diensten, dat zich uitsluitend 
binnen de provincie Gelderland uitstrekt. Voor 
.de Noordbrabantsche trajecten zou hier dus de 
beroepsinstantie eene beslissing geven, voor
dat eene beslissing in eersten aanleg bestaat. 

Zooals uit het boven uiteengezette volgt, 
hen ik van meening, dat bij de beslissing in 
beroep de Noordbrabantsche gedeelten geheel 
buiten beschouwing dienen te blijven, en dat 
dus uitsluitend behoort te worden overwogen, 
in hoeverre de dienst Nederhemert--Zaltbommel, 
a lsmede de Geldersche gedeelten van de dien
sten N ederhemert--W oudrichem en Zuilichem
' s-H ertogenbosch in eene verkeersbehoefte voor
zien. 

Krac,htens de mij door Hare Majesteit de 
Koningin verleende algemeene machtiging moge 
ik de op het beroep van Ruger betrekking heb
bende stukken weder aan de Afdeeling doen 
toekomen, met . het verzoek, dat beroep nader 
te willen overwegen. · 

Ik voeg bovendien nog hierbij een schrijven 
van den Hoofdinspecteur Generaal der Spoor
en Tramwegen betreJfonde dit beroep, met bij
behoorende kaart, a lsmede bovengenoemd 
schrijven van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant. 

De Minister van Waterstaat, 
(get. ) H. v. d. Veg t e." 

Hierop deed de Afdeeling mii haar nader 
advies aan Uwe Majesteit toekomen, luidende: 

,,'s-Gravenhage, 13 Februari 1929. 

No. 175(1928)/37. 

Aan de Koningin. 

Krachtens machtiging . van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van Waterstaat met een 
schrijven van 30 Januari 1929, La. A.A., Afd. 
V. en M., bij den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, opnieuw ter 
overweging aanhangig gemaakt de· beroepen, 
ingesteld onderscheidenlijk door A. C. Ruger 
te · Zuilichem, het Gemeentebestuur van Poe
deroyen, den Burgemeester van Zuilich,m en 
Weduwe J. P. Bok, te Poederoyen c.s., tegen 
de beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland van 29 Juni 1927, n°. 109 (Provin
ciaal Blad n°. 60), waarbij aan A. C. Ruger 
vergunning is geweigerd tot het in werking 
houden van de autobusdiensten Nederhemert-
W oudrichem, Zuilichem- ' s-H ertogenbosch en 
N ederhemert--Zaltbommel. 

De Minister heeft tegen het door de Afdee
ling aan Uwe Majesteit voorgedragen ontwerp
besluit bezwaar, daar z. i. door de daarhij in 
beroep genomen beslissing vooruit zou worden 
geloopen op een door Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant te nemen be.chikking op een 
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door A. C. Ruger Jr. in te dienen aanvrage om 
vergunning voor het Noord-Brabantsche ge
deelte der route. De Minister is van oordeel, 
dat bij de b~slissing op het onderwerpelijk be
roep de Noord-Brabantsche gedeE'iten geheel 
buiten beschouwing dienen te blijven, en dat 
dus uitsluitend behoort te worden overwogen, 
in hoeverre de dienst Nederhemert--Zaltbommel, 
alsmede de Geldersche gedeelten van de dien
sten N ederhemert--W oudrichem en Zuilichem
' s-Hertogenbosch in een verkeersbehoefte voor
zien. 

De Afdeeling kan het bezwaar van den Mi
nister niet deelen. Dat de thans te geven be
slissing uitsluitend behoort te betreffen de tra
jecten, voor zoover deze in de provincie Gelder
land gelegen zijn, is ook naar de meening van 
de Afdeeling bezwaarlijk voor tegenspraak vat
baar. Zij vermag echter niet in te zien, dat het 
bij haar advies van 29 Februa.ri 1928, n°. 175, 
aan Uwe Majesteit voorgedragen ontwerp
besluit op iets anders betrekking heeit da.n op 
de in de provincie Gelderland gelegen gedeel
ten van de route, en ecne beslissing zou in
houden ten aanzien van de in de provincie 
Noord-Brabant gelegen gedeelten van het tra
j ect, waaromtrent Gedeputeerde Staten van 
dit gewest in eerste insiantie hebben te be
slissen. Immers het ontwerpbesluit, zooals het 
door de Afdeeling is voorgedragen, verleent, 
in het dictum, de vergunning uitdrukkelijk 
alleen voor zoover de provincie Gelderland be
treft, en de overwegingen, welke tot deze be
slissing leiden, onthouden zich van iedere be- · 
schouwing omtrent de gedeelten van de route, 
welke buiten de provincie Gelderland gelegen 
zijn. W el komt in de rechtsoverwegingen eene 
zinsnede voor, dat van Nederhemert over Aalst 
en Poederoyen naar W oudrichem geenerlei open
baar middel van vervoer bestaat, doch deze 
overweging b~do .It, juist in verband met het 
dictum, dat zich tot het Geldersche gcceelte 
b p rkt, uit den aard der za.lLk niet eene be
slis~ing over hei Noord-Braoantsche gedeelte. 
ven dit, traject te geven. Intusschen, nn hierin 
een grond tot misverstand schijnt te kunnen 
zijn gelegen, is de Afdeeling ber~irl, dezen pa.ssus 
in dier voege te wij1igen, dat, in plaats van 
,,naar Woudrichem", worde gelez"n: in de 
rich t ing W oudrichem. Tevens kan dan deze 
gelegenheid worden gebruikt om in den aanhef 
va.n het besluit in te voegen de woorden : voor 
zoover de provincie Gelderland betreft, welke 
woorden bij abuis zijn uitgevallen. 

Voor het overiga meent de Afdeeling haar 
ontwerp-besluit te moeten handhaven, waarbij 
zij, voor zooveel noodig, nog verwijst naar haar 
advies van 24 Januari 1929, n°. 438/23, inzake 
het door W. van Leeuwen te Brakel ingesteld 
beroep tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Gelderland van 12 Juli 1927, n°. 274, 
tot weigering van eene vergunning tot het in 
werking brengen van een autobusdienst van 
Zaltbommel naar 's-Hertogenbosch. 

Zij geeft mitsdien Uwer Majesteit zeer eer
biedig in overweging het hierbijgaande, in voege 
voormeld gewijzigde, ontwerp-besluit te be
krachtigen. 

De Voorzitter der Afdeeling 
voor de GeschiUen van Bestuur, 

(get.) v.Lynden van Sandenburg." 

25 
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Daarbij was bet volgende ontwerp-besluit 
gevoe!:ld: 

,,Wij WILHELMINA, enz. 
Bescbikkende op de beroepen, ingesteld 

onderscbeidenlijk door A. C. Ruger te Zuili
chem, bet Gemeentebestuur van Poederoyen, den 
Burgemeester van Zuilichem en Weduwe J. P. 
Bok te Poederoyen c.s., tegen de bescbikking 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 
29 Juni 1927, n°. 109 (Provinciaal Blad n°. 60), 
waarb(j aau A. C. Ruger vergunning is geweigerd 
tot het in werking bouden van de antobus
diensten N ederhemert--W oudrichem, Zu·ilichem 
- 's-Hertogenbosch en Nederhemert--Zaltbom
mel · 

D~n Raad van State, Afdeeling voor de Ge
sobi llen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
29 Februari 1928, n°. 175 en 13 Februari l(j29, 
no. 175(1928),;-;7; 

Op de voordraobt van Onzen Minister van 
W aterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerdc taten van 
Gelderland bij bun evengemeld besluit aan 
A. C. Ruger Jr. te Zuilichem, voor zoover de 
provincie Gelder/and betreft, vergunning bebben 
geweigerd tot het in werking houden van een 
autobusdienst op de trajeoten; 

l. N ederhernert--Aalst--Poederoyen-Giessen 
-Rijswijk-Woudrichern; 

2. Zuilichem-Aalst--N ederhemert--Well
Ammerzoden-Hedel--' s-Hertogenbosch: 

3. Nederhemert--Aalst--Zuilichern--Nieuwaal 
-Gameren-Zaltbommel ; 
uit overweging, dat door _ den aanvrager op de 
bovengemelde traject en sleohts marktritten of 
daarmede gelijk te stellen ritten worden ge
reden ; dat hicrdoor niet alleen op sleobts enkele 
oogenblikken verkeerse;elegenbeid wordt ge
sobapen, doob tevens cte mogelijkbeid van ex
ploitatie van dagel\jksohe diensten, die voort
durend in de verkeersbeboeften voorzien, be
langrijk wordt verminderd; dat derbalve het 
onderwerpelijkc verzoek, voor zooveel betreft 
de sub 2 en 3 vermelde trajeoten, die voor bet 
grootste gedeelte bereids door dagelijksohe 
diensten worden geexploiteerd, niet kan worden 
ingewilligd; dat de onderneming van Ruger 
ziob uitsluitend O)? het sub 1 vermelde trajeot 
niet tot een bedriJf van eenige beteekenis kan 
ontwikkelen ; dat daarom eene behoorlijke voor
ziening in de verkeersbeboeften op dat traject 
beter verzekerd is, indien de exploitatie ge
sobiedt door een der ondernemers, die in de 
betrokken streek reed~ een da&elijkscben dienst 
uitoefenen ; dat van deze oncternemers enkele 
zicb ter openbare zitting, welke overeenkomstig 
artikel 2, lid 5, der aangehaalde wet voor de 
bebandeling o. m. van het onderwerpelijke ver
zoek gebouden is, tot voorziening in die ver
keersbeboeften bereid verklaard hebben; dat 
in verband hiermede op dit verzoek, ook wat 
het sub 1 vermelde trajeot betreft, afwijzend 
dient te worden beschikt; 

dat van dit besluit 1°. A. C. Ruger, 2°. het 
Gemeentebestuur van Poederoyen, 3°. de Bur
gemeester van Zuilichem, en 4°. de Weduwe 
J. P. Bok en anderen, inwoners van Poederoyen 
en Zuilichem, bjj Ons in beroep zijn gekomen; 

dat A. C. Ruger aanyoert, dat van uit de 
dorpen Aalst en Poederoyen geen enkele dage
lijksche dienst naar 's-Hertogenbosch, Zaltbom
mel of W oudrichem bestaat en naar W oudrichem 

zelfs in bet geheel geen verbinding is dan die, 
welke hij, appellant, onderhield; dat, al rijden 
van uit Nederhemert of Zuilichem reeds bussen 
in verschillende ricbtingen, niet moet worden 
vergeten, dat de afstand naar de plaats van 
vertrek voor de menscben uit Aalst en Poedr.
royen soms een uur gaans is ; dat bovendien 
de onderneming, die gedeeltelijk het- traj ect 
sub 3 berijdt, daarbij slecbts een gedeelte der 
gemeente Zuilichem aandoet, daar deze niet 
bezoekt bet dee! der gemeente, gelegen aan het 
Zuideljjk einde van den zoogenaamden Meidijk, 
tot groot ongerief van aldaar wonende men
schen ; dat de inwoners van Aalst en Poederoyen, 
benevens die van Zuilichem laatstelijk bedoeld, 
er ean gewoon zijn geworden, dat de autobus 
van hem, appellant, uit hunnc woonplaats 
vertrekt naar W oudrichem, Zaltbommel of 
's-Hertogenbosch, voornamelijk op de dagen, 
dat aldaar markten worden gebouden, doch 
dat dit juist de dagen zijn, waarop beboefte 
aan verkeersgelegenheid bestaat ; dat bij gaarne 
toegeeft, dat zijne diensten als marktritten of 
dergelijke kunnen worden aangemerkt, docb 
dit niets afdoet aan de omstandigbeid, dat hij 
deze diensten nu reeds rnim 4½ jaar zonder 
concurrentie van anderen heeft gereden, en op 
de dagen, op welke werd gereden, in eene groote 
behoefte aan reisgelegenheid voorzag, terwijl 
daardoor de mogelijkheid tot bet exploiteeren 
van dagelijksche diensten allerminst wordt 
verkleind. daar deze mogelijkbeid, ook als hij 
niet meer zou rijdcn, toch evenmin bestaat voor 
andere ondernemers, daar een dagelijksche 
dienst nu eenmaal geen levensvatbaarheid heeft; 
dat zijne diensten· ook door de betrokken ge
meentebesturen ten zeerste worden gewaar
deerd, wat o. a. moge blijken uit het feit, dat 
door den Raad van de gemeente zijner woon 
plaats (Zuilichem) bij besluit van 30 Mei 1927 
aan hem een subsidie is verleend van f 100 
voor 1927; 

dat bet Gemeentebestuur van Poederoyen 
aanvoer\ dat in zijne en omliggende gemeenten 
geene beboefte aan dagdijkscbe diensten naar 
Z altbommel. W 01u:lrichem of 's-H ertogenbosch 
bestaat, doch dat dit niet wegneemt, dat op de 
dagen, dat aldaar markten worden gebouden 
(voor wat Woudrichem betreft, de markt te 
Gorinchem), de bedoelde autobusdienst te ge
moet kwam aan de op die dagen speciaal be
staande vraag naar reisgelegenheid; dat Ruger 
nu reeds ruim 4½ jaar deze diensten beeft ge
reden en het publiek steeds het voile vertrou
wen in zij nen dienst beeft gehad, daar bij zich 
steeds aan de dienstregeling heeft gehouden en 
met betrouwb<1ar materiaal en uitstekend be
kwaam personeel werkt ; dat voor afgelegen 
plaatsen als Puederoyen en Aalst eene reisge
legenheid als door Ruger werd onderhouden 
onmisbaar is, daar door andere ondernemingen 
niet op afdoende wijze daarin wordt voorzien; 
dat, naar de bescbeiden meening van het Ge
meentebestuur, dan ook bet beiang der inge
zetenen ten zeerste bij de instandhouding van 
dezen dienst is betrokken ; 

dat de Burgemeester van Zuilichem aanvoert, 
dat Ruger d ~ eerste geweest is, die het initia
tief genomen geeft om busdiensten te beginnen 
en dit trouw hoeft volgebouden, ondanks de 
toenemende concurrentie, zoodat het voor 
hem dubbel hard zou zijn, wanneer die ron-
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currenten worden gehandhaafd, maar hem 
't brood uit den moncl gestooten wordt ; dat, 
wat. dienst 2 betreft, namelijk Zuilichem(Zuid) 
-'s-Hertogenbosch, weliswaar vanuit Brakel 
eveneens een busdienst ( ook slechts marktdien.,t) 
naar 's-Hertogenbos~h wordt gereden, <loch deze 
niet zooalR die van Ruger over Aalst en Neder
hemert gaat, doch via Zuilichem (Noord), Zalt
bommel en Hedel, dus aan Ruger diens traject 
vrij laat, ; dat dit ook geldt ten aanzien van 
dienst 3, Nederhemert (Ri,tschoof, ½ uur van 
dorp N,,derhemert verwijderd)-Zuilichem-
Zaltbommel, terwijl uit Nederhemert -Dorp een 
dienst op Za.ltbommel loopt via Kerkwijk; dat 
ook hierin Ruger dus in eene behoefte voor
ziet; dat ook de overweging ,,<lat de onder
neming van Ruger zich uitsluitend op het sub 1 
vermelde traject (Nederhemert-Wo?J,drichem) 
niet tot een be.drijf van eenige beteekenis kan 
ontwikkelen z. i. niet onaaanvechtbaar is ; dat 
de ondernemer tot nog toe er mee kan uit
komen, hoewel de lasten zwaar z\in; dat ook 
die dienst eveneens aan de bestaande behoefte 
blijkt te voorzien, te meer daar de gegadigden 
en belanghebbenden toch slechts uitsluitend 
daarvan op marktdagen gebruik maken; dat 
ten slotte nog moge worden meegedeeld, dat 
de Raad zijner gemeente onlangs aan Ruger 
op <liens verzoek, nu deze onderneming door 
de zware driemaandelijksche keuringsgelden 
en de nieuw opgelegde wegenbelasting op zeer 
hooge onkosten kwam te staan, een Rubsidie 
(voor 1927 ad f 100) heeft toegekend tot in
standhouding van z\jne diensten, welk besluit 
de Raad toch zeker niet zou hebben genomen, 
indien hij niet overtuigd was, dat Ruger's bus
dienstcn voor het afgelegen Zuilichem ontegen
zeggenlijk in eene groote behoefte voorzien; 

dat de Weduwe J. P. Bok c.s. aanvoeren, 
dat zij door de weigering van de vergunning 
aan A. C. Ruger zeer ernstig worden gedupeerd ; 

Overwegende : ten aanzien van het beroep, 
ingesteld door den Burgemeester van Zuilichem : 
dat artikel 3, 1 e lid, der Wet Open bare Vervoer
middelen van eene beschikking van Gedepu 
teerde Staten, als in art. 2 bedoeld, beroep op 
Ons openstelt voor iederen belanghebbende; 

dat de Burgemeester van Zuilichem in deze 
hoedanigheid niet als belanghebbende in den 
zin van voormeld artikel is aan te merken, 
terwijl geen enkele wetsbepaling hem de be
voegdheid verleent ten deze namens zijne ge
meente op te treden ; 

Overwegende : ten aanzien van de beroepen 
van de overige appellanten, dat aan Gedepu
teerden Staten kan worden toegegeven, dat in 
het algemeen dagelijksche autobusdiensten de 
voorkeur verdienen boven zoogenaamde markt
diensten, die slechts op enkele dagen in de 
week het verkeer onderhouden; dat echter, 
nu van Nederhemert over Aalst en Poederoyen 
in de rich ting W oiidrichem geenerlei openbaar 
middel van vervoer bestaat, terwijl Zuilichem 
en Nederhemert evenmin rechtstreeks met el
kander zijn verbonden en het tusschen deze 
plaatsen gelegen dorp Aalst van ieder communi
catieiniddel is verstoken, de autobusdiensten 
van A. C. Ruger althans op marktdagen aan 
de behoeften van het verkeer te gemoet komen ; 

dat onder deze omstandigheden de gevraagde 
vergunning behoort te warden ver!eend ; 

dat Gedepateerde Staten krachtens artikel 4 

der Wet Openbare Vervoermiddelen de be
voegdheid bezitten de vergunning in te trekken, 
wanneer daaraan geenerlei behoefte meer zal 
blijken te bestaan ; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 
29 Juni 1927, n°. 109 (Provinciaal Blad no. 60), 
aan A. C. Ruger Jr. te Zuilichem, voor zoover 
de provincie Gelderland betreft, vergunning te 
verleenen tot het in werking brengen van een 
autobusdienst op de trajecten: 

1. N ederhemert-Aalst-Poederoyen-Giessen 
Rijswij k-W oudrichem; 

2. Zuilichem--Aalst-N ederhemert- Well-
A mmerzoden-H edel--' s-H ertogenbosch : 

3. Nederhemert-Aalst-Zuilichem-Nieuwaal 
-Ga,neren-Zaltbommel ; 

onder de navolgende voorwaarden : 
1. Alie ritten worden stipt gereden over

eenkomstig de door den ondernemer, ingevolge 
de Wet Openbare Vervoermiddelen, aange
kondigde dienstregeling( en). 

H et vervocr vindt uitsluitend plaats tegen het 
door den ondernemer, ingevolge de Wet Open
bare Vervoermiddelen, aangekondigde tarief. 

2. De tarieven en dienstregeling(en) zijn 
aan de goedkei:Jring van Gedeputeerde Staten 
onderworpen, met <lien verstande, dat het 
thans geldende tarief en de thans geldende 
dienstregeling( en) van kracht blijven tot 2 
maanden na de dagteekening van dit besluit. 

3. De ondernemer is verplicht te zorgen, 
dat tegen betaling van den vrachtprijs een voor 
de door den passagier af te leggen reis geldig 
plaatsbewijs wordt afgegeven, waarop het be
gin- en het eindpunt der reis en het voor bet 
traject verschuldigde bedrag duidelijk vermeld 
staan. 

4. H et aantal autobussen, merk, motor, 
chassis, model der cassosseri.e, het aantal plaat- . 
sen voor reizigers in elke dier bussen en de 
grootste afmetingen in lengte en breedte zijn 
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
onderworpen. 

5. De wagens moeten tot genoegen van 
Gedeputeerde Staten warden onderhouden. 

6. De ondernemer heeft zich te gedragen 
naar de aanwijzingen, die Gedeputeerde Staten 
betreffende voorziening van de behoefte aan 
reservemateriaal mochten geven. 

7. De ontlernemer is verplicht zich tot ge
noegen van Gedeputeerde Staten te verzekeren 
tegen de schade, waarvoor hij ingevolge artikel 
9, lid 1, der Wet Openbare Vervoermiddelen 
verantwoordelijk is. 

In de polis moet de bepaling voorkomen, dat 
de verzekeraar verplicht is aan hun College 
mededeeling te doen van wijziging of te niet 
gaan van de aangegane verzekeringsovereen
komst. 

Aan hun College moet een duplicaat · der 
polis worden overgelegd en jaarlijks een af
schrift der kwitantien van de betaalde ver
zekeringspremie warden toegezonden. 

8. In de wagens moeten in behoorlijken 
staat aanwezig zijn een brandbluschapparaat 
en middelen tot het aanleggen van een snel
verband. 

De ondernemer draagt zorg, dat in de wagem 
niet wordt gerookt. 
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Na een desl>etreffend verbod van Gedepu
teerde Staten mogen andere voorwerpen dan 
handbagage niet met de wagens worden ver
voerd. 

9. Indien de dienst wordt onderbroken, is 
de ondernemer verplicht daarvan, onder op
gaaf der redenen, onverwijld aan Gedeputeerde 
Staten kennis te geven; ook van de hervatting 
wordt aan hun College mededeeling gedaan. 

De ondernemer is verplicht Gedeputeerde 
Staten a lle gevraagde inlichtingen omtrent den 
dienst op de door hen gewenschte wijze te ver
schaffen. 

De Minister van Wat;erstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

, den 
De 11finister van Waterstaat," 

Ook na kennisneming van het nader advies 
der Afdeeling en van het gew\jzigde ontwerp
besluit blijf ik mijn bezwaren handhaven. 

In het stelsel der Wet Openbare Vervoer
middelen wordt voor autobusdiensten, die door 
meer dan eene provincie gaan, eene vergunning 
vereischt van alle betrokken colleges van Ge
deputeerde Staten, elk . voor zijne provincie ; 
elk college beslist voor het eigen gebied, zonder 
dat formeel verband tusschen de beslissingen 
bestaat. Indien dus een college uitspreekt, dat 
behoefte bestaat aan autobusverkeer tusschen 
een in zijn provincie gelegen en een in eene 
andere provincie gelegen plaats, bindt dit het 
bestuur van die andere provincie derhalve niet. 

In beroep beoordeelt de Kroon de zaak in 
denzelfden omvang als Gedeputeerde Staten, 
tegen wier beslissing beroep is ingesteld. Zij 
kan zich slechts uitspreken, voor zoover be
roep is ingesteld, en zal dus de behoefte aan 
een twee provincies betreffenden dienst slechts 
dan gelijktijdig voor beide provincies kunnen 
beoordeelen, indien beide colleges van Gede
puteerde Staten eene beslissing hebben ge
geven en tegen beide beslissingen beroep is 
ingesteld. Is daarentegen slechts ten aanzien 
van een provincie beroep ingesteld, dan strekt, 
evenals bij de beslissing in eersten aanleg, de 
bevoegdheid der Kroon, zich niet verder uit 
dan tot het gebied van die eene provincie. 

Ten aanzien van de onderhavige beroepen 
dient, voor zoover betreft de diensten Neder
hemert--W oudrichem en Zuilichem--' s-Her
togenbosch, naar mijne meening dus t e worden 
overwogen, of deze diensten, voor zoover zij 
binnen de provincie Gel,derland worden onder
houden, in eene verkeersbeho ,fte voorzien. 
Aangezien Ruger voor bet Noordbrabantsche 
gedcelte van deze trajecten geen vergunning 
heeft v -,rzocht, en blijkens de beroepschriften 
van Ruger en Burgemeester en Wethouders 
van Poederoyen deze diensten vooral nood.ig 
worden geacht om een verbinding met W oit
dr-ichem en 's-Hertogenboschtegeven, kan boven
bedoelde vraag slechts in bevestigenrien zin 
worden beantwoord, indien, aansluitend aan 
het Geldersche gedeelte der bedoelde diensten, 
gelegenheid bestaat voor vervoer, doorgaande 
naar die plaatsen. Naa~ mijn oordeel is dit 
alleen bet geval met den dienst Zuilichem-
's-Hertogenbosch, die in Nederhemert en verder 
aansluiting kan geven op den dienst van W. 

Vos te Ammerzoden, en verder op den dienst 
van J. KraR te Ammerzoden en te Hedel op den 
treindienst. 

Zooals uit het bovenstaande volgt, ben ik 
van oordeel, dat aanleiding bestaat voor eene 
gunstige beslissing op de beroepen voor zoover 
betreft de t raject en Zuilichem--Hedel en Neder
hemert--ZaUbommel. Aangezien evenwel op een 
gedeelte van deze trajecten tevens dagelijkscbe 
busdiensten worden geexploiteerd en ik de 
meening van Gedeputeerde Staten van Gelder
land dee!, dat door verleening van vergunning 
voor marktdiensten de bestaansmogelijkbeid 
van dagelijkscbe di.,nsten niet in gevaar mag 
worden gebracbt, acht ik het gewenscht, dat 
aan de aan Ruger te verleenen vergunning 
bebalve de gebruikelijke voorwaarden eene 
voorwaarde wordt verbonden, waarbij een ver
voerverbod ter bescberming van die dagelijk
sche diensten wordt opgelegd. 

E en in <lien zin opgemaakt ontwerp-besluit 
wordt Uwer Majesteit hierhij zeer eerbiedig 
ter bekrachtiging aangoboden. 

H et zou Uwer Majesteit voorts kunnen be
hagen de mede hierbij gevoegde, aan den Raad 
van State gerichte stukken aan den Vice
President van <lien Raad te doen t erugzenden. 
De .Minister van Waterstaat, H . v. d. Veg t e. 

19 April 1929. BESLUIT tot intrekking van 
de tijdclijke vergunrung tot uitoefening 
van de geneeskunst bij Besluit van 4 Maart 
1929 (Staatsblad n°. 70), verleend aan hen, 
die het eerste gedeelte van bet arts-examen 
met goed gevolg hebbiin afgelegd. S. 173. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Miruster van 

Arbeid, H andel en Nijverbeid van 17 April 
1929, n°. 644 H., Afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op artikel 2 van de wet van 2 Juni 1865 
(Staatsblad n°. 60), regelende de uitoefening 
der geneeskunst ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

De tijdelijke vergunning tot uitoeferung der 
geneeskunst, welke bij Ons besluit van 4 Maart 
1929 (St<wtsblad n°. 70) werd verleend aan hen, 

. die bet eerste gedeelte van het arts-examen met 
goed gevolg bebben afgelegd, wordt met ingang 
van 1 Mei 1929 ingetrokken. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. · 

H et Loo, den 19den April 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nfjverheid , 
J . R. S I o t e m a k e r d e B r u : n e. 

( Uitge:;. RO April 1929.) 

23 April 1929. BESLUIT, houdende vast
stelling van tarieven voor de Rijkstelefoon
netten Arnhem, Rheden, Oosterbeek en 
Wassenaar/de Kievit. S. 174. 

W~i WILHELMINA, enz. 
Gelet op artikel 16 der Telegraaf- en Tele

foonwet, 1904 (Staatsblad n°. 7); 
Op de voordracbt van Onzen Minister van 
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Waterstaat van 4 April 1929, n°. 10, Hoofdbe
stuur der Posterij en, Telegrafie en Telefonie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 April 1929. n°. 34) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minist er van 23 April l!l29, n°. I, 
Hoofdbestuur der Posterij en, Telegrafie en 
Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met afwijking van het bepaalde in artikel 26, 

lid 1, en artikel 32, onder 1 en 2, van het Rijks
telefoonreglement 1919, te bepalen: 

Art. 1. Voor een aansluiting aan de Rijks
telefoonnetten Arnhem, Rheden, Oosierbeek en 
Wassenaar/de Kievit is verscbuldigd een jaar
lijksch bedrag van onderscheidenlijk f 42, f 36, 
f 30 en f 36. 

2. 1. Voor gesprekken, aangevraagd en tot 
Rtand gekomen in de Rijkstelefoonnetten Arn
hem, Rheden en Oosterbeek is ongeacht den duur 
van het gesprek verschuldigd : 

a. voor gesprekken met aangeslotenen op 
hetzelfde net f 0,025 per gesprek ; 

b. voor gesprekken met aangeslotenen op 
een antler van de genoemde netten f 0.10. 

2. V oor gesprekken aangevraagd en tot 
stand gekomen in het Rijkstelefoonnet W asse
naar/de Kievit is ongeacht den duur van het 
gesprek verschuldigd : 

a. voor gesprekken met aangeslotenen op 
dit net f 0,025 per gesprek; 

b. voor gesprekken met aangeslotenen op 
het net 's-Gravenhage £ 0.10. 

3. De hiervoren genoemde, per gesprek ver
schuldigde bedragen, kunnen voor zooveel zij 
de betaling zijn voor aangevraagde en tot stand 
gekomen gesprekken boven een zeker, door 
Onze Minister van Waterstaat te bepalen aan
tal, gedurende ten hoogste vijf jaren worden 

· verlaagd volgens regelen, door Onzen Minister 
van Waterstaat te stellen, denPostraad gehoord. 

3. Internationale of dringende interlocale 
gesprekken of interlocale gesprekken, voor 
welke meer dan f 0.10 per gesprekseenheid ver
schuldigd is en voor de totstandbrenging waar
van de tusschenkomst ·van meer dan • twee 
interlocale telefooncentra noodig is, hebben 
voorrang boven gesprekken als bedoeld in het 
vorige artikel, zoodat voor het voeren van ge
sprekken a ls de eerstbedoelde zoo noodig ge
sprekken als bedoeld in het vorige artikel ambts
halve verbroken worden. 

4. Dit besluit treedt, in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst, met uit
zondering van die bepalingen, voor welker in
werkingt reding door Onzen voornoemden J\fi. 
nister een later tijdstip, of indien deze bepa
lingen niet op een zelfde tjjdstip in werking 
treden, latere tijdstippen wordt of worden 
vastgesteld. 

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

's-Gravenhage, den 23sten April 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van W aterstaat, H. v. d. V e g t e. 
( Uit,geg . 29 April 1929.) 

23 April 1929. BESLUIT tot r egeling van 
het examen ter verkrijging eener akte van 
bekwaamheid voor school en huisonderwijs 
in handenarbeid, bedoeld in art. 136, tweede 
lid, der Lager-onderwijswet 1920. S. 175. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1 Februari 1929, n°. 611', afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

Overwegende, dat ingevolge art. 136, derde 
lid, der Lageronderwijswet 1920, het examen 
ter verkrijging eener akte van bekwaamheid 
voor school- en huisonderwijs in liandenarbeid 
wordt geregeld bij algemeenen maatregel van 
bestuur; 

dat de examens ter verkrijging van de beide 
diploma's, welke bevoegdheid verleenen tot 
het geven van onderwijs in handenarbeid, tot 
dusver werden afgenomen door de in het 
vierde lid van artikel 209 dier wet genoemde 
vereenigingen ; 

dat, nu de eerste der daar genoemde veree
nigingen het voornemen te kennen gaf, die 
examens niet meer a£ te nemen, en er geen 
aanleiding is, deze enkel door de tweede der 
daar genoemde vereenigingen te doen afnemen, 
het noodig is geworden, uitvoering te geven 
aan het voorschrift in het derde lid ·van artikel 
136 der Lager-onderwijswet 1920; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
9 April 1929, n°. 31; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 April 1929, n°. 2518, 
afdeeling Lager Onderwijs Algemeen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan, te be
palen: 

Art. 1. 1. H et aantal commissien, belast 
met het afnemen van het examen ter verkrij
ging van de akte van bekwaamheid in handen
arbeid, genoemd in artikel 136, tweede lid, der 
Lager-onderwijswet 1920, bedraagt zooveel 
als Onze l\finister, die met de uitvoering van 
deze wet is belast, telken jare naar bevind 
van zaken raadzaam zal oordeelen. 

2. Onze Minister benoemt de commi.ssien 
Hij wijst de plaatsen aan, · waar zij zitting 
zullen houden. 

2. 1. Elke comnnssie bestaat uit ten 
minste zes leden. Haar kunnen plaatsvervan
gende leden worden toegevoegd. 

2. Onze voornoemde Minister wijst een 
der leden tot voorzitter aan. De commissie 
benoemt een antler harer leden tot secretaris. 

3. Onze voornoemde Minister maakt door 
middel van de N ederlandsche Staatscourant den 
dag bekend, waarop het examen aanvangt, 
en den termijn, binnen welken zij, die to.t het 
afleggen van het examen wenschen te worden 
toegelaten, zich behooren aan te melden. 

4. 1. Hij, die zich aan bet examen wenscht 
te onderwerpen, meldt zich schriftelijk aan bij 
den voorzitter der commissie, welke, indien 
meer dan een commissie wordt benoemd, is 
aangewezen voor het gedeelte van het Rijk, 
waarin zijne woonplaats is gelegen, of, komt 
hij van buitenslands, de plaats, waar hij 
voornemens is zich te vestigen. 

2. Hij legt daarbij zijne geboorteaktP over, 
waaruit moet blijken, dat hij den achttien
jarigen leeftijd heeft, of zal hebben volbracht 
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op 1 Augustus van het jaar, waarin het examen 
wordt gehouden. 

3. De dag en de plaats van zijn examen 
worden hem door den voorzitter medegedeeld. 

5. De voorzitter wijst de lokalen aan, waar 
het examen wordt afgenomen. H.ij volgt daarbij 
de voorschriften, welke in de daartoe leidende 
gevallen door Onzen voornoemden Minister 
worden gegeven. 

6. 1. De voorzitter roept de leden der com
missie tijdig v66r den aanvang van het examen 
bij een ter plaatse, waar het zal worden gehou
den. 

2. In deze bijeenkomst wordt het plan voor 
de _inrichting' van het examen vastgesteld. 

7. 1. Het examen bestaat uit een onder
zoek naar de bedrevenheid in het vak en uit 
een mondeling onderzoek. 

2. De omvang der kennis en bedrevenheid, 
welke van de adspiranten kan worden gevor
derd, is aangewezen in het programma, aan dit 
besluit gehecht. 

8' Onze voornoemde ~ster kan ten aan
zien van de openbaarheid van het examen be
perkende regelen stellen. 

9. 1. Het werk wordt onder voortclurend 
toezicht gemaakt. 

2. Zij, die zich aan eenig bedrog schuldig 
maken, worden terstond afgewezen. 

10. 1. Het examen duurt niet !anger dan 
twee dagen. Het duurt p r dag niet !anger dan 
zeven uren. 

2. Bij het mondelinge onderzoek worden 
de adspiranten afzonderlijk ondervraagd. 

11. H et oordeel over de kennis en de be
drevenheid der adspiranten wordt voor elk 
onderdeel uitgedrukt door een der cijfers van 
1 tot 10, aan welke de volgende beteekenis 
is te hechten : 

10. uitmuntend ; 5. bijna voldoende ; 
9. zeer goed ; 4. onvoldoende ; 
8. goed ; 3. zeer onvoldoende ; 
7. ruim voldoende ; 2. slecht ; 
6. voldoende ; 1. zeer slecht. 
12. 1. Omtrent het toekennen van de in 

het vorige artikel vermelde cijfers en den uit
slag van het examen wordt bij meerderheid 
van stemmen beslist. 

2. Bij staking van stemmen beslist de stem 
van den voorzitter. 

13. De uitslag van het examen wordt dade
lijk aan den geexamineerde medegedeeld. De 
toegekende akte van bekwaamheid wordt zoo 
spoedig mogelijk kosteloos uitgereikt. 

14. Zoodra moge~jk na afloop van het exa
men zendt de co=issie aan Onzen voornoem
den Minister: 

1°. een proces-verbaal van hare werkzaam
heden, waaruit blijken de regeling en de gang 
van het examen, en voorts hetgeen bij het 
examen is voorgevallen en voor de Regeering 
van belang kan zijn te weten; 

2°. een exemplaar van den examenrooster; 
3°. eene presentielijst, waarop dagelijks 

door de aanwezige leden hunne handteekening 
is gesteld; 

4°. eene korte samenvatting van de op
merkingen, waartoe het examen aan de com
missie aanleiding heeft gegeven, en waarvan 
de openbaarmaking voor belanghebbenden 
nuttig kan zijn ; 

5°. eene numerieke opgave van den uitslag 

van het examen in den door Onzen voornoem
den Minister vast te stellen vorm : 

6°. eene lexicografisch ingerichte lijst van 
de geslaagden, bevattende hunne namen en 
voornamen, dagteekeningen van geboorte en 
geboorteplaatsen. 

15. Met afwijking van het bepaalde. in 
artikel 7, zijn de adspiranten, die in het bezit 
zijn van een der diploma's A en B, v66r het in 
werking treden van dit besluit uitgereikt door 
de Vereeniging tot bevordering van het onder
wijs in handenarbeid in Nederland en door de 
Vereeniging tot bevordering van het voor
bereidend vakonderwijs in handenarbeid in 
de provincien Groningen, Friesland, Drenthe 
en Overijssel, vrijgesteld van het onderzoek 
in die onderdeelen van het programma, waarin 
zij voor het verkrijgen van hun diploma zijn 
geexamineerd. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten April 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderw-ijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Waszi nk. 
(Uitgeg. 3 Mei 1929.) 

PROGRAMl\iA voor het examen ter verkrijging 
eener akte van bekwaamheid voor school- en 
huisonderw-ijs in handenarbeid, bedoeld in 
het tweede lid van artikel 136 der Lager
onderwijl!Wet 1920. 

1. Papierarbeid. · 
a. Het knippen van voorwerpen uit de om

geving van het kind. 
b. Het vervaardigen van een of meer een

voudige werkstukken van ~ekleurd karton of 
dun bord volgens omschriJving of schetstee
kening. 

2. Kartonarbeid. 
a. Het vervaardigen van een eenvoudig 

werkstuk van bord volgens verstrekte werk
teekening. 

b. Het versieren door opteekening of knip
sels van het onder 2. a, bedoelde werkstuk, of 
van een vlak van gegeven vorm en afmetingen. 

3. Kleiarbeid. 
a. Het uit het geheugen vormen van een 

of meer, door den candidaat uit een vijftal te 
kiezen, eenvoudige voorwerpen, of het na
bootsen van een eenvoudig voorwerp uit de 
omgeving van ' het kind, of het boetseeren 
naar een eenvoudig pleister. (De keuze moet 
geschieden door den voorzitter der examen
commissie). 

b. Het naar eene teekening in beeld brengen 
van een eenvoudig onderwerp, aan het onder
wijs ontleend. 

4. H outarbeid. 
a. 1. Voor de mannelijke candidaten: Het 

vervaardigen uit ongeschaafd hout, volgens 
verstrekte teekening en met behulp van de 
meest gebruikelijke gereedschappen en hulp
middelen, van een eenvoudig werkstuk, waarin 
ten minste Mn eenvoudige houtverbinding 
voorkomt. 

2. Voor de vrouwelijke candidaten : H et ver-
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vaardigen, met inbegrip van oppervlaktebe
werking en versiering, uit geschaafd hout, 
volgens verstrekte teekening en met behulp 
van de meest gebruikelijke gereedschappen 
en hulpmiddelen, van een eenvoudig werk
stuk, waarin ten minste een eenvoudige hout
verbinding voorkomt. 

b. H et maken van eene werkteekening van 
een eenvoudig voorwerp van hout naar schets 
of omschrijving met gegeven hoofdmaten. 

5. Thoorie. 
a. Kennis van de meest gebruikelijke 

grondstoffen, gereedschappen en hulpmiddelen 
bij papier-, karton-, klei- en bij houtarbeid. 

b. Kennis van de versiering der voorwerpen, 
in karton en klei vervaardigd, en van de 
oppervlaktebewerking en versiering der voor
werpen, in hout vervaardigd. 

c. Kennis van ten minste een methode voor 
de onder 1, 2, 3 en 4 genoemde onderdeelen. 

d. Kennis van het doel van den handen
arbeid, met name van de wijze, waarop deze 
tot steun kan dienen van het onderwijs. 

Behoort bij K-oninklijk besluit van 23 April 
1929 (Staatsblad n°. 175). 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
Kit11,Sten en W etenschappen, 

Was z ink. 

23 April 1929. BESLUIT tot regeling van de 
overbrenging naar de Rijksarchiefbewaar
plaatsen van de registers van den Bur
gerl(jken Stand tot 31 December 1842, 
op de griffies van de arrondissements
rechtbanken beru~tende. S. 176. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en van Onzen Minister van 
Justitie van 12 Februari 1929, n°. 547/4, Af
deeling Kunsten en Wetenschappen, en van 
18 Februari 1929, lste Afdeeling C, n°. 948; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het oud
ste gedeelte der op de gr:ffi.es der arrondisse
ments-rechtbanken berustende registers van 
den Burgerlijken Stand naar de Rijksarchief
bewaarplaatsen ove~ te brengen ; 

Gelet op de Archiefwet 1918 (Staatsblad n°. 
378), gewijzigd en a.angevuld bij de wet van 
14 Mei 1928 (Staatsblad n°. 177); 
Den Raad van State gehoord, (advies van 26 
Maart 1929, no. 24) ; 

Gelet op bet nader rappor.t van Onzen Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 9 April 1929, n°. 1595/I, Afdee
ling Knnsten en Wetenschappen, en van Onzen 
Minister van Justitie van 16 April 1929, 1° af
deeling C, n°. 913; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen a ls volgt : 
Art. 1. De registers van den BurgMlijken 

tand met de daarin gehechte stukken, de daar
bij beboorende jaarlijkscbe alphabetische ta.fels 
en de tienjaarlijksche alphabetische tafels tot 
31 December 1842 worden van de griffies der 
arrondissements-rechtbanken, waarin zij be
rusten, overgebracht naar de Rijksarchiefbe
waarplaatsen in de hoofdplaatsen van de pro
vincien, waarin de gemeenten, waarop de re-

gisters en de tafels betrekking hebben, gelegen 
z(jn. 

Ten aanzien van de provincie Zuid-Holland 
geschiedt de overbrenging naar de Algemeene 
Rijksarchiefbewaarplaats te 's-Gravenhage. 

2. De overbrenging van de in artikcl 1 ge
noemde registers en tafels geschied t op de wijze 
en op het tijdstip, tusscben den griffier van de 
arrondissements-rechtbank, onder wien zij tot 
dusverre berusten en den R(jksarchivaris van 
de Rijksarchiefbewaarplaats, waarheen zij 
worden overgebracht, in gemeen overleg te 

' bepa'en, met dien verstande, dat de overbren
ging moet plaats vinden binnen tien jaren na 
het in werking treden van dit besluit. Indien 
geen voldoende ruimte beschikbaar is, zal door 
de zorgen ·, .m Onzen Minister van Ondcrwijs, 
Kunsten en Wetenschappen hierin zoo spoedig 
mogelijk worden voonien. In dat geval is deze 
bevoegd den biervoor genoemden termijn zoo
danig te verlcngen A.ls de voorziening in het 
ruimt egebruik zal vereischen. 

Indien het overleg tusschen den griffier en 
den Rijksarchivaris niet tot eenstemmigheid 
leidt, bcslist de Algemeene Rijksarchivaris. 

3. Van de in artikel 1 genoemde registers 
en tafeb, die uit de griffie eener arrondissemcnts
rechtbank in eene Rijksarchiefbewaarplaats zijn 
overgebracht, wordt door den Rijksarchivaris 
van de Rijksarchiefbewaarplaats een inventaris 
in duplo opgemaakt, die van eene verklaring 
aangaande de overbrenging wordt voorzien. 
Beide exemplaren worden door den griffier, die 
de registers en tafcls heeft afgegeven, en den 
Rijksarchivaris, die ze heeft overgenomen, ge
teekend. Een exemplaar wordt ter griffie der 
arrondisseements-rechtbank, het 1mdere in ge
melde Rijksarchiefbewaarplaats bewaard. 

4. De kosten van overbrenging uit de 
griffies der arrondissements-rechtbanken in de 
Rijksarchiefbewaarplaatsen worden uit de ten 
behoeve van de Rijksarchiefbewaarplaatsen op 
de Rijksbegrooting uitgetrokken gelden geleden. 

5. De in artikel 1 bedoelde registers en 
tafels mogen door den Rijksarchivaris, onder 
wien zij berusten, in geen geval naar elders 
worden uitgeleend. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en van Justitie zijn, ieder voor 
zoovcel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit beslnit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
wordcn gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 23sten April l 029. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Was z ink. 
De Minister van Justitie, J. Donner. 

(Uitgey. 13 Mei 1929.) 

23 April 1929. BESLUIT, houdende beslissing 
op de beroepen, ingevolge artikel 3 der 
Wet Openbare Vervoermiddelen ingesteld 
tegen de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant van 7 Juli 1927. 
s. 177. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

onderscbeidenlijk door de Directie van de 
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NederlandscheSpoorwegen t c Utrw ht, de N•am
looze Vennootschap Algemeene Transport 
Onderneming t e Utrw ht, J. Vos t e Gemert en 
den Burgemeester van Uden t egen de beschik
king van Gedeputeerde taten van Noord
Brabant van 7 Juli 1927 (Provinciaal Blad 
n°. 111), waarbij aan J. Vos te Gemert vergun
ning is verleend voor marktautobusdiensten 
van Gemert naar Uden, van Gemert naar E ind
hoven, van Helmond naar 'a-Hertogenbosch, van 
Gemert naar 's -Hertogenboach, van B oekel naar 
Helmond, van Lieshout naar Helmond, van . 
Gemert naar Cuijk en van Gemert naar Oss; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestu -lr, gehoord, adviezen van 
8 F ebruari 1928, n°. 144 B en 6 Maart 1929, 
n°. 144 B(l928)/57 ; 

Op de voordracht van onzen Minister van 
Waterstaat van 16 April 1929, n°. 444, afd. 
Vervoer - en Mij nwezen; 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
N oord-Brabant bij besluit van 7 J uli 1927 (Pro
vinciaal Blad n°. 111) aan J . Vos te Gemert, 
vergunning hebben verleend tot het in werking 
brengen van de marktautobnsdiensten op l\faan
dag van Gemert naar Uden, op Dinsdag van 
Gemert naar E indhoven, op W oensdag van 
Helmond naar 's-Hertogenbosch en van Gemert 
naar 's-Hertogenbosch, op Zaterdag van B oekel 
over Gemert naar Helmon;J, en van Lieshout 
over A arle-Rixtel naar Helmond en voorts op 
de marktdagen van Gemert naar Cuij k en op 
de paardenmarktdagen va n Gemert naar Oss, 
onder een 6- tal voorwaarden, waarvan die sub 
50. luidt als volgt: 

5°. H et is den vergunninghouder verboden 
r eizigers op te nemen : 

a. voor wat betreft den marktautobusdienst 
van Gemert naar Eindhoven : 

te Nunen en op het baanvak N •men-Eind
hoven met bestemming voor Eindhoven en de 
t usschengelegen plaatsen; _ 

t e Eindhoven en op het, baanvak Eindhoven
Nunen met bestemmin:; voor Nunen en de 
tusschengelegen plaatsen ; 

te Gemert en op het baanvak Gemert--B eek 
met best emming voor Beek ; 

t e B e.ek en op het baanvak B eek-Gemert met 
best emming voor Eindhoven ; 

b. voor zooveel betreft den marktautobus
dienst van Gemert naar 's -Hertogenbosch ; 

t e Gemert en op het baanvak Gemert-V eghel 
met bestemming voor Veghel en de tusschen
gelegen plaatsen ; 

t e Veghel en op het baanvak V ~ghel,-Gemert 
met bestemming voor Gemert en de tusschen
gelegen plaatsen ; 

c. voor zooveel betreft den marktautobus
d ien t van Helmond naar 'a-Hertog,,nbosch: 

t e Veghel en op bet baanvak Veghel,- 's-Her
togenbosch met bestemming voor 's-Hertogen
bosch en de tus chengelegen plaatsen ; 

te 's-Hertogenbosch en op het baanvak 's-Her
togenbosch--Veghel met bestemming voor V eghel 
en de tusschengelegen plaatsen ; _ 

d. voor zooveel betreft den marktautobus
d ienst van Boekel naar Helmond : 

t e Gemert en op het baanvak Gemert-Hel
mond met bestemrning voor Helmond en de 
t usschengelegen plaat sen; 

t e Helmond en op bet baanvak Helmondr-

Gemert met best emrning voor Gemert en de 
tusschengelegen plaatsen ; 

e. voor zooveel betreft den marktautobus
dienst van Gemert naar Oss : 

t e U den en op het baanvak U den-Oss met 
bestemming voor Oss en de tusschengelegen 
plaatsen, en t e Oss en op het baanvak Oss
Uden met be temming voor Uden en de t us
schenge]e<Yen plaatsen ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij onder meer 
hebben overwogen, dat het voor de inwoners 
van B oekel, die van elk middel van ~nelverkeer 
zijn verstoken, van belang is, dat zij in de 
gelegenheid worden gesteld, op de marktdagen 
vroegt ijdig in snelverbinding t e worden ge
bracht met Uden, Oss, Cuijk en H elmond; dat 
het- voor de inwoners van Lieshout, die in ge

-ljjke omstandigheden verkeeren, van belang is, 
dat zij zich op de marktdagen naar Helmond 
en E indhoven kunnen begeven; dat de inwoners 
van B oerdonk en K eldonk gediend zijn met eene 
snelverbinding naar 's-Hertogenbosch op de 
marktdagen; dat ten elotte het voor de in
woners van Gemert van belang i s, dat zij op de 
marktdagen in snelverbinding worden gebracht 
met Uden, Eindhoven , Oss en Cuijk ; dat aan 
het bezwaar van Th. Ti elemans t e Boekel is 
t e gemoet te komen door het opstellen van 
eene dienstregeling, welke tusschen de ver
trekuren te B oekel, Helmond en Uden van de 
autobussen van dezen en van den aanvrager 
eene behoorlijke t ij dsruimte laat; dat niet 
is te verwachten, dat voorschreven marktauto
busdiensten de exploitatie van een eventueel 
in werking te brengen dagelijkschen autobus- · 
dienst van Udep, over Gemert naar E indhoven 
nadeelig zullen beinvloeden ; dat in het be
Jang van de Tramweg-Maatschappij 's-Hertogen
bosch- H elmond-V eghel,-Oss to Veghel een 
verbod is .op te leggen tot het opnemen van 
reizigers op het baanvak Gemert- B eek en om
gekeerd van den marktautobusdienst van 
Gemert naar Eindhoven, op het baanvak Gemert 
- VeghP. l en omgekeerd van den m m-ktau tobus
dienst van Gemert naar 's-Hertogenbosch, op het 
baanvak V eghel,-' s-H ertogenbosch en omgekeerd 
van den marktautobusdienst van Helmond 
naar 's-Hertogenbosch, op het baa,nvak Gemert
H elmond en omgekeerd van den m arktautobus
dienst van B oekel naar H elmond en op het 
baanvak Uden-Oss en omgekeerd van den 
marktautobusdienst van Gemert naar Oss : 

dat van dit besluit 1°. de Directie der Neder
landsche Spoorwegen, 2°. de Naamlooze Ven
nootschap Algemeene Transport Onderneming. 
3°. J . Vos te Geme~t, en 4°. de Burgemeest er 
der gemeente Uden, bij Ons in beroep zijn ge
ko men; 

dat de Directie der Nederlandsche Spoor 
wegen aanvoer t , dat de betrokken , treek meer 
gebaat zal zijn bij het tot stand komen en de 
behoorlijke exploitatie van een autobusnet, 
dat in samenwerking met den spoorwegdienst 
wordt geexploiteerd en op de voornaamste 
spoorwegstations aansluiting op de treinen zal 
geven, zooals door bet van de Nederlandsche -
Spoorwegen uitgaande autobedrijf is aange
vraagd, dan bij diensten op enkele voordeelige 
dagen a ls de onderhavige ; dat de verkeers
economie niet toelaat, wanneer de wens<'he
liikheid van het bedo,,Jd· aut obusnet erkend 
wordt, dat daaraftn door ·allerlei locale dienst en 
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op enkele dagen rei,igers ontt.rokken worden ; 
dat de Naamlooze Vennootsehap Algemeene 

Tmnsport On<lerneming aanvoert, dat door de 
Directie van de Nederlandsche Spoorwegen ten 
behoeve van de Algemeene Tiansport Onder
neming vergunning is gevraagd tot het in wer
king bren~en van een dagelijksche autobus
dienst oncter men op de trajecten Uden-
Boekel-Geme.rt - Eindhoven en Ge.merlr-Bakd
Helmond; dat deze aa-nvrage is geschied op 
grond van het feit, dat de betrokken streek 
meer gebaat zal zijn bij het tot stand komen 
en de behoorlijke exploitatie van autobus
diensten in samenwerking met de spoorwegen 
<lan van eene andere onderneminc;; dat auto
busdiensten van andere ondernemingen clan 
van haar, appellante, het algemeene belang 
groote schade toebrengen <loor den afbreuk, 
dien zij het spoorwegbedrijf door hunne con
currentie doen; dat h;.,t spoorw "gbedrijf niot 
in den huidigen omvang kan blijven bestaan, 
wanneer de opbrengst.en van het locale verkeer 
daaraan door autobusdiensten van andere 
ondernemingen worden onttrokken ; dat blij
kon.s mondelinge mededeeling van het college 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
aan haar in uitzicht is gesteld de exploitatie 
van een dagelijkschen autobusdienst van Uden 
over Boekel en Gemert naar Eindhoven en van 
Gemert over Bakel naar Helmond; dat naar 
haa r oordeel de streek meer gebaat is bij een 
dagelijkschen dienst op evengenoemde trajecten 
dan bij een dienst alleen op marktdagen; dat, 
wanneer een dee] van het vervoer op de drukste 
dagen voor haar verloren zou gaan door de 
coneurrentie van eene andere onderneming dit 
de exploitatie voor haar bezwaarlijk zou knnnen 
maken en daarmede de mogelijkheid zou ont
staan, dat de dagelijksche verbinding in gevaar 
wordt J.ebracht ; 

dat . Vos aanvoert, dat zijn dienst niet 
loopt in concurrentie met de tram, welke 
trouwens eerst veel later de uren van vertrek 
en aankomst geregeld heeft, doeh eveneens een 
geheel andere route volgt, te weten langs het 
Kanaal, terwij l de tram langs en door de dorpen 
loopt ; dat hij derhalve meent, dat voor het 
verbod van opneming van reizigers op het baan
vak Veghel-'s-Hertogenbosch, gesteld in het 
belang v'tn de Tramweg-Maarsehappij 's-Her
togenbo8ch-Helmond- Veghel- Oss te V eghel, 
geen grond bestaat ; dat hij eveneens bezwaar 
heeft tegen de beperking, dat hij op de lijn 
Boekel-Helmond geen reizigers te Gemert en 
t usschen Gemert en H elmond en te H elmond en 
tusschen Helmond en Gemert mag opnemen; 
dat <lit, eene ongemotiveerde bevoordeeling is 
van den autobusdienst van Th. Tie!emans te 
Boekel, dat hij, appellant, immers de eerste 
en oudste exploitant van deze lijn is en hij het 
nieuwste en beste materiaal heeft, nog diverse 
andere autobusdiensten onde,·houdt, die niet 
we! economisch te exploiteeren zijn, tenzij ook 
op de t usschengelegen plaatsen in den dionst 
Helmond-Boekel, en omgekeerd, reizigers 
mogen worden opgenomen ; 

dat de Burgemeester van Uden aanvoert, 
dat bet voor de:i:e streek in het algemeen en 
voor de gemeente Uden in het hijzonder onge
twijfeld zeer gewenscht zoude zijn, dat de Al
gemeene Transport Onderneming op genoemde 
trajecten alleen en uitsluitend het recht be-

komt hare autobusdiensten te exploiteeren; 
Overwegende: wat betreft het beroep, inge

steld door den Burgemeester der gemeente 
Uden; dat artikel 3, 1° lid, der Wet Openbare 
Vervoermiddelen, van eene beschikking van 
Gedeputeerde Staten als in artikel 2 bedoeld, 
beroep op Ons openstelt voor iederen belang
hebbende; 

dat de Burgemeester der gemeente Uden in 
deze hoedanigheid niet als bclanghebbende in 
den zin van voormeld artikel is aan te merken, 
terwij l geen enkele wetsbepaling hem de be
voegdheid verleent ten deze namens zijne ge
meente op te treden ; 

Overwegende : met betrekking tot he~ be
roep van J. Vos, dat tleze appellant op 27 Augus
tus 1927 in beroep is gekomen van de beschik
king van Gedepnteerde Staten van Noord
Brabant van 7 Juli 1927, aangekondigd in het 
Provinciaal Blad op 18 Juli 1927: 

dat hij dus den termijn van 30 dagen, voor 
het komen in beroep bij Ons gegund, niet heeft 
in acht genomen ; 

Overwegende : ten aanzien van de beroepen 
der beide overige a ppellanten : 

dat Gedeputeerde Staten van Noori-Brabant 
bij beschikking van 27 Juli 1927, Provinciaal 
Blad n°, 13f., aan de N. V. Algemeene Trans
port Onderneming vergunning hebben verleend 
tot het in werking brengen van dagelijksehe 
autobusdiensten onder meer op de trajecten 
Grave-- Uden-- Gemert - Eindhoven, Gemert-
Bakel-Helmond, Gra.ve-Guyken Uden--'s -Her
togenbosch, en dat de eeLige appellant tegen deze 
beschikking bij Ons besluit van 25 Maart 1929, 
no. 18, viet-ontvankelijk in zijn beroep is ver
klaard; 

dat het in den regel met het verkeersbelang 
in strijd moet worden geacht, indien door het 
verleenen van vergunning voor marktautobus
diensten de ·bestaansmoge)ijkheid van dage
lijksehe autobusdiensten wordt in gevaar ge
bracht ; dat derhalve voor het verleenen van 
vergunning voor marktdiensten naast dage
lijksche diensten alleen clan grond bestaat, in
dieu ~ewichtige verkeersbelangen afw(jking van 
dien regel gewenscht maken ; 

dat in de behoefte aan autobusverkeer tus
schen Lieshout en Helrnond, en Gemert en Oss 
door de dagelijksche diensten der Algemeene 
Transport Onderneming niet of slechts ten deele 
wordt voorzien ; dat de d.iensten der Algemeene 
Transport Onderneming zoowel tusschen Gemert 
en Guijk als tusschen Helmond en 's-Hertogen
bosch een geheel anderen weg volgen clan die 
van Vos, waarbij laatstgenoemde tevens in de 
verkeersbehoefte voorziet van verschillende 
tusschengelegen plaatsen, die anders van snel
verkeer verstoken zouden zijn : dat Gedepu
teerde Staten derhalve voor deze trajecten
terecht de gevraagde vergunning hebben ver 
leend; 

dat daarentegen in de behoefte aan autobus
verkeer tusschen Gemert en Uden, Gemert en 
Eindhoven, Gemert en 's-Hertogenbosch, en 
Boeke/, en Helmond door de dagelijksehe dien
sten der Algemeene T ransport Onderneming 
wordt voorzien ; dat deze weliswaar op het 
t raject Gemert--Uden thans geen vroege markt
d.iensten laat rijden, <loch dat hieraan geen 
grond kan worden ontleend voor het verleenen 
van vergunning aan Vos, aangezien niet is ge-
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blek~n, dat de Algemeene Transport Onder
nemmg niet bereid zou zijn om, na opheffing 
van de marktdiensten der concurreerende 
ondernemingen, zelve de noodige marktdiensten 
in te leggen ; dat de dienst van Vos tusschen 
Gemert en 's-Hertogenbosch we! een anderen weg 
volgt dan de Algemeene Transport Onderne
ming, doch dat hij hierbij, in verband met de 
onmiddellijke nabijheid van den tramweg en 
een hem opgelegd vervoerverbod niet geacht 
kan worden in eene verkeersbehoefte te voor
zien ; dat de dienst van Vos tusschen Boekel 
en H elmond ten deele afw\jkt van den dienst 
der Algemeene Transport Onderneming, doch 
dat voor dit afwijkende gedeelte een vervoer
verbod is opgelegd, zoodat ook op dit traject 
de marktdienst van Vos niet in eene andere 
verkeersbehoefte voorziet dan door de Alge
meene Transport Onderneming wordt bediend ; 
dat de marktdiensten van Vos op deze traj eaten 
derhalve overbodig, en uit een oogpunt van 
verkeerseconomie ongewenscht moeten worden 
geacht ; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

I. den Burgemeester van Uden en J. Vos 
niet-ontvankelijk te verklaren in humie be
roepen; 

JI. de beschikking van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant van 7 Juli 1927 (Provinciaal 
Blad n°. 111 ) te vernietigen voor zoover daarbij 
aan J. Vos te Gemert vergunning is verleend 
tot het in werking brengen van marktautobus
diensten op Maandag van Gemert naar Uden, 
op Dinsdag va,n Gemert naar Eindhoven, op 
Woensdag van Gemert naar 's-Hertogenbosch en 
op Zaterdag van Boekel over Gemert naar Hel-
1nond, en de vergunning voor dern marktauto
busdiensten t e wcigeren . 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit , dat met het 
rarport van Onzen Minister in het S taatsblad 
"a worden geplaatst, en waarvan afschrift za l 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's -Gravenhage, den 23sten April 1929. 
WILHELMI NA. 

De Minister van W aterstaat, H. v. d. V e g t e. 
(Uitgeg. 30 M ei 1929.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

's-Gravenhage, 16 April '29. 
Afdeeling: 

Vervoer- en M\jnwezen. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, deed mij toekomen het 
door de Afdeeling aan Uwe Maj esteit uitge
brachte advies van 8 Februari 1928, no. 144-·B, 
met ont.werp-besluit, en bijlagen, betreffende 
de beroepen, ingesteld onderscheidenlijk door 
de Directie der Nederlandsche Spoorwegen te 
Utrecht, de N. V. Algemeene Transport Onder
neming te Utrecht, J. Vos t,e Gemert en den 
Burgemeester van Uden tegen de beschikking 
van Gedepnteerde Staten van Noord-Brabant 

van 7 Juli 1927 (Provinciaal Blad n°. 111 ), waar
bij aan J. Vos te Gemert vergnnning isverleend 
voor marktautobusdiensten van Gemert naar 
U den, van Gemert naar Eindhoven, van H el
mond naar 's -Hertogenbosch, van Gemert naar 
's-Hertogenbosch, van Boekel naar Helmond, 
van Lieshout naar H elrnond, van Gernert naar 
Cu;_jk en van Gemert naar Oss. 

H et ontwerp-besluit luidde: 

.,Wij WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld on

derscheidenlijk door de Directie va n de Neder 
landsche Spoorwegen te Utrecht, de Naamloorn 
Vennootscbap Algemeene Transport Onder
neming te Utrecht, J. Vos t e Gernert en den 
Burgemeester van Uden tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
van 7 Juli ]927 (Provinciaal Blad n°. 111 ), 
waa,rbjj aan J. Vos t e Gernert vergunr, im' is ver
ieend voor marktautobusdiensten van Gemert 
naar U den, van Gemert naar Eindhoven, van 
H elmvnd naar 's-Hertogenbosch, van Gernert naar 
's-Hertogenbosch, van Boekel"naar Helmond, van 
Lieshout naar Helmond, van Gemert na,a,r Cuijk 
en van Gemert naar Oss ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Restuur, gehoord, advies van 
8 Februari 1928, n°. 144 B ; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
W aterstaat van 

Overwegende: dat Gedepnteerde Staten van 
Noord-Brabant bii bes]ujt van 7 Juli 1927 (Pro
vinciaal Blad n°. 111) aan J. Voste Ge,nertver
gunning hebben verleend tot het in werking 
brengen van de marktautobusdiensten op l\faan
dag van Gemert naar U den, op Dinsdag van 
Gemert naar Eindhoven , op W oensdag van H el
mond naar 's -11 ertogenbosch en van Gemert naar 
's-Hertogenbosch, op Zaterdag van B oekel over 
Gemert naar HP./mond en vanLieshout over Aarle
Rixtel naar Helmond en voorts op de markt
dagen van Gemert naar Cuij k en op de paarden
marktdagen van Gemert naar Oss, onder een 
6-tal voorwa11,rden , waarvan die sub 5°. luidt 
als volgt: 

5°. H et is den vergnnninghouder verboden 
reizigers op te nemen : 

a. voor wat betreft den marktantobus
dienst, van Gemert naar Eindhoven; 

te Niinen en op het baanvak Nunen--Eind
hoven met bestemming voor Eindhoven en de 
tusschengelegen plaat sen ; 

te Eindhoven en op het baanvak Eirulhoven
Nunen met bestemming voor Nunen en de 
tusschengelegen plaat sen ; 

te Gemert en op bet haanvak Gemert- Beek 
met bestemming voor B eek ; 

te B eek en op het baanvak B eek- Gemert met 
bestemming voor E ·indhoven ; 

b. voor zooveel betreft den marktautobus
dienst van Gemert naar 's -Hertogenbosch: 

te Gemert en op bet baanvak Gemert-- Veghel 
met bestemming voor Vegh, l en de tnsschen 
gelegen plaatsen ; 

te Veghel en op het baanvak Veghe~Gemert 
met bestemming voor Gemert en de tusschen
gelegen plaatsen ; 

c. voor zooveel betreft den marktautobus
dienst van Helmond naar 's-Hertogenbosch: 

,te Veghel en op het baanvak Veghel-'s-Her
togenbosch en de t usschengelegen plaatsen ; 

l 
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t e 's-Hertogenbosch en op het baanvak 's-Her
togenbosch--V eghel met bestemming voor V eghel 
en de t usschengelegen plaatsen; 

d. voor zoovecl betreft den marktautobus
dienst van B oekel naar H elmond : 

te Gemert en op het baanvak Gemert--H elnwnd 
m et hestemming voor Helmond en de t usschen
gelegen plaatsen ; 

te Helmond en op het baanvak Helmond
Gemert met bestemming voor Gemert en de 
tusschengelegen plaatsen ; 

e. voor zooveel betreft den marktautobus
dienst van Gemert naar Oss : 

te Uden en. op het baanvak Uden-Oss met 
bestemming voor Oss en de t usschengelegen 
plaatsen, en te o .~s en op hct baanv&k Oss
U den met best emming voor Uden ~n de t us
schengelegen plaatsen ; 

dat Gedepnteerde Staten daarbij o. m. hcbben 
overwogen, dat het voor de inwoners van 
Boekel, die van eU, middd! van snelverkeer zij n 
verstoken, van belang is, dat zij in de gelegen
h eid worden gesteld, op de marktdagen vroeg
tijdig in snelverbind ing te worden gebracht 
m et Uden, Oss, Cuijk en Hebnond; dat het 
voor de inwoners van Lieshout, die in gelijke 
omstandigheden verkeeren, van belang is, dat 
zij zich op de markt dagen naar Helmond en 
Eindhoven kunnen begeven ; dat de inwoners 
van Boerdonk en K elilonk gediend zijn met eene 
snelverbinding naar 's-Hertogenbosch op de 
marktdagen ; dat ten slotte het voor de in
woners van Gemert van belan 11: is, dat zij op 
de marktdagen in snelverbinding worden ge
bracht met Uden, Eindhoven, Oss en Cuijk ; 
dat aa n het bezwaar van Th. Tielemans te 
Boekel is te gemoet te komen door het opstellen 
van eene dienstregeling, welke t usschen de 
vert rekuren te Boekel, Helmond en Uden van 
de autobussen van dezen en van den aanvrager 
eene behoorljjke t ijdsruimte laat ; dat n iet 
is te verwachten , dat voorschreven markt 
autobusdiensten de exploitatie van een even
tueel_ in werking te brengen dagelijkschen auto
busdienst van Uden over Gemert naar Eind
hoven nadeelig zullen beinvloeden ; dat in het 
belang van de T ramweg-Maatschappij 's-Her
togenbosch-Helmond-V eghel- Oss te V eghel 
een verbod is op te leggen t ot het opnemen van 
reizigers op het baanvak Gemert- B eek en om
gekeerd van den marktautobusdienst van 
Gemert naar Eindhoven, .op het baanvak Gemert 
- V eghel en omgekeerd van den marktautobus
dienst van Gemert naar 's-Hertogenbosch, op 
h et baanvak Veghel-'s-Hertogenbosch en om
gekeerd van den marktautobusdienst van H el
mond naar 's-Hertogenbosch, op het baanvak 
-Gemert--H elmond en omgekeerd van den markt 
autobusdienst van Boekel naar Helmond en op 
h et baanvak Uderi,.--Oss en omgekeerd van den 
m arkta utobusdienst van Gemert naar Oss; 

dat van dit besluit 10. de Directi e der Neder
landsche Spoorwegen, 2°. de Naamlooze Ven
nootschap Al$1:emeene Transport Onderneming, 
3°. J . Vos te Gemert, en 40_ de Burgemeester der 
gemeente Uden, bij Ons in beroep zij n gekomen; 

dat de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen aanvoert, dat de betrokken streek meer 
gebaa t zal zijn bij het tot st and komen en de 
behoorlij ke exploitatie van een autobusnet, 
dat in samenwerking met den spoorwegdienst 
wordt geexploiteerd en op de voornaamste 

spoorwegstations aansluit ing op de t reinen zal 
geven, zooals door het van de Nederland che 
Spoorwegen ui tgaande autobedrijf is · aange
vraagd, dan bij dienst en op enkele voordeelige 
dagen als de onderhavige ; dat de verkeers
economie niet toelaat, wa nneer de wenschelijk
heid van het bedoelde aut obusnet erkend wordt, 
dat daaraan door allerlei locale diensten op 
enkele dagen r eizigers ontt rokken worden ; 

dat de Naamlooze Vennootschap Afo:emeene 
Transport Onderneming aanvoert , dat door de 
Directie van de Nederlandsche Spoorwegen ten 
behoeve van de Algemeene Transport Onder
neming vergunning is gevraagd t ot het in 
werking brengen van een dagelijkschen auto
busdienst onder meer op de t rajecten Uden
Boekel-Gemert--E indhoven en Gemert--Bakel
Helmond ; dat deze aanvrage is geschied op 
grond van het feit , dat de betrokken streek 
meer gebaat zal zjjn bjj het tot stand komen 
en de behoorljjke exploitatie van aut obusdien 
sten ii:r samenwerking met de spoorwegen dan 
van eene andere ondern •ming ; dat autohus
diensten van andere ondernemingen dan van 
haar, appellante, het a lgemeene belang groote 
schade toebrengen door den afbreuk, <lien zij 
het spoorwev.bedrijf door hunne concurrentie 
doen ; dat het spoorweg bedrijf niet in den 
huidigen omvang kan blijven bestaan, wanneer 
de opbrengsten van het locale verkeer daaraan 
door autobusdiensten van - anclere onderne
mingen worden ont trokken ; dat blijkens mon
delinge mededeeling van het college van Ge
deputeerde taten van Noord-Brabant, aan 
haar in uit zicht is gesteld de exploitatie van 
een dagelijkschen autobusdienst van Uden over 
B oekPl en Gemert naar Eindhoven en van Gemert 
over Bakel naar Helmonil; dat naar haar oor
deel de streek meer gebaat is bjj een dagelijk
schen di enst op evengenoemde trajecten clan 
bij een dienst alleen op markt dagen; dat, wan
neer een dee] van het vcr voer op de d rukste 
dagen voor haar veiloren zou gaan door de con
current ie van eene andere onderneming dit de 
exploitatie voor haar bezwaarlijk zou ·kunnen 
maken en daarmede de mogelijkheid zou ont
staan , dat de dagelijksche verbinding in gevaar 
wordt gebracht ; 

dat J. Vo, aanvoe1 t, dat zijn dienst niet loopt 
in concurrent ie met, de tram, welke trouwens 
eerst veel later de uren van vertrek en aankomst 
geregeld heeft, doch eveneens een geheel andere 
route volgt, t e weten langs het K anaal, t erwijl 
de tram langs en door de dorpen loopt ; dat hjj 
derhalve meent, dat voor het verbod van op
neming van reizigers op het baanvak V fghel
's-Hertogenbosch, gesteld in het belang van de 
Tramweg-Maatschappij 's-Hertogenhosch- Hez: 
mond- Veghel-Oss t e Veghel, geen grond be
staat ; dat hij eveneens bezwaar heeft tegen de 
beper king, dat hii op de lijn Boekel-Helmond 
f.!een reizigers te Gemert en t usschen Gemert en 
Helmond en t e H elmond en tusschen Hebnond 
en Gemert mag opnemen ; dat d it eene onge
motiveerde bevoordeAiing is van den autobus
dienst van Th. Tielemans t e Bo,kel, dat hii, 
appellant, immers de eerste en oudst e exploi
t ant van deze lijn is en hii het nieuwst e en beste 
materiaal heeft, nog diverse andere autobus
diensten onderhoudt, die n iet we! economisch 
te exploiteeren zijn, tenzij ook op de tus chen
gelegen plaatsen in den dienst Helmond-Boekel, 
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en omgekeerd, reizigers mogen worden opge
nomen; 

dat "de Burgemeester van Uden aanvoert, 
dat het voor deze streek in het algemeen en 
vonr de gPmeente Uden in het bijzonder onge
twijfeld zeer gewenscht zoude zijn, dat de Alge
meene Transport Ondernem ing op genoemde 
trajccten alleen en uitsluitend het recht be
komt hare autobusdiensten te explniteeren ; 

Overwegende: wat betreft het beroep, inge
stelr!. door den Burgemeester der gemeevte 
Uden: dat artikel 3, l • lid der Wet Openbare 
Vervoermiddelen, van eene beschikking van 
Gedeputecrde Staten als in artikel 2 bedoeld, 
beroep op Ons openstelt voor iedereri belang
hebbende; 

dat de Bnrgemcester der gemcente Uden in 
deze hoedanigheid niet a ls belanghebbende in 
den zin van voormeld artikel is aan te m erken, 
terwiil geen enkele wetsbepaling hem __ d~ be
voegdheid verleent ten deze namens z1Jne ge
meente op te treden; 

Overwegende: met betrekking tot het be
roep van J. Vos, dat deze appellant op 27 Augus
tus 1927 in beroep is _gekomen van de beschik
king. van Gedeputeerde Staten van N oord
Brabant van 7 Juli 1927, aangekondigd in het 
Provinciaal Blad op 18 Juli 1927; 

dat hij dus den termijn v11,n 30 dagen, voor 
het komen in beroep bij Ons gegund, niet 
heeft in acht genomen ; 

Overwegende : ten aanzien van de beroepen 
der beide overige appellanten : dat met Gede
puteerde Staten moet worden aangenomen,dat 
op marktdagen aan autobusverkeer tusschen 
Gemert en Uden, Gemert en Eindhoven, Helmond 
en 's-Herlogenbosch, Gemert en 's -H ertogenbosch, 
Boekel en Helmond, Lieshout en H elmond, 
Gemert en Cuijlc en Gemert en Oss behoefte be
staat , zoodat Gedeputeerde Staten terecht voor 
deze trajecten de gevraagde vergunning hebben 
verleend; 

dat weliswaar bij besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant van 27 Jnli 1927 
(Prc,vincicial Blad no. 136) aan de Algemeene 
Tr11,nsport Onderneming vergunning is verleend 
tot het in werking brengen van dagelijksche 
autobusdiensten tusschen Uden over Gemert 
naar Eindhoven, en van Gemert over Ba/eel naar 
H elmond, doch dat met Gedeputterde Staten 
moPt worden aangenomen, dat de7.e diensten 
voo.r het vroege marktbezoek van geen belang 
zijn, en daarom de bovenhedoelde marktdien
sten geenszins overbodig maken; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelcn; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1. den Bur~emeester van Uden en J. Vos 
niet-ontvankPhjk te verklaren in hunne be
roepen; 

II. de beroepen van de Directie der Neder
land che Spoorwegen en de Naamlooze Ven
nootschap Algemeene Transport Onderneming 
ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit beslnit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

De 1lfinister van Waterstaat," 

Aangezien ik bezwaren had tegen riit ont
werp-besluit, rinhtte ik bet volgende schrijven 
~ot de Afdeelin g : 

,, MINISTERIE VAN 
WATER TAAT. 

_ 0 • 433. 

Afdeelin~: 
Vervoer- en M,jnwezen. 

-- 's-Gravenhage, 2z Febr. '29. 
Betr e ffend e: 

beroepen tegen vergunning 
J. Vos te Gernert voor markt

autobusdiensten. 

Aan den Rriad van State, A/deeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Uwe Afdeeling deed mij toekomen het door 
haar aan Hare Majesteit de Koningin uitge
bracht ad vies van 8 Februari 1928, no. 144 B, 
met ontwerp-besluit en bijla~en, betreffende de 
beroepen, inge.teld onderscneidenlijk door de 
Directie der ederlandsche Spoorwegen te 
Utrecht, de N. V. Algemeene Transport Onder
neming te UtTP,cht, J. Vos te Gemert en den 
Burgemeester van Uden tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Noorrl-Brabant 
van 7 Juli 1927 (Provinciaal Blarl n°. 111 ), 
waarbij aan J. Vos te Gemert vergunning is 
verleend voor marktautobusdiensten van Ge
mert naar Uden, van Gemert naar Eindhoven, 
van H elmond naar 's-H ertogenbosch, van Gemert 
naar 's-H ertogenbosch, van Boe/eel naar H elmond, 
van Lieshout naar H elmond, van Gemert naar 
Ouijlc en van Gemert naar Oss. 

Blijkens het ont,werp-besluit is Uwe Afdee
ling van oordeel, dat de beroepen van de Directie 
der Nederlandsche Spoorwegen en van de N. V. 
Algemeene Transport Onderneming ongegrond 
zijn. 

Voor zoover betreft de marktdiensten van 
H lmond naar 's-Hertogenbosch, van Lieshou.t 
naar Helmond, van Gemert naar Ouijlc en van 
Gemert naar Oss, kan ik mij met dit ontwerp
beslui t vereenigen. 

Ten aanzien van de diensten van Gemert naar 
U den, van Gemert naar Eindhoven, van Gemert 
naar 's-Hertogenbosch en van Bvelcel over Gemert 
naar H elmond bestaat bij mij ernstig bezwaar 
tegen het voorstel Uwer Afdeeling, hetwelk ge
grond is op de overweging, dat de dagelijksche 
diensten der Ale:emeene Transport Onderne
ming op deze traject,en voor het vroege markt
bezoek van geen helang zijn, en daarom de 
bovenbedoelde marktdiensten geenszim over -
bodig maken. · 

Naar m~jne m eeni ng geldt het hier eene af
rooming van het vervoer, doordat op trajecten, 
welke sleGhts op enkele dagen uitzicht geven 
op een aanzienlijk vervoer door den dagelijk
schen autobusdienst, juist op die dagen een 
concurreerende marktautobusdienst zou wor
den toegelaten, die dus mededeelt in de voor
deelen, wellrn die dagen opleveren, doch niet 
bet risico draagt van ve1liezen op bet vcrvoer 
op de stillere dagen, en daardoor dus bet voort
bestaan van die dagelijksche dienst-en ernstig 
in gevaar zou kunnen brengen. Ik acht dan ook 
de in beroep aangevallen vergunning voor zoo
ver betreft de in de tweede plaats genoemde 
diensten in strijd met de eischen der verkeers
economie. 

W"eliswaar rijden de diensten van Gemert 
naa.r Uden en naar 's-HP.rtogenbosch op t ijdstip-
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pen, waarop de Algemeene Transport Onder 
neming nog geen dienst op die traj ecten laat 
rijden, doch dit kan naar mijne meening geen 
aanleiding zijn om die marktdiensten te be
stendigen, daar van de Algemeene Transport 
Onderneming bezwaar~jk verlangd kan worden, 
dat zij een busdienst laat rijden op ongeveer 
denzelfden tijd als eene concurreerende onder
nemins.. Indien daarentegen de marktdienst 
verdw1jnt, zal het, indien werkelijk behoefte 
aan een vroegen rit bestaat, ook in het eigen 
belang der Algemeene Transport Onderneming 
zijn een vroegen dienst in t e lassch'en, in welke 
richt in!l; ook Gedeputeerde Staten, door de 
hun voorbehouden goedkeuring van de dienst
r egeling, veel invloed kunnen oefenen. 

Ook aan de ometandi!!heid, dat de diensten 
van Vos naar 's-Hertogenbosch en Helmond ten 
deele een anderen weg volgen dan de dienst en 
der Algemeene Transport Onderneming, kan 
naar mijne meening geen grond worden ont
leend voor het in stand houden van die markt
diensten, daar deze marktdiensten, voor zoover 
zjj van de t raj ecten der dagelijksche diensten 
afwijken, de tramlijn volgen, en ook op die 
weggedeelten niet in eene verkeersbehoefte 
voorzien, terwij l bovendien eenige vervoerver
boden beletten, dat deze busdiensten hier tegen 
de tram concurreeren. 

Naar mijne meening zou vergunning voor de 
bedoelde marktdiensten alleen dan gerecht
vaardigd zijn, indien de ondernemer der dage
lijksche diensten niet bereid zou zijn zijne 
dienstregeling zoodanig in te richten, dat in de 
vervoersbehoefte op marktdagen voldoende 
wordt voorzien. Daarvan is evenwel niet ge
bleken. 

Krachtens de mij door H are Maj esteit de 
Koningin verleende algemeene machtiging 
moge ik <laarom de op deze beroepen ]?etrek
king hebbende stukken weder aan Uwe Af
deeling doen tciekomen, met het verzoek de 
beroepen nader te willen overwegen. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) H . v, d. V eg t e." 

De Afdeeling deed mij hierop haar nader 
a dvies aan Uwe Maj esteit toekomen, luidende: 

,, 's-Gravenhage, 6 Maart 1929. 

No. 144 B(l928)/57. 

Aan de Koningin. 

Krachtens machtiging van Uwe Majest eit 
heeft de Minister van W aterstaat met een 
schrijven van 22 Februari 1929, n°. 43:l, af
deeling Vervoer- en Mijnwezen, bij den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur, opnieuw ter overweging aanhangig 
~emaakt d e beroepen, ingesteld onderscheiden~ 
Jijk door de Directie van de Nederlandsche 
Spoorwegen te Utrecht, de Naamlooze Vennoot
schap Algemeene Transport Onderneming te 
Utrecht, J. Vos te Gemert en den Burgemeest er 
van Uden tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Noord-Brabant van 7 Juli 
1927 (Provinciaal Blad n°. 111), waarbij aan 
J. Vos te Gemert vergunning is verleend voor 
marktautobusdiensten van Gemert naar Uden, 
van Gemert naar Eindhoven, van Helmond naar 
•~-Hertogenbosch, van Gemert naar 's-Hertogen-

bosch, van Boekel naar Helmond, va:n Lieshmtt 
naar Helmond, van Gernert naar Ouijk en van 
Gemert naar Oss. 

De Minister maakt bezwaar tegen het door 
de Afdeeling aan Uwe Majesteit voorgedragen 
ontwerp-bes'uit, voor zoover het de markt
diensten van Gemert naar Uden, van Gemert 
naar E indhoven, van Gemert naar 's-Hertogen
bosch en van Boekel over Gemert naar H elmnnd 
betreft . In het- bijzonder kant de Minister zich 
tegen de overweging van het ont-werp-besluit, 
dat de dagelijksche diensten der Algemeene 
Transport .Onderneming op deze trajecten voor 
het vroege marktbezoek van geen belang zijn 
en daarom de hovenbedoelde marktdiensten 
geenszins overbodig maken. 

De Minister geeft toe, dat de diensten van 
Gemert naar Uden en naar 's -Hertogenbo8ch op 
tij dstippen rijden, waarop de Algemeene Trans
port Onderneming nog geen dienst op die tra
j ecten laat rijden, doch z. i. zou dit geen aan
leiding kunnen zijn om die marktdiensten t e 
bestendigen, daar van de Algemeene Trans
port Onderneming bezwaarlijk zou kunnen 
worden verlangd, dat zij een busdienst laat 
rijden op ongeveer denzelfden tijd als ·een con
curreerende onderneming, terwij l, indien de 
marktdienst zou verdwijnen, het, indien wer
kelijk behoefte aan een vro<'gen rit bestaat, ook 
in het eigen belang der Algemeene Trnnsport 
Onderneming zou zijn een vroegen dienst in te 
lasschen, in welke richting ook- Gedeputeerde 
Staten donr de ·hun voorbehouden goedkeuring 

. van de dienstregeling veel invloed zouden kun
nen oefenen. 

De Afdeeling merkt hiertegenover op, dat, 
zoolang de Algemeene Transport Onderneming 
in het bedoelde verkeer :\)iet voorziet, er haars 
inziens geenerlei grand aanwezig kan zijn tot 
wering van de bedoelde marktdiensten. De 
ervaring in vele andere door de Afdeeling be
handelde zaken opgedaan, heeft doen zien, dat 
de Algemeene Transport Onderneming er in 
het algemeen niet voor terugschrikt, op door 
andere reeds best,aande diensten bereden tra
jecten naast deze diensten harerzijds rueuwe 
autobusdiensten in werking te breng<'n, zoodat 
niet goed is in t.e zien, waarom zij, indien zij 
bet iri haar belang acbtte het. vrnege -ma,·ktbe
zoek in deze te dienen. tot dusverre hierin in 
gebreke is gebleven . Daar voor het overige 
geenerlei zekerheid bestaat, dat de Algemeene 
Transport Onderneming, hetzij uit zicbzelve, 
hetzij onder pressie van Gedeputeerde St aten, 
op de bedoelde trajecten t.ot het inlasschen van 
vroege marktdien~ten ,ial overgaan, meent de 
Afdeeling, dat Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant, die toch zeker niet gezegd kunnen 
warden de belangen van dP Algemeene Trans·
port Onderneming voorbij tt zien, de voor deze 
rnarktdiensten gevraagde vergunning in het 
belang van de inwoneis van de desbetreffende 
plaat sen terecht hebben verleend. 

De Afdeeling vindt daarom geen t ermen tot 
wijziging van bet door haar aan Uwe Majesteit 
b i.i advies van 8 Februari 1928, n°. 144 B, aan
geboden ontwerp-besluit. Zij geeft mit-sdien 
Uwer Majesteit zeer eerbiedig in overweging, 
dat ontwerp-besluit alsnog te bekracbtigen. 

De Voorzitter der Afdeeling 
voor de Geschillen van B estuur, 

(get.) v. Ly nden van Sanden bur g." 
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Ook na kennisneming van dit r..ader advies 
meen ik mijne bezwaren t e m oet en band
baven. 

Naar mijne meening is bet niet m et eene 
goede opvatting der verkeerseconomie overeen 
t e brengen, indien naast dagelijkscbe autobus
diensten :ian marktdieneten vergunning wordt 
verleend , die de normale ont wikkeling van het 
hedrijf der dagd!ijkscb" diensten zu llen belem 
meren en zelfs de bestaansm ogelijkbeid van 
die dagelijksche dienst en in gevaar zullen kun
nen brengen, t enzij bijzondere omstandigheden 
bestaan, welke van voldoende gewicbt zijn om 
eene andere gedragslijn t,e doen volgen . Van 
bet bestaan va n zulke omstancligheden is m. i. 
n iet gebleken voor zoover betreft de m arkt
dienst en van Vos van Gernert naar Uden, van 
Gemert naar Eindhoven, van Gemert naar 's -Her
togenbosch en van B oekel naar Helmond. 

In de verkeersbehoefte t usscben d eze plaat
sen wordt voorzien door de dagelijkscbe dien
st en der Ah;em eene Transport Onderneming, 
waarvoor Gedeputeerde Staten van N oord
Brabant vergunning hebben verleend bij hun 
besluit, van 27 ,Tuli 1927 (Provinciaal Blad 
no. 136). De eenige appellant, t egen dit besluit 
is bij Uwer Majest eits besluit van 25 Maart 1929 
no. 18, niet-ontvankelij k in zijn beroep ver
klaard, zoodat die vergunn ing onaantast,baar 
is geworden. _ 

De marktd iensten van Vos van Gemert naar 
Uden en van Geniert naar 's-Hertogenbosch. rijden 
nu weliswaar op tijdstippen, waa, op de Alge
m oenc Transpor t Onderneming nog geen dienst 
laat rij den, docb hieraan kan mijns inziens niet 
veel gewicht worden gebecbt , aangezien be
zwaarlij k van de Algemeene Transport Onder 
neming kan worden verlangd , dat zij een 
vroegen m arktdienst laat rijden naast de markt
diensten van Vos en andere ondernemers. 
Slecbts in bet geval, dat zij ook na opheffing 
van die m arkt.diensten niet bereid zou zijn ge
noegzaam in de behoefte aan markt verl,:eer t e 
voorzien, zou bierin aa nleiding k unnen worden 
gevonden voor bet verleenen van vergunning 
voor een afzonderl ij ken marktdienst. 

De marktdiensten van Vos van Gemert naar 
E indhoven en van B oekel naar Helmond rijden 
la.ter dan d e eerste diensten van de Algerneene 
Transport Onderneming op deze trajecten, 
zoodat deze marktdiensten niet in eene bij 
zondere behoefte voorzien. 

Weliswaar volgen de dienst en van Vos van 
Gemert naar 's-H ertuyenbosch en van Boekel 
naar H elmond, de laatste voor zoaver betreft 
het traject B eek- Helmond, een anderen weg 
dan de d iensten d er Algem een e T ran sp ort 
Onderneming, docb beide marktdienst en volgen 
in hoofdzaak de t ramlijn , terwijl bovendien 
voor een groot gedeelte van eerstgenoemden 
marktdienst, en voor het geheele afwijkende 
traject va n den and er en marktdienst eeu ver
voerverbod is opgclegd, zoodat naar mijne 
meening ook die afwijkende routes niet van 
voldoende belang kunnen worden geacbt om 
grond op t e leveren voor het verleenen van ver
gunning voor die marktdiensten. 

Ik blijf derhalve van meening, dat d e aan
gevallen beslissing behoort te worden ver 
nietigd, voor zoover daarbij vergunning is ver
leend voor de marktdiensten van Gemert naar 
Uden, van Oe,nert naar Eindho•:en, van Gemert 

naar 's-Hertoylnbosch en van Boeke/ naar H el
mond. 

E en in dien zin opgemaakt ontwerp-besluit 
wordt Uwer l\faj est eit bierbij zeer eerbiedig ter 
bekrachtiging aangeboden. 
De Minister van Water.staat, H. v. d . V eg t e." 

23 A pril 1929. BESLUIT tot onteigening 
voor den aanleg van een dijk op de kwel
dergronden tusschen den Panserpolder en 
den Westpolder, in de gem eente UJrum. 
s. 178. 

23 A pril 1929. BESLUIT t ot onteigening 
voor de verbet ering van d en rechter 
Maasbandijk in d e 'gemeente Appeltern_ 
s. 179. 

23 April 1929 . BESLUIT tot toelat ing van 
losplaatsen van ruw zout en zouthoudend 
water voor den aanvoer met generale ver
ldaring of vol glijst. S . 180. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Financien van 17 April 1929, n°. 109. I n
voerrech ten · 

Gezien artijrnl 5 der wet van 27 September 
1892 (Staats blad n°. 227) , l aatstelijk gewij
zigd bij ar t ikel 41 van de Tariefwet 1924 
(Staatsblad n°. 568 ), art ikel 2 van Ons be
sl uit van 3 Januari 1908 (Staatsblad n°. 2) en 
de artikelen 1 en 43 van het K oninklij k be
sluit van 26 Maart 1872 (Staatsblad n°. 19) , 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 11 
November 1927 (Staatsblad n°. 357 ) ; 

Gelet op Onze besluiten van 3 April 1928 
(Staats blad n° . 92) en van 21 November 1928 
(Staatsblad n°. 428) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Ar t . 1. I edere aanwijzing als losplaats van 
ruw zout of zouthoudend water strekt tevens 
tot toelating van den aanvoer aldaa r van ge
noemde goederen met generale verklaring of 
volglijst op den voet van voormeld gewijzigd 
Koninklijk besluit van 26 Maart 1872. 

2. E lke bij die aanwijzing voor de wijze 
van invoer gemaakte beperking geldt ook voor 
de toepassing van dat beslui t . 

Aanvoer met generale verklaring of volg
l ijst op een ui tsluitend voor den invoer te 
lande, a nders da n met spoorwagens, aange
wezen losplaats is, behoudens toepassing van 
a rt ikel 87 K van voormeld beslu it , niet toe
gel a t e n . 

3. Bij invoer ter zee met bestemm ing naar 
een n iet voor deze wijze van invoer in het 
algemeen, ook voor andere goederen, aa nge
wezen losplaats mag de aanvoer aldaar niet 
op generale verklaring, doch enkel met volg
l ijst of volgbr ief pl aats hebben . 

4. Di t beslui t t reedt in werking met ingang 
van 1 Juni 1929. 

Onze iinister van Financien is belast met 
de ui tvoering van <lit beslu it , dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

' s-Gravenh age, den 23sten April 1929. 
WILHELMI NA. 

D e M inister van F inancii!n, d e G e e r. 
(Ui tgeg. 8 M ei 1929.) 
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24 April 1929. WET, houdende vaststelling 
van het elfde hoofdstuk der Rijksbegroo
t ing voor het dienstjaar 1929. S. 181. 

De begrooting wordt vastgesteld op : 
Titel A. Gewone dienst • . . . . f 5,957,546 
Titel B. KapitaaJdjenst Nihil 

Geheele dienst f 5,957,546 

24 April 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch- I ndie tot vast
stell ing van Afdeeling I der begrooting 
van N ederlandsch-lndii! voor het dienst
jaar 1929. S. 182. 

24 April 1929. WET, houdend vaststelling 
van post 108 van Hoofdstuk II van Af
deeling I der begrooting van Nederlandsch
l ndie voor het dienstjaar 1929. S. 183. 

24 Ap,·il 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndie tot vast
stelling van Afdeeling II der begrooting 
van N ederlandsch-lndii! voor het dienst
jaar 1929. S. 184. · 

24 Ap1·il 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndie tot vast
stelling van Afdeeling III der begrooting 
van N ederlandsch-lndi i! voor het dienst
jaar 1929. S. 185. 

24 April 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het beslu it van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndie tot ·vast
stelling van Afdeeling IIIA der begrooting 
van N ede,·landsch-l ndii! voor het dienst
jaar 1929. S. 186. 

24 April 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nede,·landsch-l ndie tot vast
stelling van Afdeeling IV der begrooting 
van N ederlandsch-lndii! voor het dienst
jaar 1929. S. 187. 

24 April _1929. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndie tot vast
stelling van Afdeeling V der begrooting 
van N ederla,idsch-lndii! voor het dienst
jaar 1929. S. 188. 

24 April 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch- l ndie tot vast
stelling van Afdeeling VI der begrooting 
van N ederlandsch- l ndie voor het dienst
jaar 1929. S . 189. 

24 April 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-l ndie tot vast
stelling van Afdeeling VII der begrooting 
van N ederlandsch-lndii! voor het dienst
jaar 1929. S. 190. 

24 April 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndii! tot vast
stelling van Afdeeling VIII der begrooting 
van N ederlandsch-lndie voor het dienst
jaar 1929. S. 191. 

24 April 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het beslu it van den Gouverneur
Generaal van 1Y ederlandsch-lndie tot vast
stelling van Afdeeling IX der begrooting 
van N ederlandsch-l ndie voor het dienst
jaa r 1929. S. 192. 

24 April 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nede1·land.och- I ndii! tot vast
stelling van Afdeeling X der begrooting 
van N ederlandsch-lndii! voor het dienst
jaar 1929. S. 193. 

24 Api-il 1929. WET, houdende wijziging van 
de artikelen 7, 9, 55 en 72 der Indische 
Staatsregeling. S. 194. 

Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te weten, 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is de artikelen 7, 9, 55 
en 72 der Indische Staatsregeling te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Wet op de Staatsinrichting van 

N ederlandsch-Indie, waarvan de tekst is be
kend gemaakt bij Ons besluit van 13 Juli 
1925 (N ederlandsch Staatsblad n°. 327; I n
disch Staatsblad n°. 447), wordt gewijzigd a ls 
volgt: 

§ 1. H et eerste lid van artikel 7 wordt ge
lezen: 

,,( 1) Er is een Raad van ederlandsch-
Indie, bestaande uit eenen vice-president en 
zes leden." 

Aan het tweede lid van artikel 9 wordt toe
gevoegd een zin, luidende: 

,,Zij bekleeden hun ambt niet !anger dan 
vijf jaren en zijn niet dadelijk opni,rnw bo
noembaar." 

§ 2. Het tweede lid van artikel 55 w0,·dt: 
ge lezen : 

,,(2) Van de leden behooren deni's tnt de
inheemsche- onderdanen-niet-Nederlr.nde ,·s, tt>n 
minste vijf en twintig tot de ouderdanen
Nederlanders en ten hoogste vij f en ten 1,1inste 
drie tot de uitheemsche onderda.rn,11-n iet-N"e
derlanders." 

§ 3. De laatste zin van het vierd.1 I id vi:.n 
artike l 55 wor<lt gelezcn : 

,,Behoudens afw ijkende regeling, vour zoo
v,;c l noodig, v0or g-edeelten van Nederi:rndsch 
Indie, a ls bedoeld in art. 21, tweede lid, zi jn 
in deze kieskringen kiezer de inheemeche on
derdancn-niet Nederlanders, die 

a. I id zijn van een raad, als bedoeld iri <1rt . 
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121, tweede lid, en art. 124, tweede lid, <lan 
we! 

b. een der bij ordonnantie voor den hotn>ri:
ken kieskring nader aan te geven waardig
heden bekleeden, welke in beteekeni voor :1tt 
volksleven bij bedoeld lidmaatschap niet ach
terstaan. 

§ 4. In het eerste lid van artikel 72 ~or
den de woorden: ,,In de eerste vergadering" 
vervangen door: 

,,Binnen de eerste veertien dagen." 
2. Het tijdstip van de inwerkingtreding van 

§ 1 van artikel 1 wordt door den Koning be
paalcl. Paragraaf 2 van genoemd artikel. 
treeclt in werking op 15 Mei 1931. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gi:?geven te 's-Gravenhage, den 24sten April 

1929. 
WILHEL UNA. 

De Minister van Kolonien, 
K o n i n g s b e r g e r. 
( Uitgeg. 16 Mei 1929.) 

24 April 1929. WET, houdende wijziging van 
d artikelen 134 en 139 van de Wet op 
de Staatsinrichting van N ederlandsch
lndie. S. 195. 

Wij WILHELMI A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is de artikelen 134 en 
139 van de Wet op de Staatsinrichting van 
N ederlandsch-lndie te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Wet op de Staatsinrichting van 

N ederlandsch-Indie, waarvan de tekst is be
kendgemaakt bij Ons besluit van 13 Juli 1925 
(N ederlandsch Staatsblad n°. 327 ; Indisch 
Staatsblad n°. 447), ondergaat de volgende 
wijzigingen. 

1°. Het tweede lid van artikel 134 wordt 
gelezen : 

,, (2) Evenwel staan de burgerlijke recht
zaken tusschen Mohammedanen, indien hun 
adatrecht dat medebrengt, ter kennisneming 
van den godsdienstigen rechter, voorzoover 
niet bij ordonnantie anders is bepaald." 

2°. In artikel 139 worden de woorden ,,de 
rechtbanken en de Inlandsche priesters en 
hoofden" vervangen door de woorden ,,den 
wereldlijkcn en den godsdienstigen rechter". 

2. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegovon te 's-Gravenhage, den 24sten April 

1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, 
K o n i n g s b e r g e r. 
(Uitgeg. 16 M ei 1929.) 

24 April 1929. WET, houdende nadere wijzi
g ing van artikel 4 van de Indische Munt
wet 1912. S. 196. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, artikel 4 der Indische 
Muntwet 1912 (N ederlandsch Staatsblad n° . 
326; lndisch Staatsblad n°, 610), zooals dit 
artikel wordt gelezen ingevolge de wet van 

27 November 1919 (N ederlandsch Staatsblad 
n°. 786; lndisch Staatsblad 1920, n°. 107), 
nader te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

E enig arti kel. 

Artikel 4 der Indi che Muntwet 1912 word!, 
nader gewijzigd en gelezen als volgt: 

,,De winst op aanrnuntingen van munton 
verkregen wordt, na aftrek van de kosten van 
aanmunting, besteed tot aankoop van inschrij
vingen in een of meer van de Grootboeken der 

ationale Schuld, in te schrijven onder een 
hoofd van rekening, luidende: ,,Foods uit de 
zwvere winsten, verkregen uit aanrnuntingen 
voor rekening van Nederlandsch-Indie", dan 
we! tot aankoop van schuldbekentenissen, uit
gegeven krachtens Nederlandsche of Neder
landsch-Indische leeningwetten. De renten van 
de Grootboekinschrijvingen en de andere 
schuldvorderingen van het fonds worden aan 
het fonds toegevoegd. 

Deze schuldvorderingen mogen uitsluitend 
worden vervreemd: 

a. ter verkrijging van zoodanige bedragen 
als noodig zijn tot dekk ing van de ten laste 
van het Land komende verl iezen door de ont
munting of vermunting van munten geleden. 
De op deze wijze verkregen opbrengst wordt 
verantwoord onder de middelen tot dekking 
van de uitgaven van den dienst, welke met 
de verliezen der ontmunting of vermunting 
wordt be! ast; 

b. ten einde daarvoor andere Indische of 
Nationale Schuld aan te koopen, wanneer het 
belang van het fonds zul ks vordert. 

Indien Onze Minister van Financien ge
bruik maakt van de in artikel 4 der Munt
wet 1901 gegeven machtiging, wordt in het, 
op de daar bedoelde ontmunting geleden ver
lies, voor zoover dit het gevolg is van ont
munting van zilveren munten met een wette
lijk gehalte van 945 duizendsten, door Neder
landsch-Indie bijgedragen in verhouding van 
de hoeveelheid zilver, welke voor rekening van 

ederlandsch-Indie is aangekocht tot de hoe
veelheid, welke door Nederland en Neder
landsch-Indie tezamen is aangekocht. Voor 
zoover het verlies het gevolg is van ontmun
ting van zilveren munten met een wettelijk 
gehalte van 720 duizendsten, draagt eder
landsch-Indie in dezelfde verhouding bij in 
een zoodanig dee! van dat verlies als over
eenkomt met het verlies, dat zou geleden zijn 
ind.ien de opbrengst van het uit deze ontmun-

945 
ting verkregen zilver -- maal de werkelijke 

720 
opbrengst had bedragen. In het meerdere, op 
de ontmunting van zi lveren munten met een 
wettelijk gehalte van 720 duizendsten geleden 
verlies draagt Nederlandsch-Indie bij in ver
houding van de nominale waarde der zilveren 
munten met dat gehalte, welke voor rekening 
van ederlandsch-Indie zijn aangemunt, tot de 
nominale waarde dier munten, welke voor re
ken.ing van ederland en Nederlandsch-Indie 
tezamen zijn aangemunt. De aansprakelijkheid 
van ederland ch-Indie volgens de eerste twee 
zinnen van dit lid, is echter beperkt tot het 
verlies, geleden op de ontmunting van een 
zoodanig bedrag aan munten als noodig is ter 
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verkrijging van eene hoeveelheid zilver, in 
gewicht gelijkstaande met de hoeveelheid zil
ver, welke voor aanmuntingen voor rekening 
van Nederlandsch-Indie is aangekocht. B ij de 
toepassing van het bepaalde in den vorigen 
zin wordt aangenomen, dat de hoeveelheid 
zilver, verkregen uit munten met een wette-

945 
lijk gehalte van 720 d uizendsten, -- maal de 

720 
werkelijk verkregen hoeveelheid bedraagt. 

Van de bedragen, welke ingevolge <lit arti
kel besteed zijn tot aankoop of ontvangen 
zijn wegens vervreemding van Grootboek
inschrijvingen, Nederlandsche en Neder
landsch-Ind ische schuldvorderingen, wordt jaar
lijks door Ons eene reken ing aan de Staten
Generaal overgelegd". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten April 

1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, 
K on i n g s b e r g e r. 

(Uitgeg. 13 Mei 1929. ) 

24 April 1929. WET, houdende vaststelling 
van de Surinaamsche begrooting voor het 
dienstjaar 1929. S. 197. 

De begrooting wordt vastgesteld op : 
f 8,403,247. 

24 April 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het op 27 October 1928 te 's-Graven
hage tusschen Nede,·land en Siam gesloten 
verdrag tot beslechting van geschillen door 
rechtspraak en verzoen ing. S. 198. 

W ij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 27 October 1928 te 's-Gravenhage 
tusschen N ederland en Siam gesloten verdrag 
tot beslechting van gesch illen door recht
spraak en verzoening, alvorens te kunnen 
worden bekrachtigd, ingevolge artikel 58 der 
Grondwet, de goedkeuring der Staten-Gene
raal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het op 27 October 1928 te 's-Gra

venhage tusschen N ede,·land en Siam gesloten 
verdrag tot beslechting van gesch illen door 
rech tspraak en verzoening, dat in afdruk ne
vens deze wet is gevoegd, wordt goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
de verdragen te bekrachtigen, waartoe artikel 
2 van het verdrag aanleiding kan geven. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten April 

1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e 1 a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 14 Mei 1929.) 

TRAITE de reglement judiciaire et de con
ciliation entre les Pays-Bas et le Siam. 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas 
et 

Sa Majeste le Roi de Siam, 
.desirant resserrer les l iens d'am it ie qu i unis-

1929. 

sent le Siam et les Pays-Bas et favoriser le 
reglement pacifique des differends qui pour
raient naitre entre Jes deux Pays, conforme
ment a !'esprit du pacte de la Societe des 
Nations, ont resolu de conclure, a cet effet, un 
traite de reglement judiciaire et de concilia
tion, et ont nomme pour Leurs Plenipoten
tiaires, savoir : 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas: Jonk
heer Frans Beelaerts van Blokland, Son Mi
nistre des Affaires Etrangeres; 

Sa Majeste le Roi de Siam: Son Altesse 
Serenissime le Prince Varnvaidya, Son En
voye Extraordinaire et M in istre Plenipoten
t iaire pres Sa Majeste la Reine des Pays-Bas; 
lesquels, apres s'etre communique leurs p leins 
pouvoirs respectifs, trouves en bonne et due 
forme, sont convenus des dispositions suivan
tes: 

Article Premier. Les Hautes Parties con
tractantes s'engagent reciproquement a ne 
rechercher, dans aucun cas, autrement que par 
voie pacifique le reglement des litiges ou con
flits qui viendraient a s'elever entre elles. 

Art. 2. Sauf accord des Parties sur une 
autre maniere de regler un differend, Jes Hau
tes Parties contractantes reconnaissent comma 
obligatoire pour la duree du present traite, la 
juridiction de la Cour Permanente de Justice 
Internationale, selon le Statut de la Cour pour 
tous differends d'ordre juridique s'elevant 
entre elles et qui n'auraient pu etre resolus 
par la voie diplomatique dans un delai 
raisonnable, et notamment tous differends 
ayant pour objet: 

a) ! ' interpretation d'un traite; 
b) tout point de droit international; 
c) la realite de tout fait, qui, s'il etait 

etabli, constituerait la violation d'un engage
ment international; 

d) l a nature ou l 'etendue de la reparation 
due pour la rupture d'un engagement inter
national. 

En cas de contestation sur le point de savoir 
si la Cour est competente pour la solution du 
d ifferend conformement aux dispositions du 
paragraphe precedent la Cour decidera de 
cette question. 

Chaque Partie est tenue d'executer le plus 
rapidement possible la sentence rendue par 
la Cour. 

Toutes questions sur lesquelles les Hautes 
Parties contractantes seraient divisees sans 
pouvoir Jes resoudre a ]'amiable par Jes pro
cedes diplomatiques ordinaires, questions dont 
la solution ne pourrait etre recherchee par un 
jugement ainsi qu'i l est prevu par l 'ali nea 
premier du present article et pour la solution 
desquelles une autre procedure n' a pas ete 
pr0vue, seront soumises a ·une procedure de 
concil iation a instituer par un accord des Par
ties pour chaque cas particul ier. 

'Art. 3. Le present traite sera ratifie. Les 
instruments de ratification en seront echan
ges a La Haye dans le plus bref delai possible . . 

Le traite est conclu pour la duree de cinq 
ans a compter de la date de l'echange des 
ratifications. S'i l n'est pas denonce six mois 
au moins avant ]'expiration de ce · terme, ii 
demeure en vigueur pour une nouvelle per iode 
de cinq ans et ainsi de suite . 

26 
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Si une procedure devant l a Cour Permanente 
de Justice International e est pendante !ors de 
!'expiration du present tra ite, Jes dispositions 
de _eel ui-ci resteront applicables. 

En foi de quoi , Jes Plenipotentiaires sus
nommes ont signe le present traite, et y ont 
appose , Ieurs cachets. 

Fait, en double, a La Haye le 27 octobre 
1928. 

(L. S.} Beelaerts van Blokland. 
(L. S.} Varnvaidya. 

24 April 1929. WET tot verklaring van het 
al gemeen nut der onteigening van eigen
dommen, erfdienstbaarheden of andere za
kelijke rechten, noodig voor het tot stand 
brengen van eene rechtstreeksche verbin
di ng tusschen de Van H all straat en het 
Frederik Hendrik Plantsoen door een brug 
over de Kostverlorenvaart, alsmede voor 
het verbreeden van een gedeelte der Van 
Hallstraat en van den Haarlemmerweg te 
Amsterdam. S. 199. 

24 April 1929. WET tot wijziging en verhoo
ging van het vijfde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1928. S. 
200. 

24 April 1929. WET, houdende naturalisatie 
van D. Baruch en 18 anderen. S. 201. 

Wij WILHELMINA, enz.,. _ doen te weten : 
Alzoo Wii in overweging genomen hebben, 

dat David Baruch en 18 anderen aan Ons een 
verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in art. 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
steliik gew[jzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wii, den Raad van State, enz. ; 
Art. 1. De hoedanigheid van N ederlander 

wordt bij deze verleend a-an : 
1°. David Baruch, geboren te Amsterdam 

(Noordholland) den 21 December 1878, djamant
werker en makelaar, wonende te Antwerpen 
(Belgie); 

2°. Wolf Bienstock, geboren te Zydaczow 
(Polen) den 22 Januari 1898, vertegenwootdiger 
van Poolsche houtzagerijen, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland ; 

3°. Ilendricus Booltink, geboren t e Qualburg 
(Pruisen) den 17 Juli 1897, schrijnwerker, 
wonende te Till (Pruisen); 

4°. Johann Coenen, geboren te Ilochbruch 
(Pruisen} den 6 November 1895, fabrieksar
beider, wonende te Veen bii Alpen (Prnisen); 

5°. Johanna Ilendrina Giesen, geboren te 
Ke,p,ken (Pruisen) den 24 October 1895, zonder 
beroep, wonende te Niel (Pruisen); 

6°. Joel Grajower, geboren te Krakau (Polen) 
den 10 December 1898, koopman, wonenrle te 
's -Gravenhage, provincie Zuidholland; 

7°. Johanna Cornelia Hos, geboren te Grieth 
(Pruisen) den 9 September 1890, zonder beroep, 
wonende te Grietherort (Pruisen); 

8°. Gertruda Jakoba Janssen, geboren te 

S traelen (Pruisen) den 7 Februari 1896, zonder 
beroep, wonende te S traelen (Pruisen); 

9°. Johann Wilhelm Jvfeens , geboren te Ors
back (Pruisen) den 22 November 1880, werk. 
man, wonende t,, Orslmch (Pruisen); 

10°. Maximil·ien Rebatt1,, geboren te Utrecht 
( Utrecht) den 15 Mei 1886, suikerbewerker, 
wonende te Amsterdam, provincie N oordholland; 

ll 0 • G-,rhard Rutten, geboren te Schalke, ge
meente Gelsenkirchen (Prnisen ) den 30 April 
1874, arbeider, wonende te Klee/ (Pruisen); 

12°. Johann Gisbe.rt S,naak, geboren te Elten 
(Pruisen) den 19 April 1895, fabrieksarbeider, 
wonende te Elten (Pruisen) ; 

13°. J{a.rl Urbancik, geboren te Witkowitz 
(Tsjecho Slowakije) den 20 October 1872, t ech
nisch beambte, wonende te Mangani (Neder
landsch- l ndie); 

14°. Lambert Heintich Verstegen, geboren te 
Wyler (Pruisen) den 12 December 1881, fa. 
brieksarbeider, wopende te Kellen bij Klee/ 
(Pruisen); 

15°. J ohann Cornelius Vleeschhoiiwers, ge. 
boren te Konigshoven (Pruisen) den 13 Novem. 
her 1885, mijnwerker, wonende te Morken 
(Pruisen); 

16°. Ida Sophie Wurdemann, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 6 Juli 1897, 
kantoorbediende, wonende te Amsterdam, pro. 
vincie Noordholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde b(j art. 3, 
vierde lid, onder 3°., der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268) op het Nederlander . 
schap en het ingezeteoschap, laat st elijk ge. 
wijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 955), wordt bij d.eze de hoe. 
danigheid van N ederlander verleend aan : 

1°. Bernard Evert Rusius, geboren te En. 
schede (Overijssel) den 15 November 1893, 
m_etaaldraaier, wonende te Ensohede, provin
cie Overijssel ; 

2°. Johan Rusius, geboren te Ensch!!fl,e 
(Overijssel) den 12 l\faar t 1896, smid, wonende 
te Enschede, provincie Overijssel ; 

3°. Georg Heinrich Vallo, geboren te Zand. 
voort (Noordholland) den 6 Februari 1905, kan 
toorbediende, wonende te Ileemstede, provincie 
N oordholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten April 

1929 . 
WILHELMI NA. 

De Minister van Justitie, J. Donne r , 
(Uitgeg. 1 Mei 1929.) 

24 April 1929. WET, houdende wijziging van 
art. 6 onder o der Wet op het Levens, 
verzekeringbedrijf. S. ?02. 

Wij WILHELMINA, enz .. . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is artikel 6 onder c der 
Wet op het L evensverzekeringbedrijf 1922 
(Staatsblad n°. 716) te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wii, den Raad van State, enz. 
Art. I. Jn artikel 6 onder c der Wet op bet 

Levensverzekeringbedrijf 1922 (8taatsblad n°. 
716) wordt in plaats van ,,eene inrichting" 
gelezen ,.04n of meer inrichtingen"; na ,,djer 
inrichting" wordt ingevoegd ,.of inrichtingen". 
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Art. II. Deze ·wet treedt in werking met in
gang van den da& na <lien harer afkondiging. 

Lasten en beve1en, enz. 
Gegeven te 's- Gravenhage, den 24aten April 

1929. 
WILHELMINA. 

De Mini~ter van Justitie , J. Donn ii r. 
( Uitgeg. 3 M ei 1929.) 

24 April 1929. WET, houdende geldigmaking 
voor pensioen van den tjj d, welke het in 
Rij ksdienst overgegaan personeel van het 
'.(elefoonnet Kayser en van de NederlancJ 
sche Bell Telefoonmaatschappij, - wat 
laatst e Maatschappij betreft, voor zoover 
daarin niet is voorzien bij de wet van 
30 Juli 1920 (S taatsblad n°. 630), - in 
vasten dienst bij den betrok.ken werkgever 
heeft doorgebracht. S. 203. 

Wij WILHELJ\U:N A, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, een regeling te treffen 
omtrent de geldigheid voor pensioen van den 
tijd, welke het in Rijksdicnst overgegaan per
soneel van het Telefoonnet Kayser en van de 
rederlandsche Bell Telefoonmaatschappij , -

wat laat te maatschappij betreft, voor zoover 
daarin niet is voorzien bij de wet van 30 Juli 
1920 (Staalsblad n°. 630), - in vasten dienst 
bij den betrokken werkgever heeft doorgebracht; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van Stat e, enz. 
Art. 1. Voor de personen, genoemd in den 

bij deze wet behoorenden staat, komt het __ in 
<lien staat achter ieders naam vermelde t1,1d
vak bij de r egeling van hun pensioen ingevolge 
de P ensioenwet 1922, zoomede bij de bereke
ningen ter beoordeeling van hunne aanspraken 
op zoodanig pensioen, als diensttijd in aan
merking. 

2. De in het voorgaande artikel bedoelde 
personen worden geacht gedurende de tijd
vakken, genoemd in den staat, in dienst van 
het Rijk geweest t e zijn. 

3. l)e in den stiiat vermelde bedragen, ver
schuldigd vo01 inkoop van diensttijd, worden, 
voor zoover niet voldaan, v66r 1 J anuari 1931 
op wed<le, wachtgeld of pensioen van belang
hebbenden verha!tld . 

4. Voor zoover de personen , bedoeld in ar 
tikel 1, reeds zijn gepensionneerd, wordt hun 
pensioen door den P ensioenraad herzien _met 
ingang van den datum, waarop hun pens1oen 
is ingegaan. 

5. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 1 Juli 1929. 

Lasten en bevolen, enz. 
Gegevcn te 's-Gravenhage, den 24sten April 

1929, 
WILHELMINA. 

De Minister van Finan{;ien, De Geer. 
D e .Minister van Waterstaat, H . v . d . Veg t c . 

( Uitgeg. 15 Mei 1929.) 

(Zie tabel hiernaast.) 

24 April 1929. WET, houdende wijziging der 
Inviiliditeitswet. S. 204. 

Wij WILHELMINA, enz . . .. doen t e weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, . 

dat het wenschelijk gebleken is in de Invalidi
teitswet een.ige wijzigingen en aanvullingen aan 
te brengen; 

00 00 lO 
OOC> 
a, a, 00 ..... .......... 
.µ ~ b1) 
"" ::, 00< 
l' t-~ 

"""" ""' ..,...,..., 
"" C) s s s 
q q q 

" "" ...,...,..., 
coo ..,..,..., 

00 00 <:; 

~~~ ............... 
~ ::::: M 
0 ~::, 

o<< 
............... 

Zoo .is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In artikel 4, het eerste lid van ar

tikel 7, het eerste I.id van artikel 8, het eerste 
lid van artikel 9, het eerste lid van artikel 10, 
het vierde lid van artikel 55, het tweedf' lid van 
artikel 242, artikel 260 en artikel 278 der In
val.iditeitswet wordt het getal: ,, 1200" ver
vangen door het gctal: ,,2000". 

Art. II. Aan artikel 4 dcr Inval.iditeitswet 
worctt de volgende volzin t oegevoegd : ,,Als 
arbeider wordt echter niet beschouwd degene, 
die als leerkracht in dienst is bij een inrichting 
of instell.ing van onderw.ijs, indien hem door 
het Rijk pensioen is verzekerd .", 

Art.' III. Tusschcn artikel 4 en iirtikel 5 der 
Inviilid.iteitswet worden twee n.ieuwe artikelen 
ingevoegd, luidende a ls volgt : 

;,Art. 4a. (1) Onder arbeider wordt in 
deze wet mede verstaan ieder, die in aan
genomen werk ten behoeve van een antler 
persoonlijk arbeid verricht en ten aanzien van 
wien door het bestuur der Bank niet is beslist, 
dat hij in den zin der Ongevallenwet 1921 of 
der Land- en Tuinbouwougevallenwet 1922 in 
eeu onderneming een verzekeringsplichtig be-
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drijf uitoefent. Hij wordt geacht <lien arbeid 
krachtens arbeidsovereenkomst te verrichten 
in dienst van dengene, van wien het werk is 
aangenomen. H etgeen voor de verrichting van 
<lien arbeid wordt genoten, wordt als loon in 
den zin dezer wet beschouwd. 

(2) Indien de in den aanhef van het eerste 
lid bcdoelde persoon zich bij het verrichten van 
den arbeid laat bijstaan door een of meer per
sonen, warden ook deze personen voor de toe
p:i,ssing van deze wet beschouwd hun arbeid 
te verrichten krachtens arbeidsovereenkomst 
in dienst van den in het eerste lid bedoelden 
persoon, van wien het werk is aangenomen. 
H etgeen voor den gezamenlijk verrichteD arbeid 
wordt genoten, wordt als loon in den zin dezer 
wet beschouwd. Arti.kel 10 is van toepassing. 

Art. 4b. Voor de toepassing van deze wet 
word t ieder, die bij wijze van werkverschaffing 
te werk is gesteld en daarvoor een geldelijke 
uitkeering geniet, geacht den hem opgedragen 
arbeid krachtens arbeidsovereenkomst te vcr
richten in loondienst van dengeno, die het 
werk verschaft.". 

Art. IV. Arti.kel 6 der Invaliditeitswet wordt 
als volgt gelezen : 

,.Fooien of andere ontvangsten van derden, 
welkc verband houden met ten behoeve van 
den werkgever verrichten arbt-id, warden als 
loon volgens deze wet be chouwd.". 

Art. V. In artikel 27 der Invaliditeitswet 
worclen de volgende wijzigingen aangebracht: 

De woorden : ,,en de vergoeding voor reis
kosten en voor tijdverlies ;", voorkomende aan 
het slot van het onder letter a van het eerste 
lid bepaalde, warden vervangen door de woor
den : ,.de vergoecling voor reis- en verblijfkos
ten, voor tijdverlies en de vergoedin~ voor door 
deskundigen gedane verrichtingen; '. 

H et onder 1. bepaalde wordt als volgt gele
zen: 

,.de gevallen waarin en den maatstaf naar 
we!ken vcrgoeding voor reis- en verblijfkosten 
en vergoeding voor tijdverlies wordt verleend 
1°. aan verzekerden en, indien naar het oordeel 

. van het gezag, waarvan de oproeping is uit
gegaan, de toestand van den verzekerde geleide 
noodig maakt, mede aan den geleider, die zich 
verplaatsen moeten om te voldoen aan een op
roeping, krachtens een bepaling van § 4 van 
Hoofdstuk II van de Tweede Afdeeling gedaan 
of om geneeskundig onderzocht of behandeld 
t e warden, en 2°. aan hen, die zich ingevolge 
het bepaalde in artikel 31, j0 • artikel 259, voor 
de verplichte verzekering hebben aangemeld, 
en indien naar heo oordeel van het gezag, waar
van do oproeping is uitgegn.an, de toestand van 
dengene, die zich heeft aangemeld, geleide 
noodig maakt, mede aan den geleid<'r, die zich 
verplaatsen moet en om te voldoen aan een op
roeping voor geneeskundig onderzoek, de ge
vallen wa-arin en de voorwaarden waaronder 
op die vergoeding voor reis - en verblijfkosten 
een voorschot kan warden gegeven, alsmede 
de wijze, waarop het voorschot wordt verhaald, 
indien de reis niet gedaan wordt. " . 

Art. VI. Artikel 41 der Invaliditeitswet 
wordt a ls volgt gewijzigd : 

Aan het vierde lid wordt dd volgende volzin 
toegevoegd : 

,,Bij dezen algemeenen maatregel van be
stuur wordt tevens vastgesteld in welke ge-

vallen en tegen welken rentevoet interest in 
rekening kan warden gebracht.". 

H et vijfde lid wordt als volgt gelezen: 
,,H et bestuur der Bank geeft den werkgever, 

die ingevolge het derde lid ,,ot betaling vao 
wiskundige reserve vcrplicht is, kennis van het 
bedrag dier r eserve en den verzekerde van het 
bedra~ der premien, dat ingevolge dat artikel 
voor Item zal worden aanget eekcnd, en van 
den tijd waarover en van de loonklasse, onder
scheidenlijk loonklassen, waarin voor h ~m 
premie zal warden geacht te zijn betaald. Het 
bestuur draagt mecle zorg voor het opmaken 
en uitrei.ken van een rentekaart en van een 
renteboekje, uit welk een en antler blijkt van 
den tijd waarover en de loonklasse waarin voor 
den arbeider wordt geacht te zijn gestort.". 

Aan dat artikel worden drie nieuwe leden 
toegevoegd, luidende : 

,,(7) H et bestuU1' der Bank is, zoolang niet 
meer dan twee jaren zijn verloopen na de vast
stelling van het bedrag der wiskundige reserve, 
bevoegd het bedrag df'r wiskundige reserve 
benevens het aantal en de loonklasse der aan
geteekende pr emien te herzien, indien bij de 
vaststelling fouten zijn gemaakt, dan wel Iater 
gegevens bekend zij n geworden, die op de vast
stelling van invloed zouden zijn geweest . 
H et bestuur der Bank draagt zorg voor de 
,vijziging van de I entekaart en van het rente
boekje en voor de kennisgeving, waaruit de 
r edenen der wijziging blijken, aan den werk
gever en aan den verzekerde. 

(8) Indien blijkt, dat een wiskundige re
serve ten onrechte is of wordt ingevorderd, of 
dat een wiskundige reserve is of wordt inge
vorderd voor een arbeirler, aan wien krachtens 
na die invordering in werking getreden wette
lijke bepalingen of wijziging in een verordening 
of regeling, als bedoeld in een der artikelen 36 
39 en 40, een voor onbepaa lden tijd toegekend 
pensioen is verbend, ingaande te rekenen van 
den dag. waa1'op h:ij den dienst van den werk
gever heeft verlaten, ziet de Bank van de in
vordering af of, indien de wiskundige reserve 
reeds aan haar is uitgekeerd, geeft zij het be
drag daarvan terug. 

(9) I ndien na de vereffening van een rente
kaart blijkt, dat daarop premien zijn aangetee
kend krachtens het vijfde lid voor een arbeider, 
als bedoelrl in het-eerste Ed, terwijl de Bank van 
de invorderiniz der wiskundige reserve heeft af
gezien of het bedrag daarvan he<1ft teruggegeven 
of zal teruggeven, .vordt de vereffening der 
rentekaart herzien en warden bedoP,lde premien 
alsnog niet in ri>kening gebracht. I s overeen
komstig het eerste lid de waarde van betaalde 
premien aan den arbeidrr uitgekeerd, clan wordt 
h ii in de gelegenhcid gesteld die premiiin op
nieuw te betalen. Indien een rente is toegekend, 
wordt de beslissing, waarbij de rente werd toe
gekencl , gewijzigd, voorzooveel dat uit de her
ziening der vereffening voortvlo~it. H et be
stuur der Bank kan van den werkgever vorde
ren betaling van het bedrag der te veel betaalde 
rente en uitkeering, als b 3doeld in artikel 101, 
eerste lid. " . 

Art. VII. Tusschen de artikelen 41 en 42 
dn I n,aliditeitswet warden twee nieuwe arti
kelen ingevo,gd, luid nde: 

,,Art. 41a. Ten aanzien van den arbeider, 
bedoeld in het eerste, onder□cheidenlijk in bet 
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tweede lid van artikel 41, die den in een der 
artikelen 35, 36, 38, 39 of 40 bedoelden dienst 
verlaat zonder een voor onbepaalden tijd 
toegekend pensioen, of die met een voor on
bepaiilden tijd toegekend penRioen den dienst 
hecft verlaten, doch wiens pensioen later 
komt te vervallen, is niet van toepMsing het 
bepa.alde in den laatsten volzin van het eerste 
lid, onderscheidenlijk in het tweede lid van 
artikel 41 voor den t ijd, dat hij op grond van 
het bepaalde in artikel 44 of artikel 45 niet 
verzekeringsplichtig is gewee~t of een loon 
genoot van 3000 gulden of meer. 

Art. 41b. Voor de toepassing van de arti
ke1P'l 41 en 41a wordt onder een voor onbe
paalden tijd toegekend pensioen mede verstaan 
een uitzicht op uitgesteld pensioen tot een 
bedrag van tenminste tweehonderd gulden per 
jaar.". 

Art. VIII. Artikel 42 der Invaliditeitswet 
;vordt als volgt gelezen: 

,,De invordering der wiskundige reserve, 
bedoeld in het derde lid van artikel 41, wordt 
opgeschort, indien de arbeider, bedoeld in een 
der artikelen 35, 36, 38, 39 en 40, in een anderen 
dienst overgaat, mits : 

a. op hem met behoud zijner reeds verkregen 
aanspraken de in die artikelen bedoelde pen
sioenregeling, welke op hem van toepassing 
was, van toepassing blijft : of 

b. de nieuwe werkgever en eventueel ook 
het nieuwe ondernemingsfonds, alle geldelijke 
verplichtingen overneemt, welke ten aanzien 
van dien arbcider rusten op den vroegeren 
werkgever en op het vroegere ondernemings
fonds. Van het overnemen dier verplichtingen 
moet blijken uit een schriftelijke verklaring 
van het bestnur der Bank.". 

Art. IX. De artikelen 67 en 68 der Invali
diteitswet vervallen. 

Art. X. Het derde lid van artikel 75 der In
validiteitswet wordt als vo.lgt gelezen : 

,,Bii de berekening van den grondslag blijven 
buiten aanmerking de weken, waarvoor de 
rentekaart geldt, gedurends welker geldigheids
duur de verzekerde 16 jaar w<'rd en de daaraan 
voorafgaa nde weken, benevens de ovPr de bui
ten aanmerking gebleven weken betaalde pre
mien, mits de verzekerde dan nog 150 of meer 
premien in rekening kan doen brengen . Echter 
worden bedoelde premien en weken wel in aan
merking genomen, indien daardoor een booger 
jaarlijksch rentebedrag zou worden verkregen.". 

Art. XI. H et eerste en tweede lid van artikel 
76 der Invaliditeitswet wordt als volgt gelezen : 

,,(1) Bii het vaststellen van het jaarlijksch 
bedrag van een invaliditeitsrente, toe te kennen 
na het bereiken van den leeftijd van 65 jaar en 
van de ouderdomsrente van een verzekerde, 
die niet in het genot is van invaliditeitsrente, 
blijven buiten aanmerking de weken, verloopen 
na den t ermijn, waarvoor de rentekaart geidt, 
gedurende welker geldigheidsduur de verzekerde 
65 jaar is geworden, benevens de over die 
weken betaalde premien, tenzij een hooger 
rentebedrag wordt verkregen, indien het tweede 
lid van dit artikel wordt toegepast. 

(2) Bij het vaststellen van het jaarlijksch 
bedrag van een invaliditeitsrente en van een 
ouderdomsrente van een verzekerde, die niet 
in het genot is van invaliditeitsrente, blijven 
buiten aanmerking de weken, verloopen na 

den termijn, waarvoor de rentekaart geldt, ge
durende welker geldigheidsduur de verzekertle 
het levensjaar heeft vervuld, dat vijf jaar 
voorafgaat aan het levensjaar, dat de verze
kerde heeft bereikt op het tijdstip van de aan
vraag der rente, benevens de over die weken 
betaalde premien, mits door of voor den verze
kerde gemiddeld tenminste 20 premien zijn 
betaald voor ieder vol jaar, liggende in het 
vijfjarig tjjdvak hiervoren genoemd.". 

Art. XII. Tusschen artihl 165 en 166 der 
Invaliditeitswet wordt een nieuw artikel in
gevoegd, luidande als volgt : 

,,Art. 165a. Indien de rentetrekker in een 
gesticht of een instelling van weldadigheid, 
door het openbaar gezag erkend, is opgenomen 
en de kosten van verzorging of verpleging 
geheel of gedeeltelijk ten laste komen van het 
Riik, een burgerl.ijke gemeente of een zoodanige 
instelling, kan het bestuur der Bank op verzoek 
van het belangbebbend orgaan de rente voor 
den duur van de verzorging of de verpleging, 
voor zoover voor dien duur de rente nog niet 
is uitbetaald, geheel of ~edeelteljjk doen uit
betalen aan dat orgaan.' . 

Art. XIII. Aan artikel 166 der Invaliditeits
wet wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 

,, (2) Indien in verband met het bepaalde 
in artikel 165a de rente niet aan den rente
trekker werd uitgekeerd, wordt in afwijking 
van het in het eerste lid bepaalde de na het 
overl.ijden nog verschuldigde rente uitbetaald 
aan het in artikel 165a bedoeld belanghebbend 
orcraan." 

Voor dat artikel wordt het cijfer ,,(l)" ge
plaatst. 

Art. XIV. In het eerste lid van artikel 210 
rler Invaliditeitswet worden de woorden : 
,.met uitzonderirnr van de vorderingen bedoeld 
in artikel 12 der ·wet van 22 Mei 1845 (Staats
blad no. 22)" vervangen door de woorden: 
,,met uitzondering van de grondbelasting, van 
hypotheek". 

Art. XV. In het tweede en derde lid van 
' artikel 221 der Invaliditeitswet worden in 

plaats van de woorden : ,,zonder recht op pen
sioen voor onbepaa lden tijd" gelezen de woor
den : ,,zonder een voor onbepaalden tijd toe
gekend pensioen". 

H et vierde lid van dat artikel wordt als volgt 
gelezen: 

,,Het bestuur der Bank geeft het Rijk kennis 
van het bedrag dier reserve en dengene, die 
den dienst verlaat zonder een voor onbepaalden 
tijd toegekend pensioen, van het bedrag aan 
premien, dat ingevolge dit artikel voor hem 
zal worden aangeteekend en van den tijd, 
waarover premie wordt geacht te zijn betaald. 
H et bestuur draagt mede zorg voor het op
maken en uitreiken van een renteka,,,rt en van 
een renteboekje, uit welk een en antler blijkt 
van d en tijd, waarover wordt geacht te zijn 

, gestort.' '. 
Aan dat artikel worden vier nieuwe leden 

toegevoegd, luidende : 
,,(5) Het bestuur der Bank is, zoolang niet 

meer dan twee jaren zijn verloopen na de vast
stelling van het bedrag der wiskunclige reserve, 
bevoegd het bedrag der wiskundige reserve 
benevens het aantal en de loonklasse der aa.n
geteekende prernien te herzien, indien bij de 
vaststelling fouten zijn gemaakt, dan we! 
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later gegevens bekend zijn geworden, die op 
de vaststelling·van invloed zouden zijn geweest. 
Het bestuur der Bank drnagt zorg voor de 
wijziging van de rentekaart en van bet rent-e
boekje en voor de kennisgeving, waaruit de 
redenen der wijziging blijken aan den werkgever 
en aan den verzekerde. 

(6) Indien blijkt, dat een wiskundige re
serve ten onrecbte is of wordt ingevorderd, 
of dat een wiskundige reserve is of wordt in
gevorderd voor een persoon, aan wien krachtens 
na die invordering in werking getreden wette
lijke bepalingen een voor onbepaalden tjjd toe
gekend pensioen is verleend, ingaande te 
rekenen van den dag, waarop hij den dienst 
verlaten heeft, ziet de Bank van de invordering 
af of, indien de wiskundige reserve reeds aan haar 
is uitgekeerd,geeft zij bet bedrag daarvan terug. 

(7) lndien na de vereffening van een rente
kaart blijkt, dat daarop premien zijn aange
teekend, kracbtens bet vierde lid, voor een 
persoon als bedoeld in bet eerste lid, terwijl 
de Bank van de invordering der wiskundige 
reserve beeft afgezien of bet bedrag daarvan 
beeft teruggegeven of zal teruggeven, wordt 
de ver effening der rentekaart herzien en 
warden bedoelde premien alsnog niet in reke
ning gebracbt. Is overeenkomstig bet eerste 
lid de waarde van betaalde premien aan den 
persoon, bedoeld in bet eerste lid, uitgekeerd, 
dan wordt hij in de gelegenbeid gesteld die 
premien opnieuw te betalen. Indien een rente 
is toegekend, wordt de beslissing, waarbjj de 
rente werd toegekend, gewijzigd, voorzooveel 
dat nit de berziening cler vereffening voort
v loeit. Het bestuur der Bank kan van bet 
Rijk vorderen betaling van bet bedrag der te 
veel betaalde rente en uitkeering, als bedoeld 
in artikel 10 l , eerste lid. 

(8) Voor de toepassing van dit artikel 
worclt onder een voor onbepaalden tijd toe
gekend pensioen mede verstaan een uitzicht 
op uitgesteld pensioen tot een bed.rag van ten
minste tweehonderd gulden per jaar.". 

Art. XVI. In bet eerst e lid van artikel 231 
der Invaliditeitswet wordt de punt, aan bet 
slot van dat lid geplaatst, vervangen door een 
komma en warden toegevoegd de woorden : 
,,met uitzondering ecbter van vrije rentezegels 
en van rentezegels ten bewijze der betaling 
van twee of meer premien, als bedoeld in bet 
derde lid van artikel 230, welke uitsluitend bij 
de Raden van Arbeid verkrijgbaar zijn." . 

In bet tweede lid van dat artikel vervalt het 
woord : ,,aldaar". 

Art. XVII. In bet eerste lid van artikel 236 
der Invaliditeitswet wordt het woord: ,,deur
waarders" vervangen door bet woord : ,,ambte
naren". De punt, aan bet slot van dat lid ge
plaatst, wordt vervangen door een komma en 
toegevoegd warden de woorden : ,, behoudens 
dat, met afwijking van de artikelen 440, derde 
lid, en 450, tweede lid, van dat wetboek, bij 
inbeslagneming van roerende goederen, de daar
mede behste ambtenaar zich desverkiezende 
n iet door ~etuigen of sleebts een getuige behoeft 
te doen b1jstaan, en die ambtenaar bevoegd is 
om den persoon tegen wien bet beslag is gedaan, 
ook zonder diens bewilliging tot bewaa.rder 
aan te stellen." 

In het derde lid van dat artikel wordt twee
maal bet woord : ,,deurwaarder" vervangen 
door het woord : ,,ambtenaar". 

Art. XVIII. Aan artikel 247 der Invalidi
teitswet worden vier nieuwe leden toegevoegd, 
luidende: 

,,(3) Ongeacht het bepaalde in het tweede 
li d, wordt de eerste rcntekaart, welke krachtens 
het bepaalde in een der artikclen 41 en 221 is 
opgemaakt, nietig verk.laarcl, wanneer inge
volge bet in het achtste lid van artikel 41 of 
bet zesde lid v11,n artikel 221 bepaalde het 
bedrag van de wiskundige reserve is terugge
geven of van de invordering daarvan is afgezien. 
Indien ecbter op bet tijdstip, waarop blijkt , 
dat de wiskundige reserve moet warden terug
gegeven of van de invordering daarvan moet 
warden afgezien, ter zake van de deshetreffende 
verzekering premien zijn betaald , die met de 
wiskundige reserve geen verband houden, of 
door een werkgever nog premien verschuldigd 
zijn, wordt de nietigverklaring der eerste rente
kaart niet uitgesproken, doch wordt op de 
ka11,rt aan$eteekend, dat zij is· aangevangen 
geldig te z1jn op den eersten dag van bet tijd
vak, waarop de eerste der premien, welke geen 
verband houden met de wiskundige reserve, 
betrekking heeft, terwijl de premien, welke ver
band houden met de wiskundige reserve, niet 
warden in rekening gebracbt en de vereffening 
wordt herzien. 

(4) Wanneer de eerste rentekaart is opge
maakt voor een persoon, die daarna ingevolge 
een wettelijke bepaling of verordening of re
gelin/!, als bedoeld in een der artikelen 36, 39 
en 40, onder een der artikelen 35, 36, 38, :19 
en 40 valt met ingang van den dag, waarop 
de eerste rentekaart is aangevangen geldig te 
zijn of met ingang van een vroegeren dag, 
wordt die rentekaart, ongeacbt bet in bet 
tweede lid bepaalde, nietig verklaarrl. Indien 
ecbter op bet tijdstip, ;,vaarop de bctrokkene 
onder een der artikelen 35, 36, 38, 39 en 40 
valt, premien door anderen clan den werkgever 
zijn betaald, wordt de nietigverklaring der 
cerste rentekaart niet uitgesproken, doch wordt 
op die kaart aangeteekend, dat zij is aangevan
gen geldig te zijn op den eersten dag van het 
tijdvak, waarop de eerste dier premien betrek
king·heeft. H et bedrag der premien, welke door 
den werkgever zjjn betaald, wordt aan hem 
teruggegeven en de vereffening wordt be.rzien. 

(5) Wanneer de eer ste rentekaart is opge
maakt voor een persoon, die daarna ingevolge 
een wettelijke bepaling of verordening of rege
ling, als bedoeld in een· der artikelen 36, 39 en 
40, met terugwerkende kracht onder de werking 
van een der artikelen 35, 36, 38, 39 en 40 valt 
met ingang van een dag, gelegen na dien, waar
op de eerste rentekaart is aangevangen geldig 
te zijn, wordt bet bedrag der premien, welke 
door den werkgever zijn betaald voor het tjjd
vak, waarover dP. wettelijke bepaling, ver
ordenin~ of regeling terugwerkt, 11,an dien werk
gever uitgekeerd en wordt de vereffening her
zien. 

(6) Wordt ingevolge bet derde of vierde lid 
een eerste rentekaart nietig verklaard en is een 
rente toegekend, dan wordt deze, wanneer zij 
nog niet is gei<indigd, door bet bestuur der 
Bank ingetrokken. Het bestuur der Bank kan 
van den werkgever vorderen betaling van bet 
bedrag der uitbetaalde rentetermijnen, benevens 
van de kosten, welke door den Raad van Arbeid 
en de Bank zijn gemaakt wegens de toepassing 
van de artikelen 99, 100, 101 en 105. Wordt 
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ingevolge het derde of vierde lid de aanvangs
datum der eerste rentekaart gewijzigd en de 
vereffening herzien, dan kan door het bestuur 
der Bank van den werkgever worden gevorderd 
betaling van de door den Raad van Arbeid en 

. de Bank tot den dag, waarop de eerste rente
kaart aanvangt geldig te zijn, gemaakte kosten 
wegens de toepassing van de artikelen 99, 100, 
101, derde lid, en 105. Indien een rente is toe
gekend, wordt de beslissing, waarbij de rente 
werd toegekend, gewijzigd, voorzooveel dat 
uit de herziening der vereffening voortvloeit. 
l!et bestuur der Bank kan van den werkgever 
vorderen betaling van het bedrag der te veel 
hetaalde rente en uitkeering, als bedoeld in 
het p,erste lid van artikel 101. Wordt ingevolge 
het vijfde lid de vereffening hcrzien en is een 
'l'ente toegekend, dan wordt de beslissing, waar
bij de rente is toegekend, gewijzigd, voorzooveel 
dat uit de herziening der vereffening voort
vloeit. Het bestuur der Bank kan van den werk
gever vorderen betaling van het bedrag der te 
veel betaalde rente en uitkeering, als bedoeld 
in het eerste lid van artikel 101.". 

Art. XIX. Aan het eerste lid van artikel 328 
der Invaliditeitswet worden de volgende woor
den toegevoegd: ,,De Raad van Arbeid is be
voegd om het nagevorderde bedrag te verhoo
gen met tien ten honderd. naar boven afgerond 
tot een bedrag van ten minste tien centen. 
Deze verhooging wordt v0or de toepassing van 
de artikelen 209, 210, 235 en 383, eerste lid, 
a ls premie beschouwd. ". 

Art. XX. Aan artikel 344 der Invaliditeits
wet worden toegevoegd de volgende woorden : 

,.h. t egen de vordering en tegen de vast
_stelling van het bedrag der wiskundige reserve, 
bedoeld in artikel 41, derde lid, en artikel 221, 
derde lid, vastgesteld op of na een door Ons te 
bepalen tijdstip, voor d~n werkgever: 

,. tegen de vaststelling van het bedrag aan 
premien, dat ingevolge artikel 41, vijfde lid, 
of artikel 221, vierde lid, voor hem zal worden 
aangeteekend, tegen de doorhaling van premien 
en tegen de weigering om premien aan te tee
kenen, voor zoover deze va-ststelling, doorhaling 
of weigering plaats beeft op of na een door Ons 
te bep3.len tijd~tip, voor den arbeider.". 

Art. XXI. In het tweede lid van artikel 353 
der Invaliditeitswet worden de woorden : ,,op 
dat t ijdstip van toepassing was." vervangen 
door de woorden: ,,v66r 1 Juli 1922 van toe
passing is geworden.". 

Art. XXII. Aan het eerste lid van artikel 
373 der Invaliditeitswet wordt de volgende 
volzin toegevoegd : 

,,Voor de toepassing van het in dit lid be
paalde wordt over weken, waarover geen premie 
is betaa ld wegens ziekte of gebrek aan werk. 
geacht premie t e zijn betaald indien en a;,oor 
zoover het quotient, dat wordt ve1kregen bij 
decling van de waarde der bataalde premien 
door het getal 25, grooter is dan het aantal 
betaalde premien. " . 

Art. XXUI. Aan artikel 377 der Invalidi
teitswet wordt de volgende volzin toegevoegd : 
,,De rente, bedoeld in artikel 373, gaat in op 
den dag, waarop de leeftijd van 65 jaar is be
reikt, indien het getal der voor of door den ver
zekerde betaalde premien op dien dag ten minste 
het in artikel 373, eerste lid, bedoeld aantal 
bedraagt. Is dit niet het geval, dan gaat de 

, rente in op den d~g, waarop de betaalde pre
mien bedoeld aantal bedragen. " . 

Art. XXIV. (1) Hij, die tusschen 30 Juni 
1922 en bPt tjjdstip, waarop deze wet in werking 
,reedt, als verzekeringsplichtig arbeidcr inge
volge de Invaliditoitswet zou zijn beschouwd, 
indien het bepaalde in artikel I van doze wet 
op l Juli 1922 in werking ware getreden, wordt, 
iodien ,hij niet reeds ingevolge de bepalingen 
van deze wet onder den verzekeringsplicht 
valt, in de verplichte verzekering, g .regeld in 
de Invaliditeitswet, opgenomen, indien bij : 

a. etn daartoe strekkend verzoek bij den 
Raad van .11.rbeid indient binnen 14 maanden 
na het t ijdstip, waarop deze wet in werkiog 
treedt, en 

I,. niet inv11,lide is in den zin der Invalidi
teitswet en op den dag, waarop deze wet in 
werking oreedt, in Joondienst verkeert, of 
binnen een jaar daarna in loondienst treedt. 

Arbeid, welke buiten het Rijk wordt verricht, 
komt alleen dan voor de toepassing van dit 
artikt>l in aanmerking, wanneer bij wordt ver
richt in een in Nederland gevestigde onder
neming en de persoon, die dien arbeid verricht, 
binnen het Rjjk woont of als scbipper of sohe
peling dienst doet op een vaartuig, dat in den 
reg-I naar Nedcrland terugkeert. 

(2) Hij, die na 30 Ju11i 1922 in een dienst is 
6ecreden, ter zake waarvan hem pensioen was 
verzekerd volgens een regeling, als bedoeld in 
een der artikelen 35, 36, 38, 39 of 40 der Invali
diteitswet, en die v66r het tijdstip, waarop deze 
,vet in wnking treedt, dien dienst weder beeft 
vcrlateo zonder een voor onbepaalden tijd 
toegekend pensioen, wordt - mits hij voldoet 
aan de voorwaarden, in het eerste lid onder a 
en b gesteld - alsnog in de verplichte verzeke
ring opgenomen, indien hij niet reeds krachtens 
een der bepalingen van de Invaliditeitswet, ge
wijzigd overecnkomstig deze wet, daarin wordt 
opgenomen, en hjj , indien bet bepaalde in 
art. 1 van deze wet. op 1 Juli 1922 in werking 
getreden ware, als niet verzekeringsplichtig 
arbeider zou zijn bescbouwd, uitsluitend omdat 
art.ikel 35, 36, 38, 39 of 40 der Invaliclitt>itswet 
op hem van toepa~sing was. 

(3) De Raad van Arbeid maakt, indien aa.n 
de gestelde voorwaarden is voldaan, een r ente
kaart en een r enteboekje op. Indien de loon
dienst, in bet eerste lid sub b bedoeld, is aan
gevangen v66r het opmaken der eerste rente
kaart, kan de betrokkene aan den Raad van 
Arbeid den wensch t e kennen geven, dat op 
de rentekaart vermeld wordt, dat deze is aan
gevangen geldig te zijn op den op de kaart te 
noemen dag. Die <lag mag niet vroeger zijn 
dan do dag, waarop do Joondienst is aangevan
gen en in geen geval vroeger dan een jaar v66r 
bet opmaken der kaart. 

(4) De overeenkomstig het bepaalde in dit 
artikel in de verplichte verzekering opgenomen 
persoon ,vordt afs arbeider in den zin d er In
validiteitswet beschouwd. Ten aanzien van 
<lien arbeider, dions verzekering en de opge
maakte stukken zjjn de bepalingen der Invali
teitswet van toepa~siog. 

.Art. XXV. (l ) Hij, die tusschen 3 Decem
ber 1919 en het tijdstip, waarop deze wet in 
werking trt>edt, als verzekeringsplichtig ar 
beider ingevolge de Invaliditeitswet zou zijn 
bescbouw<l, indieo bet bepaalde in artikel IV 
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van deze wet op 3 December 1919 in werking 
ware gP-treden, wordt, indien hii niet reeds 
onder den verzekeringsplicbt vie!, in de ver
plichte verzekering, geregeld in deze wet, op
genomen, indien hij : 

a. een daartoe strekkend verzoek bij den 
Raad van Arb<>id indient binnen 14 maanden 
na het tijdstip, waarop deze wet in werking 
treedt, en 

b. n.iet invalide is in den zin van deze wet 
en op den dag, waarop deze wP-t in werking 
treedt, in loondienst is, of binnep een jaar 
daarna in loondieost treedt. 

/2) H et, hepaalde in de laatste a.linea van 
het eerste lid en bet derde en vierde lid van 
artikel XXIV dezer wet zijn van toepassing. 

Art. XXVI. Hij, die op het tijdstip van het 
in werking treden dezer wet verzekeringsplich
tig wordt tengevolge van bet bepaalde in de 
artikelen I en IV, is verplicht, in afwijking van 
het bepaalde in artikel 259 der Invaliditeits
wet, zicb bij den Raad van Arbeid aan te mel
den binnen een ma-and na het in werking t reden 
dezer wet. 

Art. XXVII. Ten aanzien van dengeen, op 
wien op het tijdstip van het in werking treden 
dezer wet een der in het tweede lid van artikel 41 

· der Invaliditeitswet bedoelde pensioenregelin
gen van toepaasin15 is of op wien een dier rege
lingen binnen een jaar na dat tijdstip van toe
passing wordt, en die, ware die regeling niet 
op hem van toepassing, zou behooren tot de 
personen, bedoeld in artikel XXIV van deze 
wet, zijn de bepalingen van het tweede tot het 
zesde lid van artikel 41 der Invaliditeitswet 
van toepassing. 

Art. XXVIII. Deze wet treedt, in werking 
op een nader door Ons te bepalen tijdstip. 

La ten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhagr, den 24sten April 

1929. 
WTL:S:ELMINA. 

De Min. van Arbeid, Handel en Nijuerheid, 
J. R. S I o t e m a k A r d e B r u 1 n e. 

( Uitge(J . £ JJ!Iei 1929.) 

24 April 1929. WET, houdende vaststelling 
van de begrooting van het Staatsbedrijf 
der Poster\ien, Telegrafie en Telefonie voor 
het dienstjaar 1929. . 205. 

Del e Afd. wordt vastge teld op f 86,153,645. 
De 2° Afd. wordt vastgesteld op f 19,848,432. 

24 April 1929. BESLUIT, houdende baslis
sing op het beroep, ingevolge artikel 3 der 
Wet Openbare Vervoermiddelen ingest c ld 
tegen de beschikking van Gedeputeerde 

taten van de .p.rovincie Noord-Brabant 
van 15 J uni 19~ 7. . 206. 

Wij WILHELMI, A, enz. 
Beschlkkende op het beroep, ingesteld door 

de Directie der r ederlandsche Spoorwegen 
tegen de bescbikldng van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant van 15 Juni 1927 (Provin
ciaal Blad n°. 98), waarbij aan Th. Tielemans 
te Boekel vergunning is verleend tot bet in 
werking brengen van marktautobusdiensten 
van Boekel naar 's-Hertogenbosch, van Boekel 
naar Uden en van Boekel naar Helmond. 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschlllen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
25 J anuari 1928, n°. 99 en 13 Maart 1928, 
no. 99(192 ) 66; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 17 April 1929, n°. 445, afdee-
ling Vervoet- en M(jnwezen; . 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant bji bovengepoemd besluit aan 
Th. Tie,lemans te Boekel tot 15 Juni 1930, onder 
een zestal voorwaarden, vergunning hebben 
verleend tot het in werking brengen van markt
autobusdien t en op Woensdag van Boekel naar 
's-Hertogenbosch, op Maandag van Boekel naar 
Uden en op Zaterdag van Boekel naar Helmond; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij onder an
deren hebben overwogen, dat de Directie der 
Nederlandsche Spoorwegen bezwaar tegen de 
aanvrage he·eft gemaakt, op grond dat door 
haar eene vergunning is aangevraagd tot het 
in werking brengen van een autobusdienst van 
Uden over Boekel en Gemert naar H elmond; 
dat bet voor de inwone1s van Boekel, die van 
elk middel van snelve1keer verstoken zijn , van 
belang is, dat zij in de gelegenheid worden ge
steld op de marktdagen in snelverbinding te 
worden gebracht met 's-Hertogenbosch, Uden 
en H elmond; dat in het belang van de Stoom
tramweg-Maatschappij 's-Hertogenbosch-Hel
mond-V e(Jhe'lr-Oss te V e(Jhel een verbod is op 
te legO'en tot het opnemen van reizigers voor 
zoove~I betreft den marktautobusdienst van 
Boekel naar 's-Hertor,enbosch anders dan t e 
Boekel en omgekeerd te 's-Hertogenbosch en 
voor zooveel betreft den marktautobusdienst 
van Boekel naar Helmond anders dan te Boekel 
en omgekeerd te H elmond. 

dat van dit besluit de J)irectie der Neder
landsche Spoorwegen bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat de betrokken streek 
m eer gebaat zal zjin bij bet tot stand komen en 
de behoorlijke dagelijksche exploitatie van een 
autobusnet, dat in samenwerking met den 
spoorwegdienst wordt geexploiteerd en op de 
voornaamste spoorwegstations aansluiting op 
de treinen zal geven, zooals door bet van haar 
uit_gaande autobedrijf is aangevraagd; dat de 
verkeerseconomie niet toelaat, wanneer de 
wenscheliikheid van bet bedoelde antobusnet 
wordt erkend, daaraan door a llerlei locale 
diensten, a lleen op marktdagen rjjdende, reizi
gers t e onttrekken ; dat zij verzoekt de vergun
ning alsnog te weigeren ; 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
de provincie Noord-Brabant bij beschikldng van 
27 Juli 1927, Provinciaal Blad n°. 136, aan de 
Naamlooze Vennootschap Algemeene Trans
port Onderneming te Utrecht vergunning heb
ben verleend tot het in ,verkin~ brengen van 
dagel\iksche autobusdiensten onder meer op de 
trajecten ()Tave-Uden-Gemert-Eindhoven, 
Gemert- Bakelr-H elmond en U den-' s-H ertogen
bosch en dat de eenige appellant tegen deze 
beschlkking bij Ons besluit van 25 Maart 1929, 
n°. 18, niet-ontvankelijk in zijn beroep is ver
klaard; 

dat bet in den regel met het verkeersbelang 
in strijd moet worden geacht, indien door het 
verleenen van vergunning voor. marktautobns
diensten de bestaansmogelijkheid van dagelijk
sche autobusdiensten wordt in gevaar gebracht; 
dat derhalve voor het verleenen van vergunning 
voor marktdienoten naast dagelijksche diensten 
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a lleen da.n grond bestaat, indien gewicht ige ver
keersbelangen afwijking van dien regel ge
wenscht maken ; 

dat in de behoefte aan autobu sverkeer tus
schen Boekel en '8-Hertogenbosch, B oekel en Uden 
en Boekel en Helmond door de dagelijksche 
diensten der Algemeene Transport Ondernerning 
wordt voorzien: dat deze weliswaar op het 
traject Boekel- Uden ge~n vroege marktdien
st en laat rijden, doch dat hieraan geen grond 
kan worden ontleend voor het vcrleenen van 
vergunning aan Tielemans, aangezien niet is 
gebleken, dat de Algemeene Transport Onder
neming niet bereid zou zijn om na opheffing van 
de marktdienst en der concurreerende onder
nemingen zelve de noodige marktdiensten in te 
leggen ; dat de diensten van T ielemans t usschen 
Boeke/ en 's-Hertogenbosch en B oekel en Hel
mond wel een anderen weg volgen dan de Alge
meene Transport Onderneming, doch dat hem 
voor deze afwiikende gedeelten vervoerver- , 
boden zijn opgelegd, zoodat ook op deze tra
ject en de marktdienst en van Tielemans niet in 
andere verkeersbehoeften voorzien, dan door 
de Algemeene Transport Onderneming worden 
bediend; 

dat de rnarktdienst en van Tielemans der
halve overtollig en uit een oogpunt van ver
keerseconornie ongewenscht moet en worden 
geacht; 

Gezien de W et Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het besluit van Gedepu
teerde Staten van de provincie N oord-Brabant 
van 15 Juni 1927, Provinciaal Blad n°. 98, de 
door Th. Tielemans t e Boekel gevraagde ver
gunning tot het in werking brengen van markt
autobusdiensten van Boekel naar ' s-Hertogen
bosch, van Boekel naar Uden en van Boekel naar 
Helmond te weigeren. 

Onze Minist er van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat met het rap 
port van Onzen Minist er in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van Stat e, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 24st en April 1929. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, H. v. d. Veg t e. 
( Uitgeg. 22 Mei 1929.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

Afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen. 

No. 445. 

's-Gravenhage, 17 April 1929. 
Aan de Koningin. 

D e Raad van State, Mdeeling voor d e G e
schillen van Bestuur, deed mjj toekomen het 
door de Mdeeling aan Uwe Majest eit uitge
brachte advies van 25 J anuari 1()28, n°. 99, 
met ontwerp-besluit en biilagen , betreffende 
het beroep, ingesteld door de Directie der Ne
derlaudsche Spoorwegen tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Brabant van 15 Juni 1927 (Provinciaal 
Blad n°. 98), waarbij aan Th. Tielemans t e 

Boekel vergunning is verleend t ot het in werking 
brengen van marktautobusdienst en van Boekel 
naar 's-Hertogenbosch, van Boekel naar Uden 
en van Boekel naar Helmond. 

H et ontwerp-besluit luidde : 
,,Wij WILHELMINA, bi,i de gratie Gods, 

Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranj e
Nassai1, enz., enz. , enz. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
de Directie der Nederlandsche Spoorwegen 
t egen de beschikking van Gedeputeerde Staten 
van N oord-Brabant van 15 Juni 1927 (Prwin
ciaal Blad n°. 98), waarbij aan Th. Tielemans 
t e B oekel vergunning is verleend tot bet in 
werking brengcn van marktautobusdienst en van 
Boekel naar 's-Hertogenbosch, van Boekel naar 
Uden en van Boekel naar Helmond; 

Den Raad van St ate, Mdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur , gehoord, advies van 
25 J anuari 1928, n°. 99 ; 

Op de voordracht van Onzen Minist er van 
Wat erstaat van 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant bij bovengenoemd besluit aan 
Tb . Tiolemans te Boekel t ot 15 Juni 1930, 
onder een zest al voorwaarden, vergunning heb
ben verleend t ot het in werking brengen van 
de marktautobusdiensten op Woensdag van 
Boekel naa.r 's-Hertogenbosch, op Maandag van 
Boekel naar Uden en op Zaterdag van Boekel 
naar Helmond; 

dat Gedeput eerde Staten daarbij ·o. a. hebben 
overwogen, dat de Directie der ederlandsche 
Spoorwegen bezwaar t egen de aanvrage 'heeft 
gemaakt, op grond dat door haar eene vergun
ning is aangevraagd t ot het in werking brengen 
\'an een aut obusdienst van Uden over B oeke/ 
en Gemert naar Helmond ; dat het voor de in
woners van Boekel, die van elk rniddel van snel
verkeer verst oken zij n, van belang is, dat zij 
in cle gelegenheid worden gest eld op de markt
dagen in . snelverbinding te worden gebracht 
met 's -Hertogenbosch, Uden en Helmond; dat 
in het belang van de Stoomtramweg-Maat
scha ppii 's-H ertogenbosch- H elmond- V eghel
Oss t e V eghel een verbod is op te leggen tot het 
opnemen van reizigers voor zooveel betreft den 
marktautobusdienst van Boekel naar 's-Her
togenbosch anders dan t e Boeke/ en omgekeerd 
te 's-Hertogenbosch en voor zooveel betreft den 
marktautobusdienst van B oekel naar Helmond 
anders dan te Boekel en omgekeerd t e Helmond ; 

dat van d it besluit de Directie der Neder
landsche Spoorwegen bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat de betrokken streek 
meer gebaat zal zijn bij het t ot stand komen en 
de behoorlijke dagelijksche exploitatie van een 
autobusnet, dat in samenwerking met den 
spoorwegdienst wordt geexploiteerd en op de 
voornaamst e spoorwegstat ions aansluiting op 
de treinen zal geven, zooals door het van haar 
uitgaande autobedrijf is aangevraagd; dat de 
verkeerseconomie niet toelaat, wanneer de 
wenschelijkheid van het bedoelde autobusnet 
wordt erkend, daaraan door allerlei locale dien
sten, alleen op marktdagen rijdende, reiziger s 
t e onttrekken ; dat zij verzoekt de verguuning 
alsnog t e weigeren ; 

0. dat met Gedeputeerde Staten moet worden 
aangenomen, dat de onderwerpel\jke markt
bussen voor de inwoners van Boeke/ in eene be
staande verkeersbehoefte voorzien en naast de 
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diensten der Algemeene Transport Onder
neming n iet overbodig zijn te achten ; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten terecht de 
gevraagde vergunning hebben verleend ; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen: 
H ebben goedgevonden en ve1staan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minist er van Waterstaat is belast met 

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

De .Minister van Waterstaat." 

Aangezien ik bezwaren had tegen dit ont
werp-besluit, richtte ik het volgende schrijven 
tot de Afdeeling : 

,,MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 438. 

Af d ee l ing 
Vervoer- enMijnwezen. 

B e treff en d e : 
Eeroep Nederlandsche 
Spoorwegen tegen ver
g unning Tielemans voor 
marktautobusdien ten 
van Boeke! naar 's-R er
togenbosch, Uden en 

Helmond. 

's-Gravenhage, ~2 Februari 1929. 

Aan 
den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Uwe Afdeeling deed mij toekomen het door 
haar aan H are Majesteit de Koningin uitge
bracht advies van 25 Januari 1928, IJ0 • 99, met 
ontwerp-besluit en bijlagen, betreffende het 
beroep, ingesteld door de Directie der Neder
landsche Spoorwegen tegen de beschikking van 
Ged. Staten van de provincie Noord-Brabant 
van 15 Juni 1927 (Provinciaal Blad n°. 98), 
waarbij aan Th. Tielemans te Boekel vergunning 
is verleend tot het in werking brengen van 
marktautobusdiensten van Boekel naar 's-Her
togenbosch, van Boekel naar Uden en van Boekel 
naar Helmond. 

Blijkens het ontwerp-besluit is Uwe Afdeeling 
van oordeel, dat het beroep ongegrond is, uit 
overweging, dat de bedoelde marktbussen voor 
de inwoners van B oek~l in eene bestaande ver
keersbehoefte voorzien, en naast de diensten 
der Algemeene Transport Onderneming niet 
overbodig zjjn te achten. 

Met die overweging kan ik mij moeilijk ver
eenigen. Naar mjjne meening doet zich bier een 
geva.J van met de eischen der verkeerseconomie 
str ijd ige afrooming van vervoer voor, doordat 
op traj ecten, "l>elke slechts op enkele dagen uit 
zicht geven op een aanzienlijk vervoer door den 
dageljjkschen autobusdienst, juist op die dagen 
een concurreerende marktautobusd ienst zou 
worden toegelaten, die dus mededeelt in de voor
deelen , welke die dagen opleve1en, doch niet 
het r isico draagt van verliezen op het vervoer 
op de stillere dagen , en daardoor dus het voort
_bestaan van dien dagelij kschen dienst ernstig 
in gevaar zou kunnen brengen. 

vVeliswaar rijden de marktdienst op 's-Her
togenbosch en de vroege mar ktdienst op U den op 
tijdstippen, waarop de Alg~meene Transport 
Onderneming·nog geen dienst laat rijden, doch 
d it kan naar mijne meening geen aanleiding 
zijn om die marktdiensten te bestendigen, daar 
van de Algemeene Transpor t Onderneming be
zwaar4jk verlangd kan worden, dat zij een bus
d ienst laat rijden op ongeveer clenzelfden t ij d 
als eene concurreerende onderneming. Indien 
daarentegen de marktclienst verdwijnt, zal het , 
indien werke4ik behoefte aan een vroel\en rit 
bestaat, ook in haar eigen voordeel zijn een 
vroegen rit in te lasschen, in welke r ichting ook 
Gedeputeerde Staten, door de hun voorbehou
den goedkeuring van de d ienstregeling, veel 
invloed kunnen oefenen. 

Ook aan de omstandigheid , dat de d iensten 
van Tielemans op 's -Hertogenbosch en H elmond 
een anderen weg volgen clan de diensten der 
Algemeene Transport Onderneming kan geen 
grond worden ontleend voor het in stand houden 
va n die marktdiensten , daar ingevolge de 5e 
voorwaarde der vergunning alleen reizigers voor 
het geheele traj ect mogen worden vervoerd, 
en t e volgen rout e dus in dezen van geen be
teekenis is . 

Naar mijne meening zou vergunrung voor 
marktdiensten alleen dan gerechtvaardigd zijn, 
indien de ondernemer der dagelijksche diensten 
niet bereid zou zijn zijn dienstregeling zoodanig 
in te richten, dat in de vervoersbehoefte op 
marktdagen voldoend e word t voorzien. Daar 
van is evenwel niet gebleken. 

Krachtens de mij door Hare Majesteit de 
Koningin verleende algemeene machtiging moge 
ik daarom de op dit beroep betrekking hebbende 
stukken weder aan uwe Afdeeling doen toe
komen, met het verzoek het beroep nader te 
willen overwegen. 

De JJ,finister van Waterstaat, 
(get.) H. v. d . V e g t e." 

De Afdeeling deed mij hierop haar nader 
advies aan Uwe Maj est eit toekomen, luidende : 

o. 99 (1028) /66. 

's-Gravenbage, 13 Maart 1929. 
Aan de Koningin. 

Krachtens machtiging van Uwe l\faj est eit 
heeft de Minister van Waterst aat met een sch rij 
ven van 22 Februari 1929, n°. 438, Afd. V. en 
M., bii den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, opnieuw ter overwe
ging aanhangig gemaakt het beroep, ingesteld 
door de Directie der Nederlandsche Spoorwegen 
tegen de b eschikking van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant van 15 Juni 1927 (Provin
ciaal Blad n°. 98), waarbij aan Th. Tielemans 
te Boekel vergunning is verleend tot het in wer
king brengen van marktautobusdiensten van 
B oekel naar 's-Hertogenbosch, van Boekel naar 
Uden en van Boekel naar Helmond. 

De lliinister kan zich moeilijk vereenigen met 
de overweging in het voorgedragen ontwerp
besluit, dat de bedoelde marktbussen voor de 
inwoners van Boekel in eene best aande ver
keersbehoefte voorzien en naast de diensten der 
Algemeene Transport Onderneming niet over
bodig zijn te achten. Naar zijne meening doet 
zich hier een geval van met de eischen der ver
keerseconomie strijdige afrooming van ver -
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voer voor, doordat op de trajecten, welke slechts 
op enkele dagen uitzicht geven op een aanzien
lijk vervoer door den dagelijkschen autobus
dienst, juist op die dagen een concurreerende 
marktautobusdienst zou worden toegelaten, die 
dus mededeelt in de voordeelen, welke die dagen 
opleveren, doch niet bet risico draagt van ver
liezen op het vervoer op de stillere dagen, en 
daardoor dus het voortbestaan van dien dage
lijkschen dienst ernstig in gevaar zou kunnen 
brengen. 

De Minister erkent we!, dat de marktdienst 
op 's-Hertogenbosch en de vroege marktdienst 
op Uden op t,jdstippen rijden, waarop de Alge
meene Transport Onderneming nog geen dienst 
op die trajecten laat rijden, doch z. i. zou dit 
geen aanleiding kunnen zijn om die markt
diensten te bestendigen, daar van de Algemeene 
Transport Onderneming bezwaarlijk zou kun
nen worden verlangd, dat zij een busdienst laat 
rijden op ongeveer denzelfden tijd als een con
curreerende onderneming, terwijl, indien de 
marktdienst zou verdwijnen, het, indien werke
lijk behoefte aan een vroegen rit bestaat, ook 
in bet eigen belang der Algemeene Transport 
Onderneming zou zijn, een vroegen dienst in 
t e lasschen, in welke richting ook Gedeputeerde 
Staten door de h= voorbehouden goedkeuring 
van de dienstregeling veel invloed zouden kun
nen oefenen. 

De Afdeeling merkt hiertegenover op, dat, 
zoolang de Algemeene Transport Onderneming 
in het bedoelde verkeer niet voorziet, er h. i. 
geenerlei grond aanwezig kan zijn tot wering 
van de bedoelde marktdiensten. De ervaring, 
in vele andere door de Afdeeling behandelde 
zaken opgedaan, heeft doen zien, dat de Alge
meene Transport Onderneming er in het alge
meen niet voor t erugschrikt, op door andere, 
reeds bestaande, diensten bereden trajecten 
naast deze diensten harerzijds nieuwe autobus
d iensten in working te brengen, zoodat niet 
goed is in t e zien, waarom zij, indien zij hot in 
haar belang achtte bet vroege marktbezoek in 
deze t e dienen, tot dusverre hierin in gebreke 
is gebleven. Waar voor het overige geenerlei 
zekerheid bestaat, dat de Algemeene Transport 
Onderneming, hetzij uit zichzclve, hetzij onder 
pressie van Gedeputeerde Staten, op de be- • 
doelde trajecten tot het inlasschen van vroege 
marktdiensten over zal gaan , meent de Af
deeling, mede in aanmerking nemende, dat 
blijkens de stukken de dienst der Algemeene 
Transport Onderneming in tegenstelling met 
de onderneming Yan Th. Tielemans geen door
r,aande verbinding van Boekel met 's-Hertogen
bosch onderscheidenlijk met Helmond biedt, dat 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, d ie 
toch zeker niet gezegd kunnen worden de be
l angen van de Algemeene Tran port Onder
n eming voorbij te zien, de voor deze markt
diensten gevraagde vergunning in het belang 
van de inwoners van de desbetreffende plaatsen 
terecht hebben verlcend. 

De Afdeeling vindt daarom geen termen tot 
wijziging van bet door haar aan Uwe Majesteit 
bij advies van 25 Januari 1928, n°. 99, aange
boden ontwerp-besluit. Zij geeft mitsd ien Uwer 
Majesteit zeer eerbiedig in overweging dit ont
werp-besluit a lsnog te bekrachtigen. 

De Voorzitter der A fcleeling voor de 
Geschillen van B estuur, 

(get.) v. Lyn den v. Sandenburg." 

Ook na kennisneming van dit nader advies 
meen ik mijnc bezwaren te moeten handhaven. 

'aar mijne meening is bet niet met eene 
goedc opvatting der verkeerseconomie overeen 
te brengen, indien naast dagelijkschc autobus
diensten aan marktdiensten vergunning wordt 
verleend, die de normalc ontwikkeling van het 
bedrijf der dagelijksche diensten zullen belem
meren, en zelfs de bestaansmogelijkheid van 
die dagelijksche diensten in gevaar zullen kun
nen brengen, tenzij bijzondere omstandigheden 
bestaan, welke van voldoende gewicht zijn om 
eene andere gedragslijn te doen volgen. 

Van het bestaan van zulke omstandigheden 
is met betrekking tot de marktdiensten van 
Tielemans niet gebleken. 

In de verkeersbehoefte tusschen Boekel en 
's-Hertogenbosch, Boekel en Uden, en Boekel en 
Helmond wordt voorzien door de dagelijksche 
diensten der Algemeene Transport Onderne
ming, waarvoor Gedeputeerde Staten van de 
provincie Noord-Brabant vergunning hebben 
verleend bij hun besluit van 27 Juli 1927, Pro
vinciaal Blad n°. 136. De eenige appellant tegen 
dit besluit is bij Uwer Majesteits besluit van 
25 Maart 1929 n°. 18 niet-ontvankelijk in zijn 
beroep verklaard, zoodat die vergunning onaan
tastbaar is geworden. 

De marktdiensten van Tielemans van Boekel 
uaar 's-Hertogenbosch en van Boekel naar Uden 
r jjden nu weliswaar op tijdstippen, waarop de 
Algemeene Transport Onderneming nog geen 
dienst laat rijden, doch hieraan kan mij ns iuziens 
niet veel gewicht worden gehecht, aangezien 
bezwaar4jk van de Algemeene Transport Onder
neming kan worden verlangd, dat zij een vroegcn 
marktdienst laat rijden naast de marktdiensten 
van Ticlemans en andere ondernemers. Slechts 
in het geval, dat zii ook na opheffing van die 
marktdiensten niet bereid zou zijn genoegzaam 
in de behoefte aan markt,,erkeer te voorzien, 
zou hierin aanleiding kunnen worden gevonden 
voor bet verleenen van vergunning voor een 
marktdienst. 

De marktdienst van Tielemans van Boekel 
naar Helmond rijdt later dan de eerste dienst 
van de Algemeene Transport Onderneming op 
dit traject, zoodat deze marktdienst niet in 
eene bijzondere behoefte voorziet . 

vVeliswaa · volgen de diensten van Tielen::ans 
van Boekel naar 's -Hertogenbosch en .van Boekel 
naar Helmond, de laatste voor zoover betreft 
het traject Beek-Hel-mond, een anderen weg 
clan de AlgemC('ne Transport Onderneming, 
doch, aangezien deze marktdiensten uitsluitend 
reizigers over hct geheele traject mcgen ver
voeren, kan ook in de afwijkende routes geen 
grond worden gevonden voor bet verleenen van 
vergunning voor deze marktdiensten. 

Het voordeel, dat de marktdiensten van 
Tielemans bieden boven de diensten der Alge
meene Transport Onderneming, doordat zij de 
r cizigers rechtstreeks , zonder overstappen, ver
voeren, acht ik van to weinig belang om ver
leening van vergunning te motiveeren. 

lk b4if derhalve van meening, dat de aange
vallen beschikking behoort te warden ver
nietigd, en dat de ge,, raagde ,·ergnnning voor 
de marktdiensten van Boekel naar 's -Hertogen
bosch, van Boelcel naar U den en van Boekel naar 
Helmond behoort te worden geweigerd. 

Een in dieu zin opgemaakt ontwerp-besluit 
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wordt Uwer Majesteit hierbij zeer eerbiedig ter 
bekrachtiging aangeboden. 

H et zou Uwer Majesteit voorts kunnen be
hagen het hiernevens gaande, aan den Raad 
van State gericht schrijven van Th. Tielemans 
van 11 J anuari 1928 aan den Vice-President 
van dien Raad te doen terugzenden . 
De Minister van Waterstaat, H. v. d. Veg t e. 

25 April 1929. WET, tot vaststelling van de 
begrooting ,an de Staatsmijnen in Limburg 
voor het dienstjaar 1929. S. 207. 

De 10 Afd . wordt vastgesteld op f 97,270,000. 
De 2° Afd. wordt vastgesteld op f 20,000,000. 

25 April 1929. WET, tot verklaring van .het 
a lgemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere zake
lijke rechten in de gemeenten Born, Ob
bicht en Papenhoven, Urmond, Stein, Lim
bricht, Nieuwstadt en Sittard, noodig voor 
den aanleg van scheepvaartwegen c. a. in 
Zuid-Limburg ingevolge de wet van 28 J uli 
1921 (Staatsblad n°. 1012) (Julianakanaal). 
s. 208. 

25 April 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het voorbehoud tot toetreding tot het 
Verdrag van Parijs van 27 Augustus 1928 
tot uitbanning van den oorlog. S. 209. 

Wij WILHELMINA, enz . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is toe t e treden tot het Ver
drag tot uitbanning van den oorlog, gesloten 
te Parijs op 27 Augustus 1928, welke toetreding 
op grond van artikel 5 , derde lid, der Grand
wet alleen kan geschieden krachtens de wet; 

Zoo is het dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wij behouden Ons voor toe te treden 

tot het bij deze wet gevoegde Verdrag tot uit
banning van den oorlog, gesloten te Parijs op 
27 Augustus 1928. 

Art. 2. Deze wet treedt in werking met in 
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten April 

1929. 
WILHELMI "A. 

De- 1lfinister van Bi,itenlandsche Zaken, 
B e e I a er t s v a n B 1 o k 1 a n d. 

( Uitgeg. 10 .JJ.fei 1929.) 

LE PRESIDE T DU REICH ALLEMAND, 
LE PRE !DENT DES ETATS-UNI S D'All'.IE
RIQUE, A MAJESTE LE ROl DES BEL
GES, LE PRESIDENT DE LA REPUBLI
QUE FRANQAISE, SA MAJESTE LE RO.I 
DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLA...'N'DE ET 
DES TERRITOITES BRI'.rANNIQUES A 
DELA DES MER , EMPEREUR DES I DES, 

A MAJEST E LE ROI D'ITALIE, SA MAJES
TE L'EMPEREUR D JAPON, LE PRESI
DENT DE LA REPUBLIQ EDE POLOGNE, 
LE PRESIDEN'J' DE LA REPUBLIQUE 

TCHECOSLOV AQUE, 

Ayant le sentiment profond du devoir solennel 
qui leur incombe de developper le bien-etre de 
l'humanite ; 

Persuades que le moment est venu de pro
ceder a une franche renonciation a la guerre 
comme instrument de politique nationaie afin 
que les relations pacifiques et amicales existant 
actuellement entre leurs peuples puissent etr e 
perpetuees ; 

Convaincus que t ous changements dans leurs 
r elations mutuelles ne doivent etre recherches 
que par des procedes pacifiques et etre realises 
dans l'ordre et dans la paix, et g.ue toute 
Puissance signataire qui chercherait desormais a 
developper ses interets nat ionaux en recourant 
a la guerre, devra etre privee du benefice du 
present Traite ; 

Esperant que, encouragees par leur excmple, 
toutes Jes autres nations du mantle se joindront 
a ces efforts humanitaires et, en adherant au 
present Traite des qu'il entrera en vigueur, 
mettront leurs peuples a meme de profiter de 
ses bionfaisantes stipulations, unissant ainsi 
les nations civilisees du mantle dans une renon
ciation commune a la guerre comme instrument 
de leur politique nationale; 

Ont decide de conclure un Traite et a cette 
fin ant designe comme leurs Plenipotentiaires 
respectifs, savoir : 

Le president du reich allemand : 
M. le Docteur Gustav Stresemann, Ministre 

des Affaires Etrangeres ; 
Le president des etats-unis d'Amerique : 
L'Honorable Frank B. K ellogg, Secretaire 

d'Etat; 
Sa Majeste le roi des Belges : 
~f. Paul Hymans, Ministre des Affaires 

Etrangeres ; 
Le President de la Republique Fraru;aise : 
M. Aristide Briand, Ministre des Affaires 

Etrangeres ; 
Sa l.Iajeste le rni de Grande-Bretagne, d'l rlande 

et des territoires Britanniques ait Dela des M ers, 
Empereur des Indes: Pour la Grande-Bretagne 
et l' lrlande du Nord et toutes les parties de 
l'Empire Britannique qui ne sont pas individu
ollement Membres de la Socicte des ations : 

Le Tres Honorable Lord Cushendun, Chan
celier du Duche de Lancastre, Secretaire d 'Etat 
pour Jes Affaires Etrangeres par interim ; 

Pour le Dominion du Canada : 
Le Tres Honorable William Lyon Mackenzie 

King, Premier Ministre et Ministre des Affaires 
Exteriem es ; 

Pour le Commonwealth d'Au tralie : 
L'Honorable Alexander John McLachlan , 

Membre du Conseil Executif Federal ; 
Pour le Dominion de Nouvelle-Zelande: 
L'Honorable Sir Cristopher J ames P arr, 

H aut-Commissaire de la Nouvelle-Zelande en 
Grande-Bretagne; 

Pour l'Union de l'A frique di, Si,d : 
L'Honorable Jacobus Stephanus Smit, Haut

Commissaire de !'Union de l'Airique du Sud 
on Grande-Bretagne; 

Pour l' l!Jtat Libre d'Irlande: 
M. William Thomas Cosgrave, Pr1esident du 

Conseil Executif ; 
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Pour l'I nde : 
Le Tres H onorable Lord Cushendun, Chan

celier du Duche de Lancastre, Secretaire d'Etat 
pou1· les Affaires Etrangeres par interim ; 

Sa Majeste le roi d'Italie: 
Le Comte Gaetano llfanzoni, Son Ambassa-

deur Extraorclinaire et P lenipotentiaire a Paris ; 
Sa lifajeste l'Empere1tr du Japon: 
Le Comte Uchida, Conseiller Prive; 
Le President de la Republique de Pologne : 
M. A. Zaleski, Ministre des Affafres Etran

geres; 
Le President de la R epublique Tchecoslovaque : 
M. le Docteur Eduard Benes, Ministre des 

Affaires Etrangeres ; 
qui, apres s'etre communique leur pleins 

pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont 
tombes d'accord sur les articles suivants : 

Art. I . Les H autes Parties Contractantes 
declarent solennellement au nom de leurs peu
ples respectifs qu'elles condamnent le recourE 
a la guerre pour le reglement des differends in
ternationaux, et y renoncent en tant qu'instl'u
ment de politique nationale dans leurs relations 
m utuelles. 

Art. II. Les Hautes P:1rties Cont1actantes 
r econnaissent que le reglement ou la solution 
les d iffe rends ou conflits, de quelque nature 
ou de quelque origine qu' ils puissent etre, qui 
pourront surgir entre elles, ne devra jamais 
etre recherche que par des moyens pacifiques. 

Art. III. Le present Traite sera ratifie par 
Jes H autes Parties Contractantes designees dans 
le preambule, conformement aux exigences de 
leurs constitutions respectives, et i 1 prendra 
effet entre elles des q ue tous les instruments de 
ratification auront ete deposes a Washington. 

Le present Traite, lorsqu 'il aura ete mis en 
vigueur ainsi qu'il est prevu au paragraphe 
precedent, r estera ouvert aussi longtemps qu'il 
sera necessaire pour !'adhesion de toutes les 
autres Puissances du monde. Chaqueinstrument 
etablissant !'adhesion d'une Pui•sance sera 
depose a Washington et le Traite, immediate
ment apres ce depot, entrcra en vigueur entre 
la Puissance donnant ainsi son adhesion et les 
autres P uissances contractantes. 

Il appart iendra au Gouvernement des Etats
Unis de fournir a chaque Gouvernement designe 
dans le preambule et a tout Gouvernement qui 
adherera ulterieurement au present Traite une 
copie certifiee conforme dudit Traite et de 
chacun des instruments de ratification ou 
d'adhesion. Il appartiendra egalement au Gou
vernement des Etats-Unis de notifier telegra
phiquement auxdits Gouvernements chaque in
strument de ratification ou d'adhesion imme
diatement apres dep6t. 

EN FOI DE QUOI, les Plenipotentiaires 
respectifs ont signe le present Traite etabli en 
langue frarn;iaise et en langue anglaise, les deux 
textes ayant force egale, et y ont appose leurs 
cachets. 

FAIT a Paris, le vingt-sept Aout mil neuf 
cent vingt-huit. , 

THE PRESIDENT OF THE .GERMAN 
REICH, THE PRESIDENT OF THE UNITED 
STATE OF AMERICA, HIS MA.JESTY THE 
KING OF THE BELGIANS, THE PRESI
DE T OF THE FRENCH REPUBLIC, HIS 
MAJESTY THE KING OF GREAT BRITAIN, 
IRELAND Al"\TD THE BRITISH DOMINIONS 
BEYOND THE SEAS, EMPEROR OF INDIA, 
HIS MAJESTY THE KING OF ITALY, HIS 
MAJESTY THE EMPEROR OF JAPAN, THE 
PRE !DENT OF THE REPUBLIC OF PO
LAL"\TD, THE PRESIDENT OF THE CZE-

CHOSLOVAK REPUBLIC, 

Deeply sensible of their solemn duty fo pro
mote the welfare of mankind ; 

Persuaded that the time has come when a 
frank renunciation of war a an instrument of 
national policy should be made to the end that 
the peaceful and friendly relations now exis
t ing between their peoples may be perpetuated ; 

Convinced that all changes in their relations 
with one another should be sought only by 
pacific means and be the result of a peaceful 
and orderly process, and that any signatory 
Power which shall hereafter seek to promote 
its nationa l interests by resort to war should be 
denied the benefits furnished by this Treaty ; 

Hopeful that, encouraged by their example 
all the other nations of the world will join in 
t his humane -endeavor and by adhering to the 
present Treaty as soon as it comes into force 
bring thair peoples within the scope of its bene
ficent provisions, thus uniting the civilized 
nations of the world in a common renunciation 
of war as an instrument of their national policy ; 

Have decided to conclude a Treaty and for 
that purpose have appointed as t heir respective 
Plenipotentiaries : 

The President of the German Reich : 
Dr. Gustav Stresemann, Minister for Foreign 

Affairs; 

The P1·esident of the United States of Amer·ica: 
The Honorable Frank B. Kellogg, Secretary 

of State: 

His Majesty the king of the B elgians: 
Mr. Paul Hymans, Minister for Foreign Af

fairs, Minister of State ; 

The President of the Frenc!i, Republic : 
Mr. Aristide Briand, Minister for Foreign 

Affairs; · 

His Majesty the king of Great Britain, Ireland 
and the British Dominions B eyond the seas, 
Emperor of I ndia: For Great Britain and Nor
thern Ireland and all parts of the British Em
pire wich are not separate Members of the 
League of Nations: 

The Right Honourable Lord Cushendun, 
Chancellor of the Duchy of Lancaster,Acting 
Secretary of State for Foreign Affairs ; 

For the Dominion of Canada : 
The R ight Honourable William Lyon Macken

zie King, Prime Minister and Minister for Ex
ternal Affairs ; 



1929 25 A P R I L (S.209-210) 414 

For the Commonwealth of Australia: 
The Honourable Alexander John McLachlan, 

Member of t he Executive F ederal Council; 

For the Dominion of New Zealand: 
The Honourable Sir Christopher James Parr, 

High Commissioner for New Zealand in Great 
Britain; 

For the Union of South Africa; 
The H onourable Jacobus Stephanus Smit , 

High Commissioner for the Union of South 
Africa in Great Britain ; 

For the I rish Free State : 
Mr. William Thomas Cosgrave, President of 

t he Execut ive Council; 

For India: 
The R ight Honourable Lord Cushendun , 

Chancellor of t he Duchy of Lancaster, Acting 
Secretary of State for Foreign Affairs ; 

His Majesty the king of Italy: 
Count Gaetano Manzoni,HisAmbassadorEx-

traordinary and P lenipotentiary at Paris; 

His Majesty the Emperor of J apan: 
Count Uchida, Privy Councillor; 

The President of the Repitblic of Poland : 
Mr. A. Zaleski, Minister for Foreign Affairs; 

The President of the Czechoslovak Republic : 
Dr. E duard Benes, Minister for Foreign 

Affairs ; 

who, having communicated to one another t heir 
fu ll powers found in good and due form have 
agreed upon the fo llowing articles : 

Art. I. The High Contracting Parties solemn
ly declare in the names of their respective peo
ples that t hey condemn recourse to war for t he 
solution of international controversies, and 
renounce it as an instrument of national policy 
in their relations with one another. 

Art. II. T he High Contracting Parties agree 
t hat the settlement or solution of all disputes 
or conflicts of whatever nature or of whatever 
origin t hey may be, which may arise among 
t hem, shall never be sought except by pacific 
means. 

Art. III. The present Treaty shall be rati
fied by the High Contracting Parties named in 
the Preamble in accordance wit h their respec
t ive consti tutional requirements, and shall take 
effect as between them as soon as all their several 
instruments of ratification shall have been 
deposited at Washington. 

This Treaty shall, when it has come into 
effect as prescribed in the preceding paragraph, 
remain open as long as may be necessary for 
adherence by all the other Powers of the world. 
Every instrument evidencing the adherence of 
a Power shall be deposited at Washington and 
the Treaty shall immediately upon such deposit 
become effective as between the Power thus 
adhering and the other Powers parties hereto. 

It shall be the duty of the Government of 
the United States to furnish each Government 
named in the Preamble and every Government 

subsequently adhering to this Treatywith acer
tified copy of the Treaty and of every instru
ment of 1atification or adherence. It shall a lso 
be the duty of the Government of the ·united 
States telegraphically to notify such Govern
ments immediately upon the deposit with it of 
each instrument of ratification or adherence. 

I FAITH WHEREOF the resp9ct ive Pleni
potentiaries hav:e signed this 'lreaty in t he 
French and English languages both texts having 
equal force, and hereunto affix their seals. 

DONE at Paris, the twenty-soventh day of 
August in the year one thousand nine hundred 
and twenty-eight. 

(Sea l) Gusta v St re s em an n 
(Seal) F rank B. K e 11 o g g 
(Seal) Pa u 1 Hy m ans 
(Seal) Ar i Briand 
(Seal) Cush end u n 
(Seal) W . L. Mack en z i e King 
(Seal) A. J . Mc Lach I an 
(Seal) C. J . Parr 
(Seal) J . S. S mi t . 
(Seal) Li am T. Mac C o s g a i r 
(Seal) Cushen dun 
(Seal) G. Manz on i 
(Seal) U c h id a 
(Seal) August Z a I e s ki 
(Seal) Dr. E du a r d B e n e s. 

25 April 1929. BESLUIT tot vernietiging van 
bet besluit van de11 Raad der gemeente 
de Rijp van 2 Mei 1928, waarbij is besloten 
om, op grond van artikel 714 van bet Bur
gerhik Wetboek, binnen eene week aan 
dr . P . M. S. -van Leeuicen , wonende aldaar, 
mede te deelen,"de takken van een op zijn · 
er£ staanden boom, hangende over den 
openbaren weg, steeds tot op twee meter 
afstand van bet tegenover gelegen perceel 
verwij derd te houden, terwij l, bij weigering, 

· van gemeentewege tot opsnoeiing zal wor
d en overgegaan. S. 210. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Land bouw van 
20 Maart 1929, n°. 2068, Afdeeling Binnen 
landsch Bestuur, tot vernietiging van bet be
sluit van den Raad der gemeente de Rijp va n 
2 Mei 1928, waarbij is besloten om, op grond 
van artikel 714 van bet Burgerlij k Wet boek, 
binnen eene week aan Dr. P . M. S. van Leeuwen, 
wonende aldaar, mede te deelen, de takken van 
een op ziin erf staanden boom, hangende over 
den openbaren weg, steeds tot op twee Meter 
afstand van bet tegenover gelegen perceel ver
wijderd te houden, tern'li l, bij weigering, van 
gemeentewege tot opsnoeiing zal worden over
gegaan; 

ovt>rwegendr, dat genoemd Raadshesluit is 
aegrond op artikcl 714, 2de lid , van het Burgcr
fijk Wetboek, bepalende, dat hii, op wions er£ 
d.e takken der boomen van zijnen nabuur over 
hangen, den laatstgenoemde. kan noof1zaken de 
takken af te snijden; 

dat t en aanzien van c:1it Raadsbcsluit door 
den burgerneest er der gemeente de Rijp artikel 
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70 der Gemeentewet werd toegepast, terwijl het 
bjj Ons besluit van 12 Januari 1929 (Staats
blad n°. 9) is geschorst tot 1 Januari 1930; 

dat in het onderwe,pelijk geval het ,,er£", 
waar de takken van den boom van Dr. van 
Leeuwen overheen hangen, is de openbare weg ; 

rat het woord ,,ervon", voorkomende in het 
opschrift van den Vierden Titel van het Tweede 
Baek van het Burgerlijk Wetboek, in z·ijn ruim
ste beteekenis niet meer omvat dan a lle ge
bouwde en ongebouwde eigendommen , en daar
onder, naar het gewone spraakgebruik, niet 
vallen de openbare wegen (arrest Hooge Raad 
31 October 1895, TV. v. h. R. n°. 6732); 

dat uit den geheelen inhoud van voormelden 
Titel blijkt, dat ook de wetgever het woord in 
denzelfden zin ~enomen heeft en ar t ikel 700 
van het Burgerhjk ,¥etboek de woorden ,,er£" 
en .,open bare weg" in t egenst elling met elkander 
gebrnikt, t erwijl verder in verschillende ar
tikelen, handelende over afschciding van aan 
elkander grenzende eigendommen en over de 
rechten van licht en uitzicht over eens anders 
erf, bepalingen voorkomen, die t en duid elijkste 
aantoonen, dat de, Titel niet voor openbare 
wegen is geschreven ; 

dat het onderwerpelijke besluit van den Raad 
der gemeente de Rijp is in strijd met artikel 714 
van het Burgerlijk Wetboek; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

16 April 1929, n°. 39) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

· noemden Minister van 22 April 1929, n°. 3711, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Genn""1d hesluit van den Raad der gemeente 

de Rijp dd. 2 Mei 1928 te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal warden 
geplaatst en waarvan afschrift zal warden ge·
zonden aan d en Raad van State. 

's-Gravenhage, den 25sten April 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl. Zaken en Landbomo, 
J.B. Kan. 

( Uitgeg. 21 Me·i 1929.) 

25 April 1929. BESLUIT tot wijziging van 
het Konink~jk Besluit van 14 September 
1921, (Staatsblad n°. 1057), tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld bij artikel 4, eerste lid, der 
Ongevallenwet 1921. zooals dat besluit laat
stelijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 22 Februari 1927 (Staatsblrid n°. ~9). 
S. 2ll. 

W\j WILHELMINA, enz_ 
Op de voordracht van Onzen MiniRter van 

Arbeid, Handel en Nijverheid VA,n 27 Februari 
1929, n°. 445, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 4 der Ongevallenwet 1921 ; 
Den Raad van State gehoord (advieR van 

den 9 April 1929, n°. 41); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 19 April 1929; no. 926, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons beslnit van 14 September 

1921, (Staatsblad n°. 1057), laatstelijk gewijzigd 
bij dat van 22 Februari 1927, (Staatsblad n°. ~9), 
en te bepalen als volgt : 

Art. I. In artikel 1 van Ons vorengenoemd 
gewijzigd beslnit van 14 September 1921 
(Staatsblad n°. 1057), wordt tussohen III en 
Illa iugevoegd : 

,, lllbis. Werkzaainheden, verbonden aan 
het houden van toezicht, op in III genoemde 
a l dan nict. in eigen beheer uitgevoerde werk
zaamheden. ''. 

Art. II. In artikel 1 van Ons vorengonoemd 
gewjjzigd besluit van 14 September 1921, 
(Staatsblad n°. 1057), wordt onder V in plaats. 
van : ,, vervaardigen van kleederen en schoenen" 
gelezen : ,, vervaardigen of herstollen ,an klee
deren en schoenen". 

Art. III. In artikel 1 van Ons vorengenoemd 
gewijzi~d besluit van 14 September 1921 
(Staatsolad n°. 1057), wordt onder VIII in 
plaats van : ,,het vnrichten van practische 
oefeningeu in den mijnbouw" gelezen : ,,het 
verrichten van practische oefeningen in den, 
mijnbouw en aan het besturen van, hPt rijden 
met en het behandelen van motorrijtuigen" _ 

Art. IV. In artikel I onder IX van Ons voren
genoemd gewijzigd besluit van 14 September 
1921 (Staatsblad n°. 1057), wordt de komma, ge
plaatst achter bet woord: nwerkverschaffing", 
vervangen door een punt en vervallen de woor
den: ,,welke als bedrijf in den algemeenen maat
regel van bestuur ter uitvoering van artikel 29 
der Ongevallenwet 1921 hooger zijn of geacht 
worden t e zijn ingedeeld dan in gevarenklasse 
3" 

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

geplaatst. 
Onze Minister van Arbei<l, Handel en Nij

verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal warden ge
plaatst en waarvan afschrift zal warden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 25sten April 1929. 
WILHELMINA. 

De Min. van Arbeid, Handel en Nijverhei<l 
J. R. S 1 o t e m a k e r d e B r u i n e. 

(Uitgeg. 14 Mei Hl29.) 

25 April 1929. BESLUIT, houdende mjziging 
van de bepalingen omtrent vrijdom van 
specifieke belasting bij invoer van goede
ren, bestemd tot gebruik als grondstof in. 
fabrieken en trafieken. S. 212. 

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

Financien van 4 April 1929, n°. 169, Accijmen ; 
Gelet op de wet van 7 Februari 1929 (Staats

blad no. 37) ; 
Gezien Ons besluit van 17 November 1927 

(Staatsblad n°. 359) ; 
Den Raad van State gehoord (a.dvies van 

16 April 1929, n°. 30) ; 
Gelet op het nader ra.pgort van Onzen voor

noemden Minister van 2~ April 1929, n°. 12. 
Accij.nzen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te bc
palen: 

Art. 1. In het laatste lid van artikel 1 van 
Ons hesluit van 17 November 1927 (Staatsblcull 
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n°. 359) wordt in de p laats van ,.f 8.31", ge
lezen : f 4. 96. 

2. Dit besJujt treedt in werk.ing met ingang 
van den tweeden dag na men der dagteekening 
van het Staalsblad, waarjn het is gcplaatst. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit beslujt, dat in het S taats
blad zal worden gepfaatst -en waarvan afschrift 
za l worden gezonden nan den Raad van Stat e. 

's-Gravenhage, den 25sten April 1929. 
WILH ELMINA. 

De Mini8ter van Finanrii!n, d e Geer. 
(Uitgeg. 8 Mei 1029.) 

26 April 1929. BESLUIT, waarbij aan het 
Bestuu r der ,,Nederlandsohe Hervormde 
Stichti ngen voor Zenuw- en Geestesz ieken" 
te A rnersfoort, vergunning wordt verleend 
op een terrein in de gemeente Arnersfoort 
een gesticht voor krankzinn igen op te 
richten . S. 213. 

Wij WILHELMI! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

B innenlandsche Zaken en Landbouw van 23 
April 1929, n°. 1245, Afdeeling Armwezen; 

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

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Ar t. I. A an de Vereeniging ,,Nederlandsche 

H ervorm de Stichtingen voor Zenuw. en Gees
tesziekten", gevestigd te Amersfoort, goed
gekeurd bij Koninkl ijk besluit van 20 J anuari 
1928, n°. 48, wordt vergunning verleend op 
een terrein, gelegen in de gemeente Amers
foort, bestaande u it • de perceelen, kadastraal 
bekend Sectie C. n°. 3210, 166bis, overeen
komstig de door haar bestuur overgelegde 
teeken ingen en beschrijving een gesticht voor 
krankz inn igen op te richten. 

Art. II. In het gesticht, bestaande uit 2 
pavi ljoenen en de noodige dienstgebouwen, 
mogen n iet meer dan 111 mannel ijke en 111 
vrouwelijke krankz innigen verpleegd worden. 

Bovendien mogen in het gesticht tot 31 De
cember 1931 nog 12 mannelijke en 12 vrou
welij ke krankzinnigen verpleegd worden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw bepaalt na de voltooiing van elk 
paviljoen het t ijdstip, waarop dit in gebruik 
mag worden genomen en het max imum van 
het getal verpleegden, dat daarin mag worden 
opgenomen. 

Art. III. Zonder toestemming van Onzen 
M inister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw mogen geen opstallen, tenzij overeen
komstig de teekeningen en be chrijving, ge
noemd in artikel I, op het gestichtsterrein 
worden opgericht, en mag niet aan derden de 
beschikking over eenig dee! van dit terrain 
worden gegeven. 

Art. I V . Zonder toestemming van Onzen 
Minister van B innenlandsche Zaken en Land
bouw mag in de gebouwen, de rioleering en 
verdere inrichtingen op het terrein, zoomede 
in de omheining der tuinen geen verandering 
aangebracht, welke tengevolge zou hebben, dat 
zij n iet meer geheel overeenstemmen met • de 

teekeningen en beschrij ving, bedoeld in ar
t ikel I. 

Art. V. In elk voor meer dan een ver
pleegde bestemd slaapvertrek wordt op een 
du idelijk zichtbare plaats het aantal personen 
aangegeven, waarvoor het vertrek bestemd is. 

Art. VI. De geneeskundige behandeling der 
verpleegden wordt opgedragen aan ten minste 
een geneeskundige, die gevestigd moet zijn in 
een woning op het terrein van het gesticht . 

Art. VII. H et is verboden den verpl eegden 
te beletten zich scbriftelijk te wenden tot de 
Hoofden der Departementen van Algemeen 
Bestuur, tot de Inspecteurs voor het Staats
toezicht op krankzinnigen en krankzinnigen
gestichten en tot den Officier van Justit ie. 

Art. VIII. Aan den Inspecteur voor het 
Staatstoezicht op krankzinnigen en kran kzinni
gengestichten door Onzen Minister van Bi n
nenlandsohe Zaken en Landbouw belast met 
het toezicht op het gesticht, wordt te allen 
tijde toegang verleend tot de dienstgebouwen 
en het gesticht. 

Art. IX. Het bestuur draagt zorg, dat een 
afschrift van d it besluit en van de Ministe
rieele beschikkingen, bedoeld in de artikelen 
II, III en I V, zoomede een copie van de tee
keningen en beschrijving, bedoeld in artikel I , 
aunwezig zijn in het gesticht en aan den In
specteur, zoomede aan den Off icier van J u
stitie te alien t ijde op verlangen ter inzage 
worden voorgelegd. 

Onze M inister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de ui tvoering van 
dit besluit, dat in het Staats blad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 26sten A pril 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, J . B. K a n. 

(Uitgeg. 6 J uni 1929. ) 

26 April 1929. BESLUIT, houdende beslis
sing op de beroepen, ingevol ge artikel 3 
der Wet Openbare Vervoerm iddelen in
gesteld tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van de provincie N oord
Brobant van 7 J uli 1927. S. 214. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen , ingesteld on

derscheidenl ijk door de D irectie der eder
landsche Spoorwegen te Utrecht, de N aam
looze Vennootschap Algemeene Tra nsport On
derneming te Utrecht, de firma V an K essel
Verhappen te Gemert, het Bestuur van den 

ederlandschen Bond van Autobusdienst-On
dernemers te H ilversurn en den Burgemeester 
van Uden tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Noo1'1],-Bmbant van 7 J uli 
1927 (Pro vinciaal Blad n°. 112), waarbij aan 
de firma Van K essel-Verhappen vergunning 
is geweigerd voor een dagelij kschen autobus
dienst van Gernert naar Eindhoven, en haar 
Yergunning is verleend voor marktautobus
d iensten van Gernert naar Uden, van Gernert 
naar Eindhoven, van H elrnond naar 's-Herto
genbosch, van Boekel naar 's-H ertogenbosch 
en van B oekel naar H elrnond; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , adviezen van 
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8 Februari 1928, n°. 144 A en 6 Maart 1929 
n°. 144 A (1928)/66; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 23 April 1929, n°. 436, af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant bij besluit van 7 Juli 1927 ;ian 
de firm a Van Kessel-Verhappen te Gemert 
vergunning hebben geweigerd tot het in wer
king brengen van een dagelijkschen autobus
dienst van Ge,nert naar Eindhoven en haar 
vergunning hebben verleend tot het in werking 
brengen van de marktautobusdiensten op 
Maandag van Gemert naar Uden, op Di_nsdag 
van Gemert naar Eindhoven, op Woensdag van 
Hel,nond naar 's-He,·togenbosch en van Boekel 
naar 's-Herto{ienbosch en op Zaterdag van Boe
kel naar H elmond onder een 6-tal voorwaarden, 
waarvan dje sub 5°. Juidt als volgt: 

5°. Het is der vergunninghoudster verbo
den reizigers op te nemen: 

a. voor zooveel betreft den marktautobus
dienst van Boekel naar Eindhoven: 

te Gemert en op het baanvak Gemert-Beek 
met bestemming voor Beek; 

te Beek en op het baanvak B eek--Gemert 
met bestemming voor Gemert ; 

te Nunen en op het baanvak Nunen-Eind
hoven met bestemming voor Eindhoven en de 
tusschengelegen pl aatsen; 

te Eindhoven en op het baanvak Eindhoven-
Nunen met· bestemming voor Nunen en de 
tusschengelegen pl aatsen; 

b. voor zooveel betreft den marktautobus
dienst van H elmond naar 's-H ertogenbosch: 

te V eghel en op het baanvak V eghel-'s-Her
togenbosch met bestemming voor 's-Hertogen
bosch en de tusschengelegen pl aatsen; 

te 's-Hertogenbosch en op het baanvak 
• s-H ertogenbosch-V eghel met bestemming 
voor Veghel en de tusschengelegen plaatsen; 

c. voor zooveel betreft den marktautobus
dienst van Boekel naar 's-Hertogenbosch: 

te Erp en op het baanvak Erp-'s-Hertogen
bosch met bestemming voor 's-H ertogenbosch 
en de tusschengelegen plaatsen; 

te 's-He,·togenbosch en op het baanvak 
's-Hertogenbosch-Erp met bestemming voor 
',Erp en de tusschengelegen plaatsen; 

d. voor zooveel betreft den marktautobus
dienst van B oekel naar Helmond: 

to Geme,·t en op het baanvak Gemert-Hel
mond met bestemming voor H elmond en de 
tusschengelegen pl aatsen; 

te H elmond en op het baanvak H elmond
Ge,nert met bestemming voor Gemert en de 
tusschengelegen plaatsen; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij onder meer 
hebben overwogen, dat het voor de inwoners 
van Boekel, die van elk middel van snelver
keer zijn verstoken, van belang is, dat zij in de 
gelegenheid worden gesteld op de marktdagen 
vroegtijdig in snelverbinding te worden ge
bracht met Uden, H elmond en 's-Hertog en
bosch; dat het voor de imvoners van K eldonk 
e n Boerdonk, die in gelijke omstandigheden 
verkeeren, van belang is, dat zij zich op de 
marktdagen naar 's-Hertogenbosch kunnen 
begeven; dat van 1 Juli 1926 af de markt
.autobusdienst van Gemert naar Eindhoven op 
Pinsdag is omgezet in een dagelijkschen auto-

1929 

busdienst met 3 ritten heen en weer, die van 
23 Januari 1927 af is uitgebreid tot een met 
5 ritten daags heen en weer; dat in het alge
meen verkeersbelang voorrang is toe te ken
nen aan een dagelijkschen autobusdienst, welke 
de gemeente Eindhoven via Gemert met Uden 
verbindt; dat het echter voor de inwoners van 
Boekel en Gernert van belang is, dat zij op 
Dinsdag vroegtijdig de markt te Eirul,hoven 
kunnen bezoeken, zoodat tot het in werking · 
brengen van een marktautobusdienst op dien 
dag van Boekel over Gemert naar Eindhoven 
vorgunning is te verleenen; 

dat van <lit besluit 1 °. de Directie der e
derlandsche Spoorwegen, 2°. de N aamlooze 
Vennootschap Algemeene Transport Onderne
ming, 3°. de firma Van Kessel-Verhappen, en 
4°. de Nederlandsche Bond van Autobusdienst
Ondernemers te Hilversum, en 5°. de Burge
meester van U den bij Ons in beroep zijn ge
komen; 

dat de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen aanvoert, dat zij tegen de verleende 
vergunning bezwaar heeft in verband met de 
door het van de Nederlandsche Spoorwegen 
uitgaande autobedrijf gevraagde vergunning 
tot het in werking stellen van een dagel ijk
schen autobusdienst in het oosten der provin
cie N oord-Brabant en van oordeel is, dat de 
betrokken streek meer gebaat zal zijn bij het 
tot stand komen en de behoorlijke exploitatie 
van een autobusnet, dat in samenwerking met 
den spoorwegdienst wordt geexploiteerd en op 
de voornaamste spoorwegstations aansluiting 
op de treinen zal geven, zooals door het van de 
Nederlandsche Spoorwegen uitgaande autobe
drijf is aangevraagd, dan bij diensten op en
kele voordeelige dagen als de onderhavige; 

dat de Naamlooze Vennootschap Algemeene 
Transport Onderneming aanvoert, dat de be
trokken streek meer gebaat zal zijn bij ·het tot 
stand komen en de behoorlijke exploitatie van 
autobusdiensten in samenwerking met de 
spoorwegen dan van een andere onderneming; 
dat autobusdiensten van anders ondernemingen 
dan van haar, appellants, het algemeene be
lang groote schade toebrengen door de a f
breuk, die zij het spoorwegbedrijf door hunne 
concurrentie doen ; dat het spoorwegbedrijf 
niet in den huidigen omvang kan blijven be
staan, wanneer de opbrengsten van het locale 
verkeer daaraan door autobusdiensten van an
dere ondernemingen, worden onttrokken; dat 
blijkens mondelinge mededeeling van het col
leg~ van Gedeputeerde Staten van Noord
B,·abant aan haar in uitzicht is gesteld de 
exploitatie van een dagelijkschen autobusdienst 
van Uden over Gem ert naar Eindhoven en 
van Gnnert over Bakel naar H el,nond; dat 
naar haar oordeel de streek meer .<i:ebaat is bij 
een dagelijkschen dienst op de evengenoemde 
trajecten dan bij een dienst alleen op markt
dagen; dat, wanneer een dee! van het vervoer 
op de drukste dagen voor haar verloren zou 
gaan door de concurrentie van eene andere 
onderneming, dit de exploi tatie voor haar 
bezwaarlijk zou kunnen maken en daarmede 
de mogelijkheid zou ontstaan, dat de dage
lijksche verbinding in gevaar wordt gebracht; 

dat de firma Van Kessel-Verhappen aan
voert, dat de dagelijksche dienst van Ge-n,ert 

27 
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naar Eindhoven, waarvoor haar vergunning 
door Gedeputeerde Staten is geweigerd, de 
gemeenten Gen,ert, Donk, B eek, L ieshout en. 
Gerwen uit haar isolement - er is noch tram
noch t re invervoer - verlost, zoodat de bewo
ners dezer gemeenten derhal ve ten zeerste ge
baat zijn met den autobusdienst, in het bij
zonder de arbeidersbevolking, die in toene
mend aantal in Eindhoven hun werk v inden en 
verrich ten; dat immers deze dienst, we! ke 
loopt van Gemert over Donk, B eek, Lieshout, 
Gerwcn, Nunen en Tongelre naar Eindhoven 
on omgekeerd, opgericht op 1 Juli 1926 als 
dri erittendienst, van 23 Januari 1927 af uit
gebre id tot vijfrittendienst, bewezen heeft in 
eene bestaande behoefte te voorzien; dat door 
Gedeputeerde Staten aan geen enkele a ndere 
natuurlijke of rechtspersoon eene vergunning 
tot het hebben van een autobusdienst tusschen 
Ge1nert en Eindhoven is verleend; dat he t 
eenig te motief, dat de Algemeene Transport 
Onderneming mogelijkerwijzll een dienst zal 
oprichten van Uden over Boekel en Gemert 
naar Eindhoven in deze niet doorslaggevend 
mag zijn, daar toch in ieder geval aan het 
bestaande en met veel zorg en moeite ver
kregene, de voorkeur moet gegeven worden; 

dat de N ederlandsche Bond van Autobus
dienst-Ondernerners aanvoert, dat volgens het 
bestreden besluit aan de Naamlooze V ennoot
schap Al gemeene T ransport Ondernem ing te 
Utrecht ten behoeve van het a lgemeene ver
keersbelang de voorrang wordt toegekend in het 
verleenen van eene vergunning voor den dage
lijkschen autobusdienst Uden-Gemert-Eind
hoven ; dat dit in strijd moet worden geacht 
met een goede ui tvoering van de Wet Open
bare Vervoermiddelen; dat het immers de 
firm a V an K essel-Verh appen was, die het a l
gemeene verkeersbelang diende en de gemeen
ten Ge1nert, Donk, B eek, L ieshout en Gerwen 
uit haar isol ement verloste; dat juist van 
zulke ondernemingen het eerste verslag van de 
Staatscommissie voor het Vervoervraagstuk. in 
het bijzonder spreekt van het vervullen in 
eene wezenlijke economische behoefte, en tij
dens de behandeling van de Wet Openbare 
Vervoermiddelen in de Tweede K amer der 
Staten-Goneraal deze autobusdiensten werden 
genoem d een ,,zegen voor het p latteland"; 
dat de gemeente Uden, indien deze gemeente 
een verbinding met Eindhoven wenschte, zich 
toch met de firma Van K essel-Verhappen had 
kunnen verstaan; dat het a lgemeen verkeers
belang bij het in dienst stell en van autob ussen 
door middcl van de N aamlooze Vennootschap 
Al gemeene Transport Onderneming toch ni et 
in de eerste plaats wordt ged iend; dat eene 
go de ui tvoer ing van de Wet Openbare Ver
voe1middelen toch beoogt, dat bestaande be
drijven, die het algemeen belang naar hun 
voll e vermogen hebben ged iend en wier in
stanclhoucli ng is ten behoeve van het alge
meen, d ienen te worden beschut v66r een on
derncming, ,,d ie meent het alleenrecht te 
hebben om autobusdiensten te opencn, zoodra 
het haar goeddunkt en op die trajecten, die 
zij verkiest"; dat, indien andere verkeersbe
langen eene verbinding van Uden naar Eind,. 
haven door midclel van de Algemeene Trans
port Onderneming eischen, de billijkheid t;G~h 

gebiedt, dat eerst de bestaande bed1-ij~cn wor
den uitgenoodigd aan deze verkeerseischen 
mede te werken, a l vorens deze ten offer te 
brengen aan een nieuw bedrijf, waarvan nog 
geenerl e i ervaring van eenig ,,economisch 
kunnen" aanwezig is; dat het autobusbedrijf 
van de firma V an K essel-Verhappen een ren
dabel bedrijf is; dat de dienstregeling en de 
tar ieven van deze firma in aansluiting aan de 
behoeften van het verkeer en de draagkracht 
der bevolk ing zij n; 

dat de Burgemeester van Uden aanvoert, 
dat het voor deze streek in het algemeen en 
voor de gemeente Uilen in het bijzonder onge
twijfeld zeer gewenscht zoude zijn, dat de 
A lgemeene Transport Onderneming op ge
noeincle trajecten a lleen uitsluitend het recht 

. bekomt hare autobusd iensten te exploiteeren ; 
dat de vei li gheid en van het publiek en voor 
het verkeer het beste," veili gste en zekerste is 
in handen van de Algemeene Transport On
dernem ing; 

Overwegencle : ten aanzien van de beroepen, 
ingesteld onderscheidenlijk door den Neder
landschen Bond van Autobusdienst-Onderne
mers te H ilversum en door den Burgemeester 
der gemeente Udcn, dat artikel 3, le lid , der 
Wet Openbare Vervoermiddelen vai, een be
·sch ikking van Gedeputeerde Staten, als in 
artikel 2 bedoeld, beroep op Ons openstelt 
voor iederen belanghebbende; 

dat de evengenoemde bond niet geacht kan 
worden belang in den zin van de bedoelde wets
bepal ing te hebben bij de vern ietiging of wij
ziging van het bestreden beslui t; 

dat deze appellant mi tsd ien in zijn beroep 
niet-ontvankelijk behoort te worden verklaard; 

dat hetzel £de gelclt ten aanzien van den 
B urgemeester der gemeente Uden, aangezien 
hij in deze hoedan igheid niet a ls belangheb
bencle in den zin van voormeld artikel is aa n 
te merken, terwijl geen enkele wetsbepaling 
hem de bevoegdheid verleent, ten deze namem 
zijne gemeente op te treden; 

Overwegende : voor zoover betr ft de overige 
beroepen: dat Gedeputeerde Staten van N oordr 
B rabant bij beschikking van 27 Juli 1927 
(P,·ovinciaal Blad n°. 136) , aan de Naam
looze Vennootschap Algemeene Transport On
derneming te Utrecht ve t·gunning hebben ver
leend tot het in werking brengen van dage
lijksche autobusdiensten onder meer op de 
trajecten Grave-U den-Gem ert-Eindhoven, 
·Gemert-Bakel-H elmond en Uden-'s-He,·to, 
genbosch; dat de eenige appellant tegen dez 
beschikking bij Ons besluit van 25 Maart 
1929, n°. 18, niet-ontvankelijk in zijn b e roep 
is verklaard; 

Overwegende : met betrekking tot het be
roep van de firma Va n Kessel-Verhappen: dat 
op grond van de overgelegde stukken moet 
worden aangenomen, dat een tweede dage
lij ksche autobusdienst tusschen Gem ert en 
Eindhoven overbod ig en met de strekking der 
Wet Openbare Vervoenniddelen in strijd moet 
worden geacht; 

dat de gevraagde vergunning derhalve te
recht door Gedeputeerde Staten is geweigerd; 

Overwegende: met betrekking tot de beroe
pen onderscheiden lijk van de Directie van de 
Ned?•·1•nilsche Spoorwegen en van de N aam-
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' zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 26sten April 1929. 

!ooze V enuootschap Algemeene Transport On
derneming: d~t het in den regel met het ver
keersbelang in strijd moet worden geacht, in
dien door het verleenen van vergunning voor 
marktautobusdiensten de bestaansmogelijkheid 
van dagelijksche autobusdiensten wordt in ge
vaar gebracht; dat derhalve voor het verlee
nen van vergunning voor marktdiensten naast 
dagelijksche diensten alleen dan aanl eiding ' 
bestaat, indien gewichtige verkeersbelangen 
afwijking van <li en regel gewenscht maken; 

dat in de behoefte aan a utobusverkeer tus
schen Gernert en Uden, Ge1nert en Eindhoven, 
Bnekel en 's-H e,·togenbosch, en Boekel en 
H elrnond door de dagelijksche diensten der Al
gemeene Transport Onderneming wordt voor
zien; dat deze weliswaar op het traject Ge-
111ert-B oekel-Uden geen vroege marktdien
sten laat rijden , <loch dat hieraan geen grond 
kan worden ontleend voor het verleenen· 'van 
vergunuing a§!,Il de f irma Van K essel-Verhap
pen, aangez ien niet is gebleken , dat. de Al ge
meene Transport Onderneming niet bereid 
zou zijn om na opheffing van de marktdiensten 
der concurreerende ondernemingen zelve de 
noodige marktdiensten in te leggen; dat de 
dienst van de firma Van Kessel-Verhappen 
tusschen Boekel en H elrnond wel ten deele 
een anderen weg volgt dan de Algemeene 
Transport Onderneming, <loch dat voor het af
wij kend gedeelte een vervoerverbod is opge
legd, zoodat op dit traject de dienst van de 
firma Van Kessel-Verhappen niet in eene an
dere verkeersbehoefte voorziet dan door de 
Algemeene Transport Ondernem ing wordt be
diend; 

dat de marktdienst van de firma Van Kes
sel-Verhappen tusschen Boekel en 's-H ertogen
bosch een anderen weg volgt dan de dienst van 
de Algemeene Transport Onderneming, <loch 
dat ook hierin geen aanleiding kan worden 
gevonden voor het verleenen van vergunning, 
in verband met. het in de 5°. voorwaarde onder 
c opgelegde vervoerverbod; dat de marktauto
busd iensten van de firma Van Kessel-Verhap
pen op deze trajecten derhal ve uit een oog
punt van verkeerseconomie ongewenscht moe
ten word en geacht; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen ; 
B ebben goedgevonden en verstaan: 

I. den eder landschen Bond van Autobus
dienst-Ondernemers te H ilversurn en den Bur
gemeester der Gemeente Uden in hunne be
roepen niet-ontvankelijk te verklaren; 

II . het beroep van de firma V an Kessel
Verhappen te Gernert ongegrond te verklaren; 

III. de beschikking van Gedeputeerde Sta
ten van Noord-Brabant van 7 Juli 1927 (P1·0-
vinciaal Blad n°. 112) te vernietigen voor 
zoover daarbij aan de firma Van Kessel-Ver
happen vergunning is verleend tot het in 
werking brengen van de marktautobusdiensten 
OJJ Maandag van Gc1ne,·t naar Uden, op Dins
dag van Gerne1·t naar Eindhoven, op \Noens
dag van Boekel naar 's-Hertogenbosch en op 
Zaterdag van Boekel naar H elrnond, en de 
vergunning voor deze marktautobusdiensten te 
weigcren. 

Onze M inister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat met het rap
port van Onzen Minister in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 

WILHELMINA. 
De Minister van Waters taat, H. v. d . Veg t e. 

(Uitgeg . 31 M ei 1929.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N °. 435. 

Afdeeling: 
V e r v o e r- e n JVI ij n w e z e n. 

's-Gravenhage, 23 April 1929. 
Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schi l len van Bestuur, deed mij toekomen het 
door de Afdeeling aan Uwe Majesteit uitge
brachte advies van 8 Februari 1928, n°. 144 A ., 
met ontwerp-besluit en bijlagen, betreffendo 
de beroepen, ingesteld onderscheidenlijk door 
de Directie van de Tederlandsche Spoorwegen 
te Utrecht, de Naamlooze Vennootschap Alge
meene Transport Ondernem ing te Utrecht, de 
firm a Van K e sel-Verhappen te Gernert, het 
Bestuur van den Nederlandschen Bond van 
Autobusdienst-Ondernemers te Hil versu1n, en 
den Burgemeester van Uden tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant van 7 Juli 1927 (Pro vinciaal Blad n°. 
112) , waarbij aan de firma V an Kessel-Ver
happen vergunning is geweigerd voor een 
dagelijkschen autobusdienst van Ge,nert naar 
Eindhoven, en haar vergunning is verleend 
voor marktautobusdiensten van Gernert nanr 
Uden, van Gernert naar Eiridhoven, van Hll
,nond naar 's-H ertogenbosch, van Boekel naar 
's-H ertogenbosch en van B oekel naar Hvl
rnond. 

H et ontwerp-besluit luidde : 
Wij WILHELMI A, enz. ; . 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld on-

rlerscheidenl ij k door de Directie der Neder-
1 andsche Spoorwegen te Utrecht, de Naam
looze Vennootschap Algemeene Transport On
dememing te Utrecht, de firma Van Kessel
Verhappen te Gernert, het Bestuur van den 
Nederla ndschen Bond van Autobusdienst-On
dernemers te H ilversu,n en den Burgemeester 
van Uden tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van No01·d-Brabant van 7 Juli 
1927 (Pro vinciaal Blad n°. 112), waarbij aan 
de firma Van K essel-Verhappen vergunning 
is geweigerd voor een dagelijkschen autobus
dienst van Gernert naar Eindhoven, en haar 
Vflrgunning is verleend voor marktautobus
diensten van Geme,·t naar Uden, van Ge,nert 
naar JiJindhoven, van H elrnond naar 's-H erto
genbosch, van B oekel naar 's-Hertogenbosch 
en van Boekel naar H elrnond; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schi ll en van Bestuur, gehoord, a dvies van 8 
F ebruari 1928, n°. 144 A; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Ove rwegende: dat Gedeputeerde Staton van 
Noord-Brabant bij besluit van 7 Juli 1927 aan 
de firm a Van Kessel-Verhappen te i)e,nert 
vergunning hebben geweigerd tot het i• 1 wer-
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king brengen van een dagelijkschen autobus
di enst van Geme,·t naar Eindhoven en haar 
vergunning hebben verleend tot het in werking 
brengen van de marktautobusdiensten op 
Maandag van Gernert naar Uden, op Dinsdag 
van Ge,nert naar Eindhoven, op Woensdag van 
H el,nond naar 's-Hertogenbosch en van Boekel 
naar 's-Hertogenbosch en op Zaterdag van Boe
kel naar H el,nond onder een 6-tal voorwaarden, 
waarvan die sub 5°. luidt als volgt: 

5°. Het is der vergunninghoudster verbo
den reizigers op te nemen: 

a. voor woveel betreft den marktautobus
• dienst van B oekel naar Eindhoven: 

te Gemert en op het baanvak Gernert-Beek 
met bestemming voor B eek; 

te B eek en op het baanvak B eek-Gemert 
met bestemming voor Gernert; 

te Nunen en op bet baanvak Nunen-Eind,
hoven met bestemming voor Eindhoven en de 
tusschengelegen plaatsen; 

te Eindhoven en op het baanvak Eindhoven
Nunen met bestemming voor Nunen en de 
tusschengelegen plaatsen; 

b. voor zooveel betreft den marktautobus
dienst van Hel,nond naar 's-H erto genbosch: 

te V eghel en op het baanvak Veghel-'s-Her
togenbosch met bestemming voor 's-H ertogen
bosch en de tusschengelegen plaatsen; 

te 's-Hertogenbosch en op het baanvak 
's-H ertogenbosch-Veghel met bestemming 
voor Veghel en de tusschengelegen plaatsen; 

c. voor zooveel betreft den marktautobus
dienst van Boekel naar 's-H ertogenbosch: 

te Erp en op het baanvak Erp-'s-Hertogen
bosch met bestemming voor 's-Hertogenbosch 
en de tusschengelegen plaatsen; 

te 's-H ertogenbosch en op het baanvak 
's-Hertogenbosch- Erp met bestemming voor 
Erp en de tu schengelegen .plaatsen; · 

d. voor zooveel betreft den marktautobus
dienst van Boekel naar H el,nond: 

te Ge,ne,·t en op het baanvak Ge,nert- H el
rnond n;iet bestemming voor H elrnond en de 
tusschengelegen plaatsen; 

te H elmond en op het baanvak H el,nondr
Gernert met bestemming voor Ge,nert en de 
tusschengelegen plaatsen; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij onder meer 
hebben overwogen, dat het voor de inwoners 
van Boekel , die van elk middel van snelver
keer zijn verstoken, van belang is, dat zij in de 
gelegenheid worden ge teld op de marktdagen 
vroegtij dig in snelverbinding te worden ge
bracht met Uden, H el1nond en 's-Hertogen
bosch ; dat het voor de inwoners van K eldonk 
en B oerdonk, die in gel ijke omstandigheden 
verkeeren, van belang is, dat zij zich op de 
marktdagen naar 's-Hertogenbosch kunnen 
begeven ; dat van 1 Juli 1926 af de markt
autobusdienst van Gernert naar Eindhoven op 
Dinsdag is omgezet in een dagel ijkschen aut.o
busdienst met 3 ritten been en weer, di e van 
23 J anuari 1927 a£ is uitgebreid tot een met 
5 ritten daags heen en weer; dat in het alge
meen verkeersbelang voorrang is toe te ken
nen aan een dagelijkschen autobusdienst, welke 
de gemeente Eindhoven via Gernert met Uden 
verbindt; dat het echter voor de inwoners van 
Boekel en Ge,nert van belang is, dat zij op 
Dinsdag vroegtijdig de markt te Eindhoven 
kunnen bezoeken, zoodat tot het in werking 

brengen van een marktautobusdienst op <lien 
<lag van Boekel over Gernert naar Eindhoven 
vergunning is te verleenen; 

dat van <lit beslu it 1 °. de Directie der Ne
derlandsche Spoorwegen, 2° . de Naamlooze 
Vennootschap Algemeene Transport Onderne
m ing, 3°. de firma Van Kessel-Verhappen, en 
4°. de Nederlandsche Bond van Autobusdienst
Ondernemers te Hil versu,n, en 5°. de Burge
meester van Uden bij Ons in beroep zijn ge
komen; 

dat de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen aanvoert, dat zij tegen de verleende 
vergunning bezwaar heeft in verband met de 
door het van de Nederlandsche Spoorwegen 
uitgaande autobedrijf gevraagde vergunning 
tot het in werking stellen van een dagelijk
schen autobusd ienst in het oosten der provin
cie N oo,·d-Bmbant en van oordeel is, dat de 
betrokken streak meer gebaat zal zijn bij het 
tot stand komen en de behoorlijke exploitatie 
van een autobusnet, dat in samenwerking met 
den spoorwegdienst wordt geexploiteerd en op 
de voornaamste spoorwegstations aansluiting 
op de treinen .zal geven, zooals door het van de 
Nederlandsche Spoorwegen uitgaande autobe
drijf is aangevraagd, dan bij diensten op en
kele voordeel ige dagen a ls de onderhavige; 

dat de Naamlooze Vennootschap Algemeene 
Transport Onderneming aanvoert, dat de be
trokken streek meer gebaat zal zijn bij het tot 
stand komen en de behoorlij ke exploitatie van 
autobusdiensten in samenwerking met de 
spoorwegen clan van een andere onderneming; 
dat ai1tobusdiensten van andere ondernemingen 
clan van haar, appellante, het a lgemeene be
Jang groote schade toebrengen door de af
breuk, die zij het spoorwegbedrijf door hunne 
concur rentie doen; dat het spoorwegbed1·ijf 
niet in den huidigen omvang kan blijven be
staan, wanneer de opbrengsten van het locale 
verkeer daaraan door autobusdiensten van an
dere ondernemi ngen, worden onttrokken; dat 
blij kens mondelinge mededeeling van het col
lege van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant aan haar in uitzicht is gesteld de 
exploitatie van een dagel ij kschen autobusdienst 
van Uden over Gemert naar Eindhoven en 
van Gernert over Bakel naar Helmond; dat 
naar haar oordeel de streek meer gebaat is bij 
een dagelijkschen dienst op de evengenoemde 
trajecten clan bij een dienst alleen op markt
dagen; dat, wanneer een dee! van het vervoer 
op de drukste dagen voor haar verloren zou 
gaan door de concurrentie van eene andere 
onderneming, <lit de exploitatie voor haar 
bezwaarlijk zou kunnen maken en daarmede 
de mogelijkheid zou ontstaan, dat de dage
lijksche verbinding in gevaar wordt gebracht ; 

dat de firma V an Kessel-Verhappen aan
voert, dat de dagelij ksche dienst van Ge,nert 
naar Eindhoven, . waarvoor haar vergunning 
door Gedeputeerde Staten is geweigerd, de 
gemeenten Gemert, Donk, B eek, Lieshout en 
Gerwen uit haar isolement - er is noch tram
noch tre invervoer - verlost, . zoodat de bewo
ners dezer gemeenten derhalve ten zeerste ge
baat zijn met den autobusdienst, in het bij
zonder de arbeidersbevolking, die in toene
mend aantal in Eindhoven hun werk vinden en 
verrichten; dat immers deze dienst, welke 
loopt van Gemert over Donk, B eek, L ieshout, 
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Genven, N unen en T ongelre naar E indhoven 
en orn gekeerd, opgericht op 1 Juli 1926 als 
drierittendienst, van 23 J anuari 1927 af uit
gebreid tot vijfrittendienst, bewezen heeft in 
eeno bestaande behoefte te voorzien; dat door 
Gedeputee1·de Staten aan geen enkele andere 
natuurlijke of rechtspersoon eene vergunning 
tot het hebben van een autobusdienst tusschen 
Gemert en Eindhoven is verleend; dat het 
eenigste motief, dat de Al gemeene Transport 
O11dernerning rnogelijkerwijze een di enst zal 
oprichten van Uden over B oekel en Gemert 
naar Eindhoven in deze niet doorslaggevend 
mag zijn, daar toch in ieder geval aan het 
bestaande en met veel zorg en moeite ver
kregene, de voorkeur moet gegeven worden; 

dat de Nederlandsche Bond van Autobus
dienst-OnJernemers aanvoert, dat vol gens het 
bestreden beslui t aan de N aamlooze Vennoot
schap Al 5emeene Transport Onderneming te 
Utrecht 1 en behoeve van het algemeene ver
keersbelallg de voorrang wordt toegekend in het 
verleenen van eene vergunning voor den dage. 
lijkschen autobusdienst Uden-Gemert-Eind,. 
hoven; d.it di t in strijd moet word en geacht 
met een goede uitvoering van de Wet Open
bare Vervoermiddelen; dat het immers de 
firma Van K essel-Verhappen was, die het al
gemeene verkeersbelang di ende en de gemeen

. ten Gernert, Donk, B eek, L ieshout en Gerwen 
uit haar isol ement verloste; dat juist van 
zulke ondernemingen het eerste verslag van de 
Staatscommiss ie voor het Vervoervraagstuk in 
h et bijzonder spreekt van het vervull en in 
eene wezenlijke economische behoefte, en t ij
dens de behandeling van de Wet Openbare 
Vervoermiddelen in de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal deze autobusdiensten werden 
genoemd een ,,zegen voor het platteland"; 
dat de gemeente Uden, indien deze gemeente 
een verb inding met Eindhoven wenschte, zich 
toch met de fi rrna Van Kessel-Verhappen had 
kunnen verstaan; dat het algemeen verkeers
bel ang bij het in dienst stell en van autobussen 
door middel van de N aamlooze Vennoot.schap 
Algemeene Transport Onderneming toch .niet 
in de eerste plaat.s wordt gediend ; dat eene 
goede u itvoer ing van de Wet Openbare Ver
voermiddelen toch beoogt, dat bestaande be-
drijven, die het algemeen belang naar hun 
voil e vermogen hebben gediend en wier in
standhouding is ten behoeve van het alge
meen, dienen te worden beschut v66r een on
derneming, ,,die meent het alleenrecht te 
hebben om autobusdiensten te openen, zoodra 
het haar goeddunkt en op die trajecten, die 
zij verkiest" ; dat, indien andere verkeersbe
la ngen eene verbinding van Uden naar Eintl,. 
hoven door middel van de Algemeene Trans
port Onderneming e ischen, de billij kheid toch 
gebiedt, dat eerst de bestaande bedrijven wor
den uitgenoodigd aan deze verkeerse ischen 
mede te werken, alvorens deze ten offer te 
brengen aan een nieuw bedrijf, waarvan nog 
geenerlei ervaring van eenig ,,economisch 
kunnen" aanwezig is; dat het autobusbedrijf 
van de firma Van K e sel-Verhappen een ren
dabel bedrijf is; dl:lt de dienstregeling en de 
tarieven van deze firma in aansluiting aan de 
behoeften van het verkeer en de draagkracht 
der bevolking zijn ; 

dat de Burgemeester van Uden aanvoert, 

dat het voor deze streak in het algemeen en 
voor de gemeente Uden in het bijzonder onge-
twijfeld zeer gewenscht w ude zijn, dat de 
Algemeene Transport Onderneming op ge
noemde trajecten alleen uit.sluitend het recht 
bekomt hare autobusd iensten te exploi teeren ; 
dat de vei ligheid en van het publiek en voor 
het verkeer het beste, ve iligste en zekerste is 
in handen van de Al gemeene Transport On
dernem ing; 

Overwegende : ten aanzien van de beroepen, 
ingesteld onderscheidenl ijk door den Neder
landschen Bond van Autobusdienst-Onderne-
mers te H ilversum en door den Burgemeester 
der gemeente Uden , dat artikel 3, l e lid, der 
Wet Openbare Vervoermiddelen van een be
schikking van Gedeputeerde Staten, als in 
artikel 2 bedoeld, beroep op Ons openstelt 
voor iederen belangbebbende; 

dat de evengenoemde bond niet geacht kan 
worden belang in den zin van de bedoelde wets
bepaling te hebben bij de vernietiging of wij
ziging van het bestreden besluit ; 

dat deze appellant mitsdien in zijn beroep 
niet-ontvankelijk behoort te worden verklaard; 

dat hetzelfde geldt ten aanzien van den 
Burgemeester der gemeente Uden, aangezien 
hij in deze hoedanigheid niet als belangheb
bende in den zin van voormeld artikel is aan 
te merken, terwijl geen enkele wet.sbepaling 
hem de bevoegdheid verleent, ten deze namens 
zijne gemeente op te treden; 

Overwegende : met betrekking tot bet beroep 
van de firma Va n Kessel-Verhappen, dat blij
kens de overgelegde stukken op bet traject 
Gemert-Eindhoven behoefte bestaat aan dage
lijksch verkeer per autobus; 

dat de dienst van de fi rma Van Kessel
Verhappen, die sedert Juli 1926 in di t ver
keer voorziet, allereerst voor eene vergunning 
in aanmerking komt; 

dat de omstandigheid, dat de Algemeene 
Transport Onderneming voor het in werking 
brengen van een nieuwen autobusdienst onder 
meer tusschen Eindhoven en Gemert, vergun
ning heeft gevraagd en verkregen, geen grond 
kan zijn tot weigering van de onderbavige 
vergunning; 

dat deze vergunning mi tsdien alsnog behoort 
te worden verleend, in verband waarmede de 
door Gedeputeerde Staten verleende vergun
ning voor een marktautobusdienst van Ge-
1nert naar Eindhoven alleen des Dinsdags kan 
komen te vervall en ; 

Overwegende: wat betreft de beroepen on
derscheidenlij k van de Directie der eder
l andsche Spoorwegen en van de Naamlooze 
Vennootschap Algemeene Transport Onder
neming, dat met Gedeputeerde Staten moet 
worden aangenomen, dat op marktdagen aan 
autobusverkeer tusschen Gemert en Uden, H el-
1nond en 's -H ertogenbosch, B oekel en 's-He,·
togcnbosch, en B oekel en H elmond behoefte 
bestaat, zoodat Gedeputeerde Staten terecbt 
voor deze trajecten de gevraagde vergunning 
hebben verleend ; 

dat weliswaar bij besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant van 27 Juli 1927 
(Provinciaal Blad n°. 136) aan de Algemeene 
Transport Onderneming vergunning is ver
leend tot het in werking brengen van dage
lijksche autobusd iensten tusschen Uden over 
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Geniert naar Eindhoven, en van Gern ert over , 
Bakel naar H el,no nd, <loch da t met Gedepu
teerde Staten moet worden aangenomen, dat 
deze diensten voor het vroege marktbezoek 
van geen belang zijn en daarom de bovenbe
doelde marktdiensten geenszi ns overbod ig ma-
ken; · 

Gezien de ~ 7et Open bare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

I. den N ederlandschen Bond van Autobus
dienst-Ondernemers te H ilversurn en den Bur
gemeester der gemeente Uden in hunne be
roepen niet-ontvankelijk te ve rkl aren ; 

Ila. het bestreden besluit van Gedeputeerde 
Staten van NoonZ-B rabant van 7 Juli 1927 
(Provinciaal Blad n°. 112) te vern ietigen, 
Yoorzoover daarbij aan de firma van Kessel
Verhappen te Gernert vergunning is geweigerd 
tot het in werking brengen van een dagelijk
schen autobusdienst via Gemert naar Eindho
ven · 

b.' met wijzig ing voor het overi ge van het 
bestreden besluit aan de firma Van K essel
Verhappen te Gemert vergunning te verleenen 
tot het in werking brengen van een dagelijk
schen autobusdienst van Gernert naar Eind-
hoven en van marktautobusdiensten op Maan
dag van Gernert naar Uden, op Woensdag 
van H elmond naar 's-Hertoyenbosch en van 
B oekel naar 's-H ertogenbosch, en op Zaterdag 
va n Boekel naar H elrnond, onder de bij het 
beslui t van Gedeputeerde Staten gestelde voor
waarden, met dien verstande, dat de aanhef 
van de 5e voorwaarde wordt gelezen a ls volgt: 

5°. Het is der vergunninghoudster verboden 
reizigers op te nemen: a. voor zooveel betreft 
den autobusdienst van Ge,ne,:t naar Eindhoven. 

III. de beroepen van de Directie der Neder
landsche Spoorwegen en de aamlooze Ven
nootschap Algemeene Transport Onderneming 
ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den R aad van 
State, Afdeeling voor de geschillen van Be
stuur. 

De J.finis te,· van Waterstaat, " 

A angezien ik bezwaren had tegen <lit ont
werp-besluit, r ichtte ik het volgende schrijven 
tot de Afdeeling: 

,,MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

ro. 432. 

Afd ee li ng: 
V e r v o e r_· e n M ij n w e z e n . 

B e tr e ff en d e: 
Beroepen tegen vergunning Van 
K essel--Verhappen voor autobus

diensten in Noordbrabant. 

's-Gravenhage, 22 F ebruari 1929. 
Aan 

den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur. 

Uwe Afdeeling deed mij toekomen het door · 
haar aan H are Majesteit de K oningin uitge- \ 

bracht advies van 8 Februari 1928, n°. 144 A ., 
met ontwcrp-besluit en bijl agen, betreffende de 
beroepen, ingesteld onderscheidenlijk door de 
Directie van de Nederlandsche Spoorwegen te 
Utrecht, de Naamlooze V ennootschap Al ge
meene Transport Onderneming te Utrecht, de 
firma V an Kessel-Verhappen te Gernert, het 
Bestuur van den ederlandschen Bond van 
Autobusdi enst-Ondernemers tB H ilversurn en 
den Burgemeester van Uden tegen de besch ik
king van Gedeputeerde Staten van N oord-
Brabant van 7 Juli 1927 (Provinciaal Blad 
n°. 112) waarbij aan de firma V an Kessel-Ver
happen vergunning is geweigerd voor een da
gelij kschcn autobuscl iens t van Gernert naar 
Eindhoven, en haar vergunning is verl eend 
voor marktautobusd iensten van Gernert naar 
Uden, van Gemert naar Eindhoven, van H el
,nond naar 's-H e,·togenbosch, van B oe"/,;el naar 
's-Hertogenbosch en van Boekel naar H el
rnond. 

Blijkens het ontwerp-besluit is Uwe Afdee
I ing van oordeel , dat het beroep van de firma 
V an Kessel-Verhappen gegrond is, op overwe
ging, dat de omstand igheid, dat de Algemeene 
Transport Onderneming voor het in werk ing 
brengen van een nieuwen autobusdienst onder 
meer tu schen Eindhoven en Ge,nert vergun
ning heeft gevraagd en verkregen, geen grond 
kan zijn voor het weigeren van de onderhavige 
vergunning. 

Met. deze overweging kan ik mij moei lijk 
vereenigen. 

Roewe! ik met Uwe Afdeeling va n meening 
ben, dat het wenschel ijk is bij de beoordeeling 
van verzoeken om ver gunning ingevolge de 
Wet Openbare Vervoermiddelen rekening te 
houden met de aanspraken van bestaande 
diensten, mag dit naar mijn oordeel toch niet 
zoover gaan, da t hierbij de bedoel ing dier wet 
wordt m iskend. 

Bij de beslissing op het door de firma V an 
K essel-Verhappen ingestelde beroep staat men 
niet voor het doen van eene keuze ui t twee 
voor vergunning in aanmerking komende on
dernemers; aan de Algemeene Transport On
derneming is vergunning verleend , en den 
eenigen appellant daartegen acht ik met Uwe 
Afdeeling in zijn beroep niet-ontvankelijk. 

De vraag, van welker beantwoording de be
slissing op het beroep der firma Van Kessel
Verhappen afhangt, is naar mijne meening 
deze: I s het met de strekking van de Wet 
Openbare Vervoermiddelen overeen te bren
gen, dat naast den dienst der Al gemeene 
Transport Onderneming aan nog een onder
nemer vergunning wordt verleend voor een 
dagel ijkschen autobusdi enst op het traject 
Ge1ne1·t-Eindhoven ? Deze vraag wordt in het 
ontwerp-besluit evenwel niet beantwoord. 

Uwe Afdeeling acht de beroepen, ingesteld 
door de Directie der Nederlandsche Spoorwe
gen en de Naamlooze V ennootschap Alge
meene Transport Onderneming, ongegrond . 
Voor zoover het betreft den marktdienst H el-
1nondr-'s-Hertogcnbosch kan ik mij hiermede 
vereenigen, aangezien deze d ienst ook in de 
verkeersbehoefte van ve~h ill ende overigens 
geisoleerd I iggende plaatsen voorz iet. Ten aan
zien van de andere diensten bestaat daaren
tegen ernstig bezwaar bij mij tegen het voor
stel Uwer Afdeeling, dat onder meer gegrond 
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is op de overweging, dat de dagelij ksche dien
sten van de Algemeene Transport Onderne
m iug voor het vroege marktbezoek van geen , 
belang zijn, en daarom de marktdiensten van 
de firma Van Kessel-Verhappen geenszins 
overbodig maken. 

Naar mijne meaning geldt het hier eene af
rooming van het vervoer doordat op trajecten, 
welke slechts op enkele dagen uitzicht geven 
op een aa.nz ien lijk vervoer door den dagelijk
sch~n autobusdienst, juist op die dagen een 
concurreerende marktautobusdienst zou warden 
toegelaten, die dus mededeelt in de voordeelen, 
welke die dagen opleveren, <loch niet het risico 
draagt van verliezen op het vervoer ·op de 
still ere dagen, en daardoor dus het voortbe
staan van die dagelijksche diensten ernstig in 
gevaar zou kunnen brengen. Ik acht dan ook 
de in beroep aangevallen vergunning voor zoo
ver betreft deze diensten in strijd met eene 
goede opvatting der verkeerseconomie. 

\V'el iswaar rijden de diensten van Ge11,ert 
naar Uden en van B oekel naar 's-Hertogen
bosch op tijdstippen, waarop de Algemeene 
Transport Onderneming nog geen dienst op 
die trajecten laat rijden, <loch <lit kan naar 
mijne meening geen aanleiding zijn om die 
marktcliensten te bestendigen, daar van de Al
gemeene Transport Onderneming bezwaarlijk 
verlangd kan warden, dat zij een busdienst 
laat r ijden op ongeveer denzelfden tijd a ls 
eene concurreerende onderneming. Indien daar
entegen de marktdienst verdwijnt, zal het, in
dien werkelijk behoefte aan een vroegen rit 
bestaat, ook in het e igen belang der Alge
meene Transport Onderneming zijn een vroe-
gen dienst in te lasschen, in welke richting 
ook Gedeputeerde Staten door de hun voor
behouden goedkeuring der dienstregeling veel 
invloed kunnen oefenen. 

Ook aan de omstandigheid, dat de diensten 
van de firma Van Kessel-Verhappen van 
Boekel naar 's-Hertogenbosch en naar H el
viond ten deele een anderen weg volgen dan de 
Algemeene Transport Onderneming, kan naar 
mijne meening geen grand warden ontleend voor 
het in stand houden van die marktdiensten, 
daar deze marktdiensten, voor zoover zij van 
de trajecten van de dagelijksche diensten af
wijken, vrijwel geheel de tramlijn volgen, en 
ook op die gedeelten dus niet in eene ver
keersbehoefte voorzien, terwijl bovendien 
eenige vervoerverboden beletten, dat deze bus
diensten tegen de tram concurreeren. 

Naar mijne meening zou vergunning voor 
de bedoolde marktdiensten alleen dan gerecht
vaardigd zijn, indien de ondernemer der dage
lijksche d iensten niet bereid zou zijn zijne 
dienstregel ing zoodanig in te rich ten, dat in 
de verkeersbehoefte op marktdagen voldoende 
wordt voorzien. Daat·van is evenwel niet ge
bleken. 

Krach tens de mij door Hare Majesteit de 
Koningin verleende algemeene machtiging 
moge ik daarom de op deze beroepen betrek
king hebbende stukken weder aan Uwe Af
deel in~ doen toekomen, met het verwek de 
beroepen nader te willen overwegen. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) H . v. d. V eg t e. " 

De Afdeeling deed mij hierop haar na,der 
advies aan Uwe Majesteit toekomen, I uidende : 

N°. 144 A. (1928)/56. 

,,'s-Gravenhage, 6 i\1aart 1929. 

Aan de Koningin. 
Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 

heeft de Minister van Waterstaat met een 
schrijven van 22 Februari 1929, n°. 432, Afd . 
V. en M. , bij den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschi llen van Bestuur, opnieuw ter 
overweging aanhangig gemaakt de beroepen, 
ingesteld onderscheidenlijk door de Directie 
van de N ederlandsche Spoorwegen te Utrecht, 
de Naamlooze Vennootschap Algemeene Trans
port Onderneming te Utrecht, de firma Van 
Kessel-Ver-happen te Geviert, het Bestuur van 
den Nederlandschen Bond van Autobusdienst
Ondernemers te Hilve,·suvi en den Burgemees
ter van Uden tegen de beschikking van Ged. 
Staten van Noord-Brabant van 7 Juli 1927 
(P1·ovinciaal Blad n°. 112), waarbij aan de 
firma Van Kessel-Verhappen vergunning is 
geweigerd voor een dagelijkschen autobusdienst 
van Geviert naa r Eindhoven, en haar vergun
n ing is verleend voor marktautobusdiensten 
van Geviert naar Uden, van Ge,nert naar 
Eindhoven, van H el1nond naar 's-Hertogen
bosch, van B oekel naar 's-H ertogenbosch en 
van Boekel naar H elviond. 

De Minister kan zich in de eerste plaats 
niet vereenigen met de overweging van het 
door de Afdeeling aan Uwe Majesteit voorge
dragen ontwerp-besluit, dat de omstandigheid, 
dat de Algemeene Transport Onderneming 
voor het in werking brengen van een nieuwen 
autobusdienst onder meer tusschen Eindhoven 
en Gemert vergunning heeft gevraagd en ver
kregen, geen grond kan zijn voor het weigeren 
van de onderhavige vergunning. Aangezien 
aan de Algemeene Transport Onderneming 
vergunning is verleend en de eenige appel
lant daartegen ook door den Minister in zijn 
beroep niet-ontvankelijk wordt geacht, zou 
naar de meening van den Minister de vraag, 
van welker beantwoording de beslissing op het 
beroep van de firma Van Kessel -Verhappen 
afhangt, deze zijn, of het met de strekking 
van de Wet Openbare Vervoermiddelen over
een te brengen is, dat naast den dienst der 
Algemeene Transport Onderneming aan nog 
een anderen ondernemer van een dagelijkschen 
autobusdienst op het traject Ge1nert-Ei11dho
ven vergunning worde verleend. 

De Afdeeling is door het betoog van den 
Minister niet overtuigd van de onjuistheid 
van hare in deze voorgedragen besliss ing. Zij 
meent er op te mooten wijzen, dat, indien de 
firma Van Kessel-Verhappen van het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
waarbij aan de Algemeene Transport Onder
neming in deze vergunning is verleend, in be
roep ware gekomen, deze vergunning, gelet op 
Uwer Majesteits besluit van 22 October 1928, 
n°. 13 en dat van 4 Januari 1929, n°. 24, 
naar a ll e waarschijnlijkheid door Uwe Maje
steit niet ware gehanclhaafd. Het feit nu, dat 
de bedoelde onderneming tegen de aan de Al
gemeene Transport Onderneming verleende 
vergunning geen beroep heeft ingesteld, en dus 
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harerzijds in de concurrentie van de Alge
meene Transport Onderneming op dit traject 
hee ft berust, kan toch, naar der Afdeeling 
wil voorkomen, bezwaarlijk een reden zijn, 
om den a utobusdienst van de genoemde firma, 
die naar de meening van de Afdeeling alles
zins voor eene vergunning op dit traject in 
aanmerking zou komen, geheel ten bate van 
de Algemeene Transport Onderneming te doen 
verdwijnen. 

In de tweede plaats maakt de Minister be
zwaar tegen het ontwerp-besluit der Afdeeling, 
voorzoover het de marktdiensten op de tra
jecten Gernert-Uden, Boekel-'s-Hertogen
bosch en Boekel- H elrnond betreft. In het bii
zonder kant de Minister zich tegen de over
weging van het ontwerp-besluit, dat de dage
lijksche diensten van de Algemeene Trans
port Ond0rneming voor het vroege marktbe
zoek van geen belang ziin en daarom de 
marktdiensten van de firma V an K essel-Ver
happen geenszins overbodi g maken. 

De Minister geeft toe, dat de diensten van 
Gernert naar Uden en van Boekel naar 's-H er
togenbosch op tijdstippen rijden, waarop de 
Algemeene Transport Onderneming nog geen 
dienst op die trajecten laat rijden, doch z.i. 
zou dit geen aanleiding kunnen zijn om die 
marktdiensten te bestendigen, daar van de 
Algemeene Transport Onderneming bezwaar
lijk zou kunnen worden verlangd, dat zij een 
busdienst laat rijden op ongeveer denzelfden 
tijd al s een concurreerende onderneming, ter
wijl , indien de marktdienst zou verdwijnen , 
het, indi en werkelijk behoefte aan een vroegen 
r it bestaat, ook in het eigen belang der Al
gemeene Transport Onderneming zou zijn een 
vroegen dienst in te lasschen , in welke rich
ting ook Gedeputeerde Staten door de hun 
\TOOrbehouden goedkeuring van de dienstrege
ling veel invloed zouden kunnen oefenen. 

De Afdeeling merkt hiertegenover op, dat, 
zoolang de Algemeene Transport Onderneming 
in het bedoelde verkeer niet voorziet, er h. i. 
geenerlei grond aanwezig kan zijn tot het 
weren van de bedoelde marktdiensten. De 
ervar ing in vele andere door de Afdeeling be
handelde zaken opgedaan, heeft doen zien, dat 
de Algemeene Tra nsport Onderneming er in 
het algemeen niet voor tenigschrikt op door 
andere reeds bestaande diensten bereden trajec
ten naast cleze diensten harerzijds nieuwe auto
busdiensten in werking te brengen, zoodat niet 
goed is in te zien, waarom zij, indien zij het in 
haar bel ang ach tte het vroege marktbezoek in 
deze te dienen , tot dusverre hierin in gebreke 
is gebleven. Daar voor het overige geenerlei 
zekerheid bestaat, dat de Al gemeene Trans
port Onderneming, hetzij uit zich zelve, hetzij 
onder pressie van Gedeputeercle Staten, op de 
bedoelde trajecten tot het inlasschen van vroe
gere marktdiensten zal overgaan, meent de 
Afdeeling, dat Gedeputeerde Staten van 
N oord-Brabant, die toch zeker niet gezegd 
kunnen warden de belangen van de Alge
meene Transport Onderneming voorbij te zien, 
de voor deze marktdiensten gevraagde ver, 
gunning in het belang van de inwoners van 
de desbetreffende pi aatsen terecht hebben ver
leend. 

De Afdeeling vindt daarom geen termen 
tot wijziging van het door haar aan Uwe Ma-

jesteit bij advies van 8 Februari 1928, n°. 
144 A aangeboden ontwerp-besluit. Zij geeft 
mitsdien Uwer Majesteit zeer eerbiedig in 
overweging dit ontwerp-besluit alsnog te be
krachtigen. 

D e Voorzitter der Afdeeling 
voor de Geschill en van B estuur, 

(get. ) v. Lynden van Sandenburg." 

Ook na kennisneming van dit nader advies 
meen ik mijne bezwaren te moeten handha,ven. 

Voor zooveel betreft het beroep, ingesteld 
door de fi rma V an Kessel-Verhappen, merk ik 
op, dat de omstandigheid, dat de appel !ante 
niet tevens in beroep is gekomen tegen de aan 
de Algemeene Transport Onderneming verl een
cle vergunning, een vaststaand feit is. H et 
gaat dus niet aan, deze omstandigheid uit het 
oog te verliezen en zoodoende op het ingestelde 
beroep eene beslissing te nemen, welke onder 
de gegeven feitelijke omstandigheden met de 
strekking der Wet Openbare Vervoermiddelen 
in strijd zou zijn. Ik blijf het beroep dus on
gegrond ach ten. De mogelijkheid, dat de be
sl iss ing in het andere geval misschien anders 
zou moeten uitvallen, kan hierin uiteraard 
geen verandering brengen . 

V oor zoover betreft de beroepen, ingesteld 
door de D irectie der ederlandsche Spoorwe
gen en de aamlooze Vennootschap Alge
meene Transport Onderneming merk ik het 
volgende op. 

Naar mijne meening is het niet met eene 
goede opvatting der verkeerseconomie over
een te brengen, indien naast dagelijksche auto
busdiensten aan marktdiensten vergunning 
wordt verleend, die de normale ontwikkeling 
van bet bedrijf der dagelijl-sche diensten zullen 
belemmeren en zelfs de bestaansmogelijkheid 

an die dagelijksche diensten in gevaar zull en 
kunnen brengen, tenzij bijzondere omstandig
heden bestaan, welke van voldoende gewicht 
zijn om eene andere gedragslijn te doen vol 
gen. 

Van het bestaan van zulke omstandigheden 
is mijns inziens met betrekking tot de markt
diensten van de finna Van Kessel-Verhappen 
van Gernert naar Uden, van Gernert naar 
Eindhoven, van Boekel naar 's-H ertogenbosch 
en van B oekel naar Hel,nond niet gebl eken. 

In de verkeersbehoefte tusschen deze plaat
sen wordt voorzien door de dagelijksche dien
sten der A lgemeene Transport Onderneming, 
waarvoor Gedeputeerde Staten van de pro
vincie Noord-Brabant vergunning hebben ver
leend bij hun besluit van 27 Juli 1927, Pro
vinciaal Blad n°. 136. De eenige appellant 
tegen dit besluit is bij Uwer Majesteits be
sluit van 25 Maart 1929, n°. 18, niet-ontvanke
lijk in zijn beroep verklaard, zooclat die ver
gunning onaantastbaar is geworden . 

De marktdiensten van de firma Van Kessel
Verhappen van Gemert naar Uden en van 
B ockel naar 's-Hertogenbosch rijden nu we! 
is waar op tijdstippen, waarop de Algemeene 
Transport Onderneming nog geen busdienst 
laat rijden, doch hieraan kan rnijns inziens 
niet veel gewicht worden gehecht, aangezien 
bezwaarlijk van de Algemeene Transport On
derneming kan worden gevergcl, dat zij een 
vroegen marktdienst laat rijden naast de 
marktdiensten van de firma Van K essel-Ver-
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happen en andere ondernemers. Slech ts in het 
geval, dat zij ook na opheffing van die markt
diensten niet bereid zou zijn genoegzaam in 
de behoefte aan marktverkeer te voorzien, zou 
hierin aanleiding kunnen worden gevonden 
voor het verleenen van vergunning voor een 
mar ktd i enst. 

De ma rktdiensten van de firma Van Kes
sel-Verhappen van Geme1·t naar Eindhoven en 
van B oekcl naar 1-I clm,ond rijden later clan do 
eerste diensten van de Algemeene Transport 
Onderneming op deze trajecten, zoodat deze 
marktdiensten niet in eene bijwndere behoefte 
voorzien. 

Wei is waar volgen de diensten van de 
firma Van K essel-Verhappen van Boekel naar 
's-H ertogenbosch en naar H elmond, de laatste 
voor zoover het betreft het traject Beel.,~ 
H elmond, een anderen weg dan de diensten 
der Algerneene Transport Onderneming, doch 
beide diensten volgen in hoofdzaak de tram
lij n, terwijl bovendien voor een groot gedeelte 
van eerstgenoemden m arktdienst, en voor het 
geheele afwijkende traject van den anderen 
marktdienst en vervoerverbod is opgelegd, 
zoodat naar mijne meening ook die afwijkende 
routes niet van voldoende belang kunnen wor
den geacht om grond op te leveren voor het 
verleenen van vergunning voor die markt
diensten. 

Ik blijf derhalve van meening, dat de aan
gevallen beslissing behoort te worden ver
nietigd, voor zoover daarbij vergunning is 
verleend voor ma rktdiensten van Gemert naar 
Uden, van Gemert naar Eindhoven, van Boe
ke/ naar 's-H erto genbosch en van Boekel naar 
Helmond. 

Een in bovenuiteengezetten zin opgemaakt 
ontwerp-besluit wordt Uwer Majesteit hierbij 
zeer eerbiedig ter bekrachtiging aangeboden. 

Het zou Uwer Ma jesteit voorts kunnen be
h agen het mede hierbij gevoegd, aan den Raad 
van State ger icht schrijven van Mr. Dr. Lam
bert J anssens van 26 J anuari 1928 aan den 
Vice-Pres ident van dien Raad te doen terug
zenden . 
De JJfiniste,· van Waterstaat, H . v. d. V eg t e . 

26 April 1929. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. a rt. 1401.) 

R echt bank: De zorgvuldigheid, die ii} 
het maatsohappelijk verkeer ten opzichte 
van eens anders goed betaamt, brengt me
de, dat, als men eenig werk aanJegt en 
beheert, onmiddellijk aansluitend aan het 
terrein van een buurman, men dezen vrij
waart tegen de schadelijke gevolgen daar
van, wel ke ten deze te voorzien zijn ge
weest . 
. Hof: H et venveer der gemeente, dat zij' 

slechts h are publiekrechtelijke taak ver
vult en in zooverre niet deelneemt aan het 
maatschappelijk verkeer, kan buiten be
schouwing blijven, daar, ook a l neemt men 
aan dat de gemeente door de volgens art. 
1401 verplichte zorgvuldigheid is gebon
den, zij ten deze niet in verzu im is, daar 
de stroornverl egging is tot stand gekomen 
in 1902, terwijl geintimeerde (oorspr. 
eischer) het perneel heeft gekocht in 1916, 
toen de veranderde tpestand dus reeds 14 

jaar ha d bestaan, zoodat hij wist, althans 
moest weten wat hij kocht en de gemeente 
dus te zijnen opzichte niets onbehoorlijks 
heeft gedaan. Bovendien, toen geint' s voor
ganger in 1902 bedoeld perceel van de ge
meente kocht, was reeds tot de stroomver
legging besloten. 

H ooge Raad : Indien, gel ijk e ischer heeft 
gesteld, de Gemeente, door den stroorn te 
verleggen zonder de noodige maatregelen 
te treffen, een toestand heeft geschapen, 
die den eigendom van het hier bedoeld 
perceel op onrechtmatige wijze aantast, 
kon die aantasting haar onrechtmatig ka
rakter niet verl iezen door voo1melde door 
het Hof aangevoerde omstandigheden. 
's Hofs beslissing is derhalve door de claar
voor aangevoerde gronden niet gerecht
vaard i gd. 

Anders Adv .-Gen. B e,·ger met bet;oog 
o. m . dat in de door het Hof aangevoer
den eersten grond l igt opgesloten dat 
e ischer sedert hij den e igendom van het 
percee l had verkregen, hoewel volkomen 
op de hoogte van den toestand, blijkbaar 
bewust van het op hem rustend risico nim
mer bij de gemeente heeft aangedrongen 
op maatregelen ter voorkom ing van het
geen geschied is, hetgeen afdoende is. 

E . Zwiers Roelofszoon, handelaar in brand
stoffen, wonende te Voorst, eischer tot cassatie 
van het door het Gerechtshof te Arnhem op 
18 April 1928 tusschen partijen gewezen ar
rest, ( . J. 1928, 1646 R ed. ) advocaat Mr. 
W. Francken; 

tegen: 
den Burgemeester der gemeente Zutphen, als 
zoodanig die gemeente in rechte vertegen
woord igende, verweerder in cassatie, advocaat 
Jhr. Mr. G. W . van der Does; (gepleit door 
Mr. G. H. Telders.) 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Eischer in cassatie vorderde van de gemeen
te Zutphen · vergoeding van de schade, ver
oorzaakt door verzakking van eenen, sedert 
1916 aan hem in eigendom toebehoorenden, 
muur met daarop staande loods en hijsch
kraan tengevolge van den stroom van het, 
voorheen in andere richting loopende, doch 
sedert 1902 door een alstoen door de gedaagde 
gemeente aangelegd verbindingskanaal langs 
voormelden muur in den IJsse l afgevoerde, 
water rnn Berke\ en Helbergensche beek, ten 
processe kortweg genoemd het Berkelwater. 

Volgens de, naar het mij voorkomt, in cas
satie onaantastbare lezing der dingtalen door 
het Hof, woals die in het bestreden arrest, 
in overeenstemming trouwens met de lezing 
der Rechtbank in de eerste rechtsoverweging 
van het vonnis van eersten aanleg, waarnaar 
het arrest, voor wat de feiten betreft, ver
wijst, is samengevat, wijt e ischer bedoelde ver
zakking en daaruit voor hem ontstane schade 
aan de stroomverlegging van het Berkelwater 
door de Gemeente in 1902, die hij beschouwt 
a ls een onrechtmatige daacl, waardoor, naar te 
voorzien was , zijn e igenclom op den duur we! 
moest wdrden beschadigd. 

De Arrondissements-Rechtbank te Zutphen 
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wees de vordering toe, daarvoor in hoofdzaak 
overwegende, dat wie een lmnaal met stroo
m end water aanlegt, aansprakelij k is voor de 
schade, die dat water aan aangrenzende eige
naren veroorzaakt, omdat de zorgvuldigheid, 
die in het maatschappelijk verkeer betaamt te11 
opzichte van eens anders goed, meebrengt, dat, 
als m en eenig werk aanlegt en beheert onm id
dellijk aansl uitend aan het terrein van een 
buurman, m en dezen vrij waart tegen de scha
delij ke gevolgen daarvan, welke in casu te 
voorzien zijn geweest. 

I n het be treden arrest, waarbij , met voor
bijgang van al le bewijsaanbod, voormeld von
ni s wordt vernietigd en e ischer in cassatie in 
zijne vordering niet--ontvankelijk verklaard, 
wordt vooropgesteld, dat, naar 's Hofs oordeel , 
geen enkel arti kel van wet of verordening zou 
zijn aan te wij zen behalve het a lgemeen be
roep op art. 1401 B. W. 't welk de gemeente 
zou hebben overtreden door de stroomverleg
g ing in quaestie, of hare gevolgen te doen 
voortduren; 

dat daarom, zal hare handelwijze als on
rech tmatig kunnen worden beschouwd, <lit" 
s lechts ZOLi zijn te grondvesten op de opvatting 
van het begrip omechtmatige daad in het a l
gem een, gelijk de Rechtbank ook doet blijkens 
haar beroep op de zorgvuldigheld, die in het 
maatschappelijk verkeer ten aanzien van eens 
a nders goed betaamt. 

D e bewering der gemeente, dat zoodanig 
beroep hier niet kan opgaan, omdat zij , het 
Berkelwater afvoerend , waartoe zij, naar niet 
is weersproken, was en is verplicht, slechts 
haar taak als publiekrechtelijk lichaam na
komt en in zoovere niet deelneemt aan het 
maatschappelijk verkeer en aan de eischen 
daarvan n iet kan worden onderworpen, maar 
slechts het oordeel van de boven haar ge
stelde organen heeft af te wachten, meent het 
Hof in dezen ter zijde te kunnen laten, omdat 
,,o_ok a l nam men hier de bedoelde uit hf'lt 
maatschappelijk ve1·keer voortvloeiende ver
plichtingen (zijnde het inachtnemen van de 
zorgvuld igheid, die in het maatschappelijk 
ver keer ten aanzien van eens anders goed be
taamt) als de gemeente bindend aan, toch zij 
niet kan worden [each t daartegen te hebben 
gezondigd," terwiJI de redengeving van <lit 
oordeel is vervat in de volgende overwegin
gen, hierop neerkomende: dat de bedoelde 
verlegging van den afvoer van het B erkel 
water is tot stand gekomen in 1902, terwij l 
Zwiers het bedoelde perceel in quaestie heeft 
gekocht en verkregen in 1916, toen de veran
derde toestand dus reeds 14 jaren had be
staan , dat hij E. Zwiers, dus in alle opzichten 
w ist, althans moest weten , wat hij koch t, ook 
dat zij n verkregen e igendom tegen het water 
werd beschermd door een ouden muur, die 
,,op staal" stond d . i. geen bijzondere fundee
ring had, en die den aandrang van bet dik
wijls fe l stroomende Berkelwater had te ver
duren, en dat de gemeente een reeds jaren 
Jang bestaanden toestand eenvoudig doende 
voortduren, in geen enkel opzicht iets deed 
wat Zwiers n iet had kunnen verwachten en 
niet is in te zien, waarom hierin iets onbe
hoorlijks zou zijn gelegen te zijnen opz ichte, 
dat nu WE"! Zwiers stelt dat de gemeente soms 
eenige, zij het onvoldoende, maatregelen zou 
hebben genomen om zijn eigendom te bescher-

men, maar dit volkomen kan worden ver
klaard door de op haar drukkende zorg voor 
het onderhoud van het vaarwater, en boven
dien zoodanige handelwijze toch geheel on
voldoende zou zijn om daaruit een erkenning 
van een ige verplichting af te le i den; 

en ten overvloede dat, toen Zwiers' voor
ganger in den eigendom, het bedoeld perceel 
in 1902 kocht van de gemeente, tot de be
doelde stroomverlegging reeds was besloten, 
zoodat reeds Zwiers' voorganger kon weten wat 
zijn e igendom zou hebben te verduren; dat 
dus van een onrechtmatige daad of verzuim 
van de gemeente n iet is gebl eken. · 

Door deze bes] iss ing acht e ischer geschonde n 
a rtt. 625, 626, 673, 1401, 1402 en 1403 B. W ., 
152 en 153 Grondwet, 48, 199 en 343 Rv., 
omdat: 

.,het aanleggen van werkcn , in casu de 
stroomverlegging en de verdere bij de oor
spronkel ijke dagvaarding gestelde werkzaam
heden en he t daarbij nalaten van de noodige 
maatregelen om schade daarvan voor het 
eigendom van Zwiers zooveel mogelijk te voor
lmmen, niet alleen een onrechtmatige daad, 
naar artikel 1401 B. W. , maar ook een on
rechtmatige nalatigheid vormden naar arti kel 
1402, en strijd ig waren met artt. 625, 626 en 
673 van <lit Wetboek, terwijl de gemeente van 
de verpl ichting tegen beschadiging van Zwiers' 
eigendom als gevolg van door de Gemeente 
ondernomen werken te wa ken, niet werd ont
heven door het feit, dat Zwiers of zijn rechts
voorga nger den eigendom verkregen had nadat 
deze werken waren ondernomen, i·espectieve
lijk daartoe besloten was, wat te meer klemt 
nu de gemeente blij kens vroeger door haar ge
nomen maatregelen met het gevaar bekend 
was, terwijl bet Hof verder ten onrechte over
woog, dat de gemeente den toestand doende 
voortduren, in geen enkel opzicht iets deed wat 
Zwiers niet had kunnen verwach ten, m aar ook 
al ware deze overweging juist, daardoor de 
gedragingen der gemeente haar onrech tmatig 
karakter niet zouden verl iezen." 

Voorzoover gericht tegen de ove rweging van 
het bestreden arrest, dat behalve het alge
meen beroep op art. 1401 B. W. geen artikel 
van wet of verordening is aan te wijzen , het
wel k door de gemeente in dezen zoude zijn 
overtreden, komt <l it middel mij ongegrond 
voor , daar het Hof , beslissende, dat van een 
onrechtmatige daad of verzuim niet is geble
kcn, kennelijk onder bet vorengemelde a lge
meen beroep op art. 1401 mede begrijpt dat op 
art. 1402 B. W. Van schending der aange
haalde artikelen 625, 626 en 673 B. W . kan 
m . i. bij voormelde overweging geen sprake 
zij n . Van het laatste niet, omdat lezing der 
daa rin vervatte bepaling a l aanstonds doet 
zien, dat voor toepassing daarvan in het on
derwerpel ijke geval geen termen aanwezig zijn. 
Van de beide eerste n iet, orudat, a l kan het 
eigendomsrecht der gemeente ten aanzien van 
het verbindingskanaal en het daar in aanwezige 
water a ls vaststaande worden aangenomen, 
naar de rechtspraak van Uwen Raad, a rt. 625 
in de woorden ,,mits men aan de r echten van 
derden geen hinder toebrenge" niet bedoelt, 
den eigenaar als zoodanig eene bijzondere ver
plichting op te leggen, welke den grondslag 
van het burenrecht wude vormen, <loch bloot 
te kennen geeft, dat de eigenaar, die bij de 
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uitoefening van zijn eigendomsrecht de rechten 
van anderen krenkt, zich ter afwering van de 
deswege tegen hem geldend gemaakte aan
spraken niet met vrucht kan beroepen op 
zijne bevoegdheid om over zijn e igendorn op 
de volstrekste wijze te beschikken (H. R. 23 

ov. 1917 W. 10210, N. J . 18.3) . 
Terecht heeft derhal ve, naar het rnij voor

komt, het Hof in het onderwerpelijke geval 
het antwoord op de vraag, of de gestelde daad 
en schade de ingestelde vordering rechtvaar
digen uitsl uitend gezocht in de artikelen 
1401 e. v. B. W. en daartoe voor alles nage
gaan of hier is een onrechtrnatige daad der 
gemeen te in den zin dier wetsbepalingen , 
welke haar in geval van schuld of schuldig 
verzuim harerzijds zoude verplichten, die daar
door beweerdelijk veroorzaakte schade aan 
Zwiers te vergoeden. 

Door in dezen, met voorloopige terzijdestel
ling van het beroep der gemeente op hare 
taak als publiekrechtelijk lichaam , aan de 
gewraakte daad ter beoordeeling van hare a l 
of niet rechtrnatigheid den maatstaf aan te 
leggen , of zij al dan niet is overeen te brengen 
met de zorgvuldigheid, welke in het rnaat
schappelijk verkeer ten aanzien van eens an
ders goed betaamt, heeft het Hof tegenover de 
hierbedoelde handeling der gemeente stellig 
het meest gestrenge standpunt i ngenomen, zoo
dat de niet-ontvankelijkheid van eischer in 
zijne vordering in elk geval terecht is uitge
sproken , bijaldien bedoelde zorgvuldigheid in
derdaad, zooals het Hof beslist, geacht moet 
worden in dezen aan zijde der gemeente niet te 
hebben ontbroken. De meening van den ge 
eerden pleiter voor verweerder, als zoude het 
Hof in dezen hebben gegeven eene feitelijke 
beslissing, waartegen vruchteloos in cassatie 
zou worden opgekomen, dee! ik niet, omdat 
ik haar in strijd acht met het tot dusverre 
door Uwen Raad ingenomen standpunt, dat de 
vraag, of eenige handeling a l cl a n niet terecht 
als eene onrechtmatige daad in den zin van 
art. 1401 B. vV. is aangernerkt, aan onderzoek 
in cassatie onderworpen is te achten. (H. R. 
31 Jan. 1919 W . 10365, N. J. 1919, 161 ; 31 
J a n. 1924 W . 11246 ; H. R. 25 Mei 1928 
W. 11885 N. J. 1928, 1688). 

H et wil mij dan ook voorkomen, dat het 
voorgestelde middel, tenzij het cassatieberoep 
reeds zoude moeten afstuiten op het door het 
Hof terzijde gelaten beroep der gerneente op 
hare publiekrechtelijke taak ten dezen, slechts 
dan niet tot cassatie zoude kunnen leiden, bij
aldien Uw R aad van gevoelen mocht zijn, dat 
het H of terecht heeft geoordeeld , dat in ' de 
houding der gemeente ten opzichte van eischer 
n iets onbehoorlijks is gelegen. M ij schijnt d it 
inderdaad het geval. 's Hofs redeneering, dat 
de e ischer, Zwiers, zijn bedoeld perceel koo
pende iJJ 1916 toen de veranderde toestand 
met betrekking tot het Berkelwater reeds veer_ 
tien jaren had bestaan, zoodat Zwiers in a ll e 
opzichten wist, altha ns rnoest weten, wat hij 
kocht, bepaaldelijk ook wat de gesteldheid van 
bedoelden muur betreft, en <lat de gemeente 
dien reeds ja ren Jang bestaanden toestand 
eenvoudi g doende voortduren, in geen enkel 
opzicht iets deed, wat Zwiers niet ha d kunnen 
verwachten en niet is in te zien, waarom 
hierin iets onbehoorlijks zou zijn gelegen te 
zijnen opzichte, lijkt mij in het onderwerpelijke 

geval a fdoende, nu daarin kennelijk li !\t op
gesloten, dat Zwiers, hoewel, sedert h1j den 
eigendom daarvan had verkregen, vol komen 
op de hoog te van den toestand, waarin zijn . 
erf tegenover het daarl angs stroomende water 
verkeerde, blijkbaar bewust van het op hem
zelven te dezen aanzien latende r isico, nimmer 
bij de gemeente heeft aangedrongen op maat
regelen ter voorkoming van hetgeen geschied 
.is , daargelaten, of de gemeente onder de ge
geven omstandigheden met het beschermen 
van Zwiers' eigendum billijkerwijze ware te 
bel asten geweest, terwijl blijkbaar evenmin de 
gemeente ooit redelijke aanleiding heeft ge
vonden op de noodzakelijkheid van zoodanige 
door haar te nemen maatregelen bedacht te 
zijn, stuitende de bewering van het middel, als 
zoude de gemeente blijkens vroeger door h aar 
genomen maatregelen met het gevaar bekend 
zijn geweest, m. e. af op de feitelijke beslis
sing van het arrest, dat bedoelde maatregelen 
volkomen kunnen warden verklaard door de 
op de gemeente drukkende zorg voor het onder
houd van het vaarwater en bovendien de be
doel de handelwijze toch geheel onvoldoende 
zoude zijn om daaruit erkenning van eenige 
verpl ichting van zijde der gemeente af te 
le iden. 

Ik coneludeer mitsdien tot verwerping van 
het cassatieberoep met veroordeeling van 
e ischer in de daarop gevallen kosten. 

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

der Arrondissements-Rechtbank te Zutphen 
van 13 J anuari 1927, waarnaar het arrest 
ten aanz ien van de feiten venvijst, voorzoover 
thans van belang, blijkt: 

dat de eischer tot cassatie - Zwiers - sedert 
1916 e igenaar is van een stuk grand waarop 
zich thans bevinden een pakhuis, loo<ls en 
hijsch kraan, gelegen te Zutphen, aan de Noord
zijde begrensd door de Zuiderhaven en aan de 
Oostzijde door het verbindingskanaal , dat het 
water van de H elbergensche Beek en den 
Berke! afvoert naar den IJssel; 

dat die Noord- en Oostzijden van het perceel 
zijn omgeven en ingesloten door een muur van 
baksteen eveneens aan Zwiers toebehoorende, 
welke vroeger dee! heeft uitgemaakt van de 
vestingtm der stad ; 

dat tot 1902 de gemeente het water van de 
Helbergensche Beek en van den Berke] naar 
den IJssel afvoerde door de Zuiderhaven, doch 
toen die haven van den IJ ssel is afgesloten 
door een dam en het verbindingskanaal tot 
den afvoer is i ngericht; ' 

dat het gevolg hiervan was, dat het afge
voerde water, dat vroeger langs de Noord
zijde van meergemeld perceel vloeide, voortaan 
juist v66r dat perceel een zeer sterke bocht 
moet maken om in het vrijwel loodrecht op de 
Zuiderhaven staande verbindingskanaal te ko
men en daarbij , dikwijls in snelle vaart, stu it 
op den muur van Zwiers langs het begin van 
het kanaa l ; 

dat de grand v66r, onder en achter dien 
kanaalmuur langzamerhand door het water is 
weggespoeld of weggezogen en in Januari 
1925 een g roote holte is ontstaan, waarin de 
muur langs het kanaal en de grand achter den 
muur zijn verzakt, waardoor de loads en de 
hijschkraan geheel of g rootendeels voor hun 



1929 26 APRIL 428 

doe! onhruikbaar zijn geworden en aan Zwiers I 
belangrijke schade is toegebracht; 

dat Zwiers stell ende, dat te voorzien was 
dat deze verzakking op den duur het gevolg 
moest zijn van de stroomverlegging in 1902 en · 
de gemeente <lit gevolg had behooren te voor
komen door de daartoe vereischte versterking 
aan te brengen aan den teen van den muur, 
bij inle idende dagvaarding van haar vergoe
ding heeft gevorderd van de door hem ter zake 
geleden en nog te lij den schade; 

dat de Rechtbank. deze, door de gemeente 
op verschillende gronden bestreden, vordering 
bij haar voormeld vonnis heeft toegewezen; 

dat in hooger beroep het Hof in de eerste 
pl ants heeft onderzoqht de .door de gemeente 
tegen het vonnis aangevoerde grief, dat aan 
haar geen onrechtmatig doen of laten kan 
worden geweten, waarbij het Hof op den 
voorgrond stel t, dat - behoudens dan artikel 
1401 B . W. - geen enkel artikel van wet 
of verordening is aan te wijzen, dat de ge
meente zou hebben overtreden door de stroom
verlegging of door haar gevolgen te doen 
voortduren, waarna het Hof vervolgt: ,, dat 
daarom, zal haar handelwijze als onrecht
matig kum1en worden beschouwd, <lit slechts 
zou zijn te grondvesten op de opvatting van 
het begrip ,,onrechtmatige daad" in het alge
meen, en de R echtbank dit ook doet blijkens 
haar beroep op de zorgvuldigheid, die in het 
maatsch appelijk verkeer ten aanzien van eens 
anders goed betaamt" ; 

dat het Hof voQrts gewag maakt van het 
betoog der gemeente, dat een beroep op die 
zorgvuldigheid niet kan opgaan, omdat zij het 
water van Helbergensche Beek en Berke! af
voerende slechts haar taak a ls pub! iekrechte
lijk li chaam nakornt en in zoover niet deel
neemt aan het maatschappelijk verkeer en dus 
aan de eischen daarvan n iet onderworpen kan 
zijn; 

dat het Hof <lit punt echter niet beslist, om
dat het op de in het middel van cassatie 
weergegeven gronden van oordeel is, dat, ook 
a l bonden de uit het maatschappelijk verkeer 
voortvloeiende verplichtingen de gemeente 
hier we!, zij toch niet geacht kan worden 
hiertegen te hebben gezondigd; 

dat het H of mitsdien, met vernietiging van 
het vonnis der Rechtbank, Zwiers niet-ontvan
kelijk heeft verklaard in zijn vordering; 

0. dat tegen deze uitspraak als m iddel van 
cassatie is voorgesteld: 

Schending der artt. 625, 626, 673, 1401, 
1402, 1403 B. W. , 152 en 153 Grondwet, 48, 
1~9, 353 Rv., door te beslissen dat naar 
's-Hofs oordeel geen enkel artikel van wet of 
verordening zou zijn aan te wijzen, behalve 
het algemeen beroep op artikel 1401 B. W ., · 
't welk de gemeente zou hebben overtreden 
door de stroomverlegging in quaestie, of hare 
gevol gen te doen voortduren ; dat daarom, 
zal hare handelwijze a ls onrechtmatig kunnen 
warden beschouwd, <lit slech ts zou zijn te 
grondvesten op de opvatting van het begrip 
onrechtmatige daad in het algemeen; 

en dat, ook al nam men hier de bedoelde 
uit het maatschappelijke verkeer voortvloeien
de verplichtingen (zijnde het inachtnemen van 
de zorgvuldigheid , die in het maatschappelijk 
verkeer ten aanzien van eens anders goed be
taamt) als de gemeente bindend aan, toch zij 

niet kan warden geacht daartegen te hebben 
gezondigd; 

zulks op grand dat de . bedoelde verlegging 
van den afvoer van · het Berkelwater is tot 
stand gekomen in 1902, terwijl Zwiers het be
doelde perceel in quaestie heeft gekocht en 
verkregen in 1916, toen de veranderde toe
stand dus reeds 14 jaren had bestaan, dat hij, 
E. Zwiers, dus in a lle opzichten wist, a lthans 
moest weten, wat hij kocht, ook dat zijn ver
kregen eigendom, tegen het water werd ~e
schermd door een ouden muur, die ,,op staal" 
stond, d. i. geen bijzondere fundeering had, en 
die den aandrang van het dikwijls fel stroo
mende Berkelwater had te verduren, en dat 
de gemeente een reeds jaren Jang bestaanden 
toestand eenvoudig doende voortduren, in geen 
enkel opzicht iets deed wat Zwiers niet had 
kunnen verwachten en niet is in te zien, 
waarom hierin iets onbehoorlijks zou zijn ge
legen te zij nen opzich te, dat nu we! Zwiers 
stelt dat de gemeente soms eenige, zij het on
voldoende, maatregelen zou hebben genomen 
om zijn e igendom te beschermen, maar <lit vol
komen kan warden verklaard door de op haar 
drukkende zorg voor het onderhoud van het 
vaarwater, en bovendien zoodanige handel
wijze toch geheel onvoldoende zou zijn om 
daaruit een erkenning van eenige verplichting 
af te lei den; 

en ten overvloede dat, toen Zwiers' voorgan
ger in den eigendom, het bedoeld perceel in 
1902 kocht van de Gemeente, tot de bedoelde 
stroomverlegging reeds was besloten, zoodat 
reeds · Zwiers' voorganger kon weten wat zijn 
e igendom zou hebben te verduren; 

dat dus van een onrechtmatige daad of ver
zuim van de gemeente niet is gebleken ; 

en mitsdien met voorbijgang van alle bewijs
aanbod het vonnis door de Arrondissements
Rechtbank te Zutphen op 13 J anuari 1927 
tusschen partijen gewezen te vernietigen en 
Zwiers niet-ontvankelijk te verklaren in zijne 
vordering, met zijne veroordeeling in de kosten 
van het geding; zulks ten onrechte: 

omdat het aartleggen van werken, in casu de 
stroomverlegging en de verdere bij de oor
sronkelijke dagvaarding gestelde werkzaamhe
den en het daarbij nalaten van de nood ige 
maatregelen om schade daarvan voor het eigen . 
dom van Zwiers zooveel mogelijk te voorko
men, niet alleen een onrechtmatige daad, naar 
art. 1401 B . W., maar ook een onrechtmatige 
nalatigheid vormden naar art. 1402, en strijdig 
waren met artikelen 625, 626 en 673 van <lit 
Wetboek, terwijl de gemeente van de verpl ich
ting tegen beschadiging van Zwiers' eigen
dom als gevolg van door de Gemeente onder
nomen werken .te waken, niet werd ontheven 
door het feit, dat Zwiers of zijn rechtsvoor
ganger den eigendom verkregen had nadat 
deze werken waren ondernomen, respectievelijk 
daartoe besloten was, wat te meer klemt, nu 
de Gemeente bl ij kens vroeger door h aar ge
nomen m aatregelen met het gevaar bekend 
was, terwijl het Hof verder ten onrech te over
woog, dat de Gemeente den toestand doende 
voortduren, in geen enkel opzicht iets deed wat 
Zwiers niet had kunnen verwachten, maar ook 
a l ware deze overweging juist, daardoor de 
gedragingen der Gemeente h aar onrechtmatig 
karakter niet zouden verliezen; 

0. daaromtrent : 
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dat indien - gelijk Zwiers heeft gesteld -
de Gemeente, door in voege als voormeld in 
1902 den stroom te verleggen, zonder maatre
gelen te treffen ter verdediging van het daar
door aan de kracht ige inwerking van het 
water blootgestelde perceel, een toestand heeft 
geschapen, die den eigendom van dat perceel 
op onrechtmatige wijze aantast, deze aantas
ting haar - onrechtmatig karakter niet kon 
verl iezen a Ileen doordat Zwiers, toen hij in 
19i6 het perceel verwierf, met den toestand 
bekend was of kon zijn, en verwachten kon 
dat de gemeente dien zou bestendigen; 

dat a l evenm in het enkele fe it, dat toen de 
rechtsvoorganger van Zwiers in 1901 het per
ceel van de Gemeente kocht, te Zutphen van 
a lgemeene bekendheid was dat reeds tot de 
stroomverlegging besloten was, zoodat reeds 
die rechtsvoorganger weten kon wat zijn eigen
dom dreigde, ten gevolge kan hebben, dat de 
stroomverlegging zonder treffen van de meer
gemelde maatregelen rechtmatig werd, indien 
daarin anders een onrechtmatige aantasting 
van den eigendom gelegen ware; 

dat derhalve de gronden, waarop het Hof 
heeft aangenomen, dat van een onrechtmatige 
daad of verzu im van de Gemeente niet is ge
bleken, en mitsdien Zwiers niet-ontvankelij k 
heeft verklaard in zijn vordering, die beslis
sing niet rechtvaardigen; 

Vernietigt het bestreden arrest; 
Verwijst het geding naar het Gerechtshof te 

Arnhem, ten einde, met inachtnem ing van 
's-Hoogen Raads ui tspraak, de zaak verder te 
behandelen en te beslissen. 

(N. J.) 

27 April 1929. BESLUIT, houdende bepalin
gen tot verzekering van de belastingen 
naar inkomen en vermogen, te heffen van 
binnenschippers en van tot de bemanning 
van een binnenvaartuig behoorende per
sonen, die binnen het Rijk hun bedrijf 
of beroep uitoefenen, zonder er een vaste 
woonplaats te hebben. S. 215. 

Wij WILHELMINA, enz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 3 April 1929, n°. 135, Directe 
Belastingen : . 

Gezien arti.kel 104 der Wet op de Inkomsten
belasting 1914, arti.kel 2 der Wet van 28 De
cember 1926 (Staatsblad n°. 430), artikel 52bis 
der Wet op de Vermogensbela.sting 1892 en 
artikel 2 der Wet van 16 Maart 1928 (Staats
blad n°. 66); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 April 1929, n°. 21); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 April 1929, n°. 204, 
Directe Belastingen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Art 1. Alle binnenschippers en alle tot de 
bemanning van een binnenvaartuig behoorende 
personen zijn gehouden telkens in den loop 
van de eerste drie maanden van het belasting
jaar der belastingen naar inkomen en vermogen 
en in ieder geval voordat zij in den overigen tijd 
van het belastingjaar hier te lande varen, zich 
aan te melden aan een der door Onzen Minister 
van Financien daartoe in elke provincie aan 

te wijzen ontvangkantoren der directe be-
lastingen. · 

De in het vorige lid bedoelde personen die 
met een vaartuig het Rijk binnenkomen, 
kunnen zich aanmelden op het grenska.ntoor 
der invoerrechten. 

2. Van de verplichting ingevolge arti.ke_l 1 
zijn vrijgesteld : 

a. zii die in het bezit zijn van een door den 
ontva.nger der directe 'belastingen hunner 
woonplaats, in bet loopende belast.ingjaar af
gegeven verklaring, waaruit blijkt, da.t zij ten 
dacre, waarop die verklaring is afgegeven, hier 
te l.ande eene vaste woonplaats aan den wal 
hadden; 

b. de met binnen hot Rijk wonenden, mits 
zi,i vreemdelingen zijn en hunne werkzaa.mheden 
hier te lande zich bepalen tot de verrichtingen, 
genoemd in artikel 3 der Wet op de Inkomsten
belasting 1914. 

3. Aan de personen, die zich overeenkom
stig het bij artikel 1 bepaalde aanmelclen, 
wordt door den ontvang~r, indien en voor 
zoover hem dit noodig of wenschelijk voorkomt, 
een aangift ebilj et voor de belastingen na.a.r in
komen en vermogcn ter dadelijke invulling 
aangeboden. 

Voorts kunnen door den ontvanger voorloo
pige aansla.gen in die belastingen warden vast
gesteld. · 

4. Aan de in het vorige artikel bedoelde 
personen wordt door den ontvanger eerr ,,Be
wijs" verstrekt, inhoudende : de dagteekening 
van aanmelding, naam, voornamen, domicilie 
en beroep van den belanghebbende en, indien 
deze schipper is, tevens soort. en naam van het 
vaartuig en laadvermogen of inhoud van bet 
vaartuig (volgens opgaaf van den schipper, 
indien geen meetbrief kan warden vertoond). 

Op dit bewijs stelt de belanghebbende in 
tegenwoordigheid van den ontvanger z~jne 
handteekening ; kan hij niet schriiven, dan 
wordt in plaats daarvan zijn signa!ement in 
bet bewijs opgenomen. 

H et bewij s wordt slechts afgegeven tegen 
int rekking van het in het vorige belastingjaar 
verstrekte bewijs, tenzij den ontvanger aan
nemelij k wordt gemaakt, dat overlegging 
daarvan niet mogelijk is. 

Indien voorloopige aanslagen op den voet 
van arti.kel 3 van dit beslmt zijn vastgesteld, 
moet v66r de afgiftc van het bewijs het bedrag 
van die aanslagen op rekening van de defini
tieve aanslagen warden voldaan. H et bedrag 
van de voorloopige aanslagen wordt in het 
bewijs opgenomen met vermelding van de 
betaling. 

5. In bijzondere gevallen kan de ontvanger, 
met afwijking van bet la.atste lid van het vo
rige artikel, het bewijs afgeven onder voorwaar 
de, da.t een gedeelte van de voorloopige aan
slagen terstond en het meer verschuldigde in 
een of meer door hem te bepalen termijnen 
wordt betaald. 

H ij stelt van zijne beschi.kking dienaangaande 
aanteekening op het bewijs met .vermelding 
van de verva ldagen der termijnen. 

H et op dezen voet afgegeven bewijs verliest 
zijne geldigheid, indien de houder in gebreke 
blijft aan de voorwaarden, waaronder het is 
afgegeven, t e voldoen. 

6. Tot het bekomen van de verklaring, 
bedoeld in artikel 2, onder letter a, wendt de 
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bclanghcbbende of een van zijn huisgenooten, 
ouder dan 16 jaren, zich tot den ontvanger der 
directe belastingen van zijne woonplaats, 
die de verklaring afgeeft, nadat hem gebleken 
is, dat de belanghebbendc eene vaste woon
plaats aan den wal heeft. 

De verklaring is nict gcluig, alvorens de be
langhebbende daarop zijn handteekening heeft 
gesteld in tegenwooruigheid van den ontvanger, 
in het eerste lid bedoeld. of van den ontvanger 
van een kantoor, aangewezen krachtens het 
eerste lid van artikel 1 of bedoeld in het tweede 
lid van dat artikel, en alvorens deze ontvanger 
h.iervan op de verklaring heeft doen blijken. 
Kan de belanghebbende niet schrijven, dan 
wordt zijn handteekcning vervangen door zijn 
signalcment, op de verklaring te stellen door 
Cf')n dcr vorcnbedoelde ontvangers. 

7. Iedcr binnensch.i pper en ieder tot de 
bemanning van een binnenvaartuig behoorend 
persoon is - behalve in de maanden Mei, 
Juni en Juli - verplicht om, op vordering 
van de ambtenaren der dircctc belastingen , een 
aan horn in het loopend belastingjaar volgens 
artikel 4 afgc~even, geldig bcwijs of eene aan 
hem in dat nelastingjaar volgens artikel 6 
afgegeven geldige verklaring te vertoonen en, 
indien het bewijs of de verklaring van do hand
teekening van den belangbebbende is voorzien, 
ter vergelijking zijne bandteekening te stellen, 
een en antler voor zoover hij niet ten genoegen 
van die ambtenaren aantoont, dat ·bij beboort 
tot de personen, bedoeld in artikel 2, letter b, of 
dat h.ij, onder een der niet in artikel 1 bedoelde 
kantoren opgespoord zijnde, ten ontvang
kantore over de gemeente van opsporing 
zekerbeid heeft gesteld voor de over bt>t loopend 
belastingjaar verschuldigde belasting. 

8. Dit besluit t.reedt in werking met ingang 
van 1 Mei 1929. Het vindt voor het eerst toe
passing voor het belastingjaar 1929/19:l0. 

Ons hesluit van 28 April 1927 (Staatsblad 
n°. 102) blijft slecbts van kracht voor de be
lastingjaren die zijn geeindigd v66r 1 Mei 
1929. 

Voor de toepassing van het derde lid van 
artikel 4 in bet belastingjaar 1929/1930 wordt 
onder ,.bet in bet vorige belastingjaar ver
~trekte bewijs" verstaan bet voor bet belasting
Jaar 1928/1929 op den voet van Ons beslui+. 
van 28 April 1927 (Staatsblad n°. 102) ver
strekte bewijs. 

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

's-Gravenbage, den 27st,en April 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, de Geer. 
(UiiJ<,IJ· 29 April 1929.) 

27 Apr;z 1929. BESLUIT tot wijziging van 
bet Koninklijk Besluit van 16 April 1925 
(Staatsblad n°. 145), tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 29, eerste lid, der Onge
vallenwet 1921. S. 216. 

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

Arbeid, Handel en Nijverbeid van 27 Februari 
1929, n°. 458, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 29, eerste lid, der Ongevallen
wet 1921 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 April 1929, n°. 36); · 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 April 1929, no. 993, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wjjzic,en Ons besluit van 16 April 1925 

(Staatsbl-;;/ n°. 145), en te bepalen als volgt: 
Art. I. Aan bet slot van bet eerste lid van 

artikel 5 van Ons vorengenoemd besluit wordt 
in plaats van .,0.8" gelezen: ,.0.86". 
. Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
mgang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Ooze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in bet Staatsblad zal worrlen "eplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezo;';'.den aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27stcn April 1929. 
WILHELMINA. 

De Min. van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. S I o t em a k o r de Bruin e. 

( Uitgeg . 13 Mei 1929.) 

27 April, 1929. BESLUIT tot wijziging van 
bet Koninklijk besluit van 21 September 
Hl23 (Staat.~blad n°. 459) tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoelcl in artikel 52 der Land
en Tuinbouwon):!evallenwet 1922, zooals 
dat is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
5 Juni 1925 (Staatsblad n°. 227). S. 217. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracbt van Onzen Mini8ter van 

A.rbeid, H andel en ijverbeid v:m 27 Februari 
1929, n°. 458, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 52 der Land- en Tuinbouw-
ongevallenwet 1922 ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
16 April 1929, n°. 36) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 April l 929, n°. 993, 
Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goengevonden en verstaan: 
te wi_izigen Ons besluit van 21 September 

1923 (Staatsblad n°. 459), gewijzigd bij dat van 
5 Juni 1925 (Staatsblad n°. 227) en te bepa
len als volgt : 

Art. I. Aan bet slot van het eerste lid van 
artikel 4 van · Ons vorengenoemd gewijzigd 
besluit van 21 Septemher 1923 (Staatsblad 
n°. 459) wordt in plaats van ,.1.25" gelezen : 
,,1.17". 

Art. II. Dit besluit t.reedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der da~
teekening van bet Staatsblad, waarin bet 1s 
geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij 
verbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in bet Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal wordcn ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, don 27sten April 1929. 
WILHELMINA. 

De Min. van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
,J. R. Slotemaker de Bruin e. 

(Uitgeg . 13 Mei 1929.) 
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29 April 1929. BESLUIT tot wijziginu van 
het Girobesluit 1924 (Staatsblad n°."' 451), 
waarvan de gewijzigde tekst is bekend 
gemaakt bij besluit van den 23sten Mei 
1928 (StaatBblad n°. 183). S. 218. · 

Wij WILHELMTN A, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van den 4den Maart 1929, n°. M 19 
Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie; ' 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 9 April 1929, no. 37); 

Gelet op het nadere rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 25 April 1929, 
n°. M 33, Hoofdbestuur der Posterijen en 
T elegrafie : 

Hehben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. I. In dit besluit wordt onder Giro

besluit" verstaan Ons besluit van den 'i6den 
September 1924 (Staatsblad n°. 451), waarvan 
de gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij Ons 
besluit van deI). 23sten Mei 1928 (Staatsblad 
no. 183). 

Art. II. Artikel 14. lid 1 sub c van het 
Girobesluit wordt gelezen als volgt : 

c. voor _elke overschrjjving op eene r ekening
cour~nt _b1J een buit.enlandschen postch/>que
en g1rodienst : 

1°. b ij bedragen niet. hooger dan 2000 gul
den : 5 cent voor elke 100 gulden of gedeelte 
van I 00 gulden met een minimum van 10 
cent; 

2°. bij bedragen boven 2000 gulden: 1 
gulden, vermeerderd met 5 cent voor elke 500 
gulden of gedeelte van 500 gulden, boven 2000 
gulden. 

Art. III. In artikel 15 van het Girobesluit 
worden de volgende veranderingen aange
bracht: 

In lid 3 wordt in plaats van ,.40 cent" ge
lezen ,,25 cent" . 

In lid 10 wordt in plaats van ,,15 cent" ge
lezen ,.20 cent". 

In lid 12 warden de woorden ,.artikel 8, lid 6" 
gewijzigd in ,,artikel 8, lid 4 e~ 5". 

Tn den laatst en zin van ;jd Hi warden de 
woorden ,,van het t egoed van de r ekening 
va_n. den_ tre~er in mindering gebracht-" ge
wuz1gd m ,,m mindering gebracht van het 
teg~ed van de postrekening van afschrijving". 
. Lid 17 wordt gelezen als volgt : ,,De directeur 
1s bevoegd voor elke beschikk.ing als bedoeld 
in art.ikel 7 lid 3, een extra-recht van 15 cent 
in mindering te brengen van het t egoed van 
den rekeninghouder, die deze beschikki.nuen 
inzendt". 

0 

Lid 18 _wordt gelezen als volgt: ,,Voor de 
terugbet~ling van bedragen wegens stortingen, 
welke met op de aangegeven postrekeninu 
g~boekt kui:inen worden of door den begun': 
st1gde geweigerd warden, is door den storter 
een recht van 15 cent per storting verschuldigd, 
dat van de t erug te beta len som wordt inue-
houden". 

0 

Aan het artikel wordt een nieuw lid 21 toe
gevoegd, luidende : 

.. 21. Voor zoover overschrijvingen, als be
doeld in artikel 7 lid 5, geschieden krachtens 
aan den directeur verleende machtiginr<en, 
welke zonder dat daarvoor girobilj etten °aan 
het girokantoor warden ingezonden, worden 
uitgevoer?,. is voor elke overschrijving een door 
Onzen M1mster vast t e stellen recht verschul-

digd. De deswege· te betalen bedragen word en 
na afloop van een kalenderjaar in mindering 
gebracht van het t egoed van de postrekeningen 
van afschrijving". 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad ~eplaatst en in afschrift aan den 
Raad van ;:;tate medegedceld zal warden. 

's-Gravenhage, den 29st,en April 1929. 
WILHELMINA. 

De 1llinister van Wate.rstaat, H. v . d. V eg ti e. 
( Uitgeg . 14 llfei 1929.) 

29 April 1929. BE LUIT, bepal ende de be
kendmaking in het S taatsblad van de toe
treding voor N ederland (Rijk in Europa) 
tot het op 20 Mei 1875 te Parijs gesloten 
verd rag ter verzekering van de interna
t ionale eenheid en de volmaking van het 
metrieke stelsel, en de bijbehoorende aan
hangsels, alsmede tot het op 6 October 
1921 te S ev,·es gesloten verdrag, houdende 
wijziging van eerstgenoemd verdrag en van 
een der aanhangsels (Staatsblad 1928, n°. 
466). s. 219. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Gezien de wet van 21 December 1928 (S taats

blad n°. 466) , houdende goedkeuring van de 
toetreding voor N ederland (Rijk in Europa) 
tot het op 20 Mei 1875 te Parij s gesloten ver
drag ter verzekering van de international e een
heid en de volmaking van het metrieke stelsel 
en de bijbehoorende aanhangsels, alsmede tot 
het op 6 October 1921 te S ev,·es gesloten ver
drag, houdende wijziging van eerstgenoemd 
verdrag en van een der aanhangsels ; 

Overwegende, cl,at Wij met ingang van 1 
J anuar, 1929 voor Nederland (Rijk in Europa) 
tot ge_noemde verdragen zijn toegetreden, en • 
dat die toetreding overeenkomstig artikel 3 
van het verdrag van 6 October 1921 ter ken
nis van de Fraosche Regeering is gebracht ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bui tenl andsche Zaken van den 25sten April 
1929, Directie van het Protocol, n°. 12853; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
meergemelde toetreding te doen bekend ma

ken door de plaatsing van dit besluit in het 
Staats blad. 1 

Een -~fdruk van bovengenoemde verdragen, 
met b1Jl agen, al srnede eene Nederlandsche 
verta ling dier stukken, zijn hij dit besluit ge-
voegd. · 

Ooze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuu r, zijn, ieder voor wo
veel hem aangaat , belast met de ui tvoer ing 
van hetgeen ten deze word t vereischt. 

's-Gravenhage, den 25sten April 1929. 
WILHELMINA. 

De M inister van Buitenlandsche Zaken 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. ' 

(Uit geg. 15 M ei 1929.) 

VERTALING van het op 20 M ei . 1875 te 
Parijs g_esl oten . ve1·d1·ag te,· verze lcering 
van de inte,·national e eenheid en de vol
inalcing van het metrieke stelsel . 

Zijne Excell entie de Pres ident van de Fran
sche R epubliek, Zijne Majeste it de K eizer van 

1 Hierna is alleen de Nederland che tekst 
opgenomen. Zie voor de Fransche tekst de Wet 
van 21 December 1928, S. 460. 
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Duitschland, Zijne Majesteit de Keizer van 
Oostenrijk-Hongarije, Zij ne Maje teit de Ko
ning der Belgen, Zijne Excellentie de Presi
dent der Argentijnsche Confederatie, Zijne Ma
jesteit de Koning van Denemarken, Zijne 
Majesteit de Koning van Spanje, Zijne Ex
cellentie de President der Vereenigde Staten 
van Amerika, Zijne Majesteit de Koning van 
Italie, Zijne Excellentie de President van de 
Republ iek Peru, Zijne Majesteit de Koning 
van Portugal en der Algarven, Zijne Majesteit 
de Keizer aller Ruslanden, Zijne Majesteit de 
Koning van Zweden en Noorwegen, Zijne Ex
cellentie de President van de Zwitsersche Con
federatie, Zijne Majesteit de Keizer der Otto
manen en Zijne Excellentie de President van 
de Republiek Venezuela, 

Wenschende de internationale eenheid en de 
volmaking van het metrieke stelsel te verzeke
ren, hebben besloten te <lien einde een verdrag 
te sluiten en hebben tot hunne gevolmachtig
den benoemd, te weten: 

Zijne Excellentie de President van de Fran
sche Republiek, Bertog Decazes, afgevaardigde 
ter Nationale Vergadering, Commandeur in de 
Orde van het Legioen van Eer, enz., enz., enz., 
Minister van Buitenlandsche Zaken, 

Burggraaf de Meaux, afgovaard igde ter Na
tionale Vergader ing, Minister van Landbouw 
en Handel, 

en den H eer Dumas, bestendig ·secretaris 
van de Academ ie van wetenschappen, Groot

. kruis in de Orde van het Legioen van Eer, 
enz., enz., enz. ; 

Zijne Majesteit de Keizer van Duitschland, 
Zijne Hoogheid den Vorst van Hohenlohe
Schillingsfiirst, Grootkruis •in de Orde van den 
Rooden Adelaar van Pruisen en in de Orde 
van St. Hubertus van Beieren, enz., enz., 
HoogstDeszelfs Buitengewoon en Gevolmach
tigd Ambassadeur te Parijs; 

Zijne Majesteit de Keizer van Oostenrijk
Hongarije, Zijne Excellentie Graaf Apponyi, 
HoogstDeszel fs werkelijk Kamerheer en Ge
heimraad, Ridder van het Gulden Vlies, Groot
kruis in de Koninklijke Orde van St.-Stepha
nus van Hongarije en in de Keizerlijke Orde 
van Leopold, enz. , enz., enz., HoogstDeszelfs 
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur 
te Parijs; 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Ba
ron Beyens, Groot-Officier in HoogstDeszelfs 
Orde van Leopold, Groot-Officier in het Le
gioen van E'er, enz., enz., enz., HoogstDeszelfs 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister te Parijs; 

Zijne Excellentie de President der Argen
t ijnsche Confederatie, den H eer Balcarce, Bui
tengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister 
der Argentijnsche Confederatie te Parijs; 

Zijne Majesteit de Koning van Denemarken, 
Graaf von Moltke-Hvitfeldt, Grootkruis in de 
Orde van Dannebrog en begiftigd met het 
Eerekruis van dezelfde Orde, Groot-Officier in 
het Legioen van Eer, enz., enz., enz., Hoogst-

. Deszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmach
tigd Minister te Parijs; 

Zijne Majesteit de Koning van Spanje, Zij ne 
Excellentie Don Mariano Roca de Togores, 
Markies de Molins, Burggraaf de Rocamora, 
Grande van Spanje der Eerste Klasse, Ridder 
van de Verheven Orde van het Gulden Vlies, 
Grootkruis in het Legioen vau Eer, enz., enz., 

enz., Directeur der Koninklijke Spaansche 
Academie, HoogstDeszelfs Buitengewoon en 
Gevolm ach tigd Ambassadeur te Parijs, 

en Generaal Ibanez, Grootkruis in de Orde 
van Isabella la Catolica, enz., enz., enz., Di
recteur-Generaal van het Aardrijkskundig en 
Statistisch Instituut van Spanje, Lid der 
Academie van Wetenschappen ; 

Zijne Excellentie de President der Vereenig
de Staten van Amerika, den Heer Elihu-Ben
jamin Wa hburne, Buitengewoon Gezant en 
Gevolrnachtigd Minister der Vereenigde Sta
ten te P arijs; 

Zijne l\fajesteit de Koning van Italia, Rid
der Constantin Nigra, Ridder Grootkruis in 
HoogstDeszelfs Orden van St.-Mauritius en 
Lazarus, Groot-Officier in het Legioen van 
Eer, enz., enz. , enz., HoogstDeszelfs Buiten
gewoon Gezant en Gevolmachtigd Ministe,· te 
Parijs; 

Zijne Excel lentie de President der Repu
bl iek P eru, den Heer Pedro Galvez, Buiten
gewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister van 
P eru te Parijs, 

en den Heer Francisco de Rivero, Oud
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi-
nister van Peru; · 

Zijne lVIajesteit de Koning van Portugal en 
der Algarven, den Heer Jose da Silva Men
des Leal, Pair van het Koninkrijk, Groot
kruis in de Orde van San Thiago, Ridder in 
de Orde van den Toren en het Zwaard van 
Portugal, enz., enz., enz., HoogstDeszelfs Bui
tengewoon Gezant en Gevolmachtigd M inister 
te Parijs; 

Zijne Majesteit de Keizer aller Ruslanden, 
den Heer Gregoire Okouneff, Ridder in de 
Russi sche Orden van St.-Anna l e klasse, van 
St.-Stanislas le klasse, van St.-Wladimir 3e 
klasse, Commandeur in het Legioen van Eer, 
enz., enz., enz., werkelijk Staatsraad, Ambas
saderaad van ·Rusi and te Parijs; 

Zijne Majesteit de Koning van Zweden en 
Noorwegen, Baron Adelsward, Grootkruis in 
de Orden van de Poolster van Zweden en van 
St.-Olaf van Noorwegen, Groot-Officier in het 
Legioen van Eer, enz., enz., enz., HoogstDes
zelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister te Parijs; 

Zijne Excell entie de President van de Zwit
sersche Confederatie, den H eer J ean Conrad 
Kern, Bui tengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister van de Zwitsersche Confederatie te 
Parijs; 

Zijne Majesteit de Keizer der Ottomanen, 
Husny Bey, Luitenant-Kolonel van den Ge
neralen Staf, Begiftigd met de Vierde Klasse 
van de K eizerl ijke Orde van Osmanie, met de 
Vijfde Klasse van de Orde van Medjidie, 0£
ficier in de Orde van het Legioen van Eer, 
enz.; 

en Zijne Excellentie de President van de 
Republiek Venezuela, D,·. Eliseo Acosta, 

die, na elkander hunne in goeden en be
hoorlijken vorm bevonden volmachten te heb
ben medegedeeld, de volgende bepalingen 
hebben vastgesteld: 

Art. 1. De ·Hooge verdragsluitende partijen 
verbinden zich tot de stichting en het onder
houd op gemeenschappelijke kosten van een 
wetenschappelijk en blijvend ,,Bureau inter
national des Poids et Mesures", waarvan de 
zetel is te Parijs. 
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Art. 2. De Fransche Regeering zal de noo
dige maatregelen nemen om den aankoop, of, 
ind ien daartoe aanleiding bestaat, den bouw 
te vergemakkelijken van een in het bijzonder 
voor dit doe] bestemd gebouw, op de voor
waarden vastgesteld door het aan dit verdrag 
toegevoegde reglement. 

Art. 3. Het internationaal bureau zal wer
ken uitsluitend onder Jeiding en toezicht van 
een Comioo international des Poids et Mesu
res, hetwelk zelf onderworpen is aan het ge
zag van een Conference generale des Poids et 
Mesures, samengesteld uit afgevaardigden van 
a ll e verdragslu itende Regeeringen. 

Art. 4. Het voorzitterschap van de Confe
rnnce generale des Poids et Mesures wordt 
opgedragen aan den fungeerenden Voorzitter 
van de Academia van wetenschappen te Pa
rijs. 

Art. 5. De inrichting van het Bureau, even
als de samenstelling en de bevoegdheden van 
het Comite international en van de Confe
rence generale des Poids et Mesures worden 
bepaald door bet aan dit verdrag toegevoegde 
reglement. 

Art. 6. Het Bureau international des Poids 
et Mesures is belast : 

1 °. met all e vergelijkingen en verificaties 
van de nieuwe standaarden van den meter 
en van het kilogram ; 

2°. met de bewaring der internationale 
standaarclen; 

3°. met de periodieke vergelijkingen van 
de nationale met de internationale standaarden 
en met hunne hulpstandaarclen, alsmede met 
die der standaarclthermometers; 

4°. met de vergelijking van de nieuwe 
stanclaarclen met de fundamenteele standaar
den van de niet-metrieke gewichten en zullen 
gehouden zijn eene bijdrage te betalen, waar
van het bedrag door het Comite bepaald zal 
worden volgens de grondslagen, vastgesteld 
in artikel 9, welke bijdrage gebruikt zal wor
den tot verbeter ing van de wetenschappelijke 
hul pmiddelen van het Bureau. 
maten, die in de verschillende landen en bij 
wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden; 

5°. met het ijken en het vergelijken van de 
meetstaven voor de geodes ie; 

6°. met het vergel ijken van de standaarden 
e n hunne verdeelingen, waarvan de verificatie 
gevraagd mocht worden, hetzij door Regeerin
gcn, hetzij door geleerde genootschappen, hetzij 
ook door constmcteurs of geleerden. 

Art. 7. Het personeel van het Bureau be
staat uit een directeur, twee onderdirecteuren 
en de noodige beambten. 

Vanaf het tijdstip waarop de vergelijkingen 
van de nieuwe standaarden zullen zij n ver
richt en deze standaarden over de versch il 
lende staten zullen zijn verdeeld, zal het per, 
soneel van het Bureau verminderd worden in 
de mate als men noodig zal oordeelen. 

Van personeelsbenoemingen bij het Bureau 
geeft het Comite international kennis aan de 
Regeeringen van de Hooge verdragsluitende 
partijen. 

Art. 8. De internationale standaarden van 
den meter en het kilogram, a lsmede hunne 
hulpstandaarden, worden in het Bureau be
<\vaard; de toegang tot de bewaarplaats is uit-

192!-l 

slui tend toegestaan aan het Comite internatio
nal. 

Art. 9. Alie kosten van de stichtng en in
richting van het Bureau international des 
Poids et Mesures, alsmede de jaarlijksche uit
gaven voor onderhoud en die van het Comite 
worden gedekt door bijdragen van de verdrag
sl uitende Staten, vastgesteld volgens eene 
schaal gebaseerd op de tegenwoordige grootte 
van hunne bevolking. 

Art. 10. De gelden, die de bijdrage van elk 
der verdragsluitende Staten uitmaken, worden 
in het begin van elk jaar door tusschenkomst 
van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken 
van Frankrijk gestort in de Caisse des depots 
et consignations te Parijs, waaruit ze naar 
mate der behoeften op mandaat van den di
recteur van het Bureau worden opgenomen. 

Art. 11. De Regeeringen, die gebruik zou
den maken van het recht aan elken Staat 
voorbehouden, om tot dit verdrag toe te tre
dcn. 

Art. 12. De Hooge verdragsluitende par
t ij en behouden zich het recht voor, orn in 
gemeen overleg in dit verdrag alle wijzigingen 
aan te brengen, waarvan de ervaring het nut 
mocht aantoonen. 

Art. 13. Na afloop van een termijn van 
twaalf jaar zal clit verdrag door ieder van de 
Hooge verdragsl uitende partijen kunnen wor
d en opgezegd. 

De regeering, die gebruik mocht maken van 
de bevoegdheid om de werking van het ver
drag te haren opzichte te doen ophouden, is 
gehouden haar vootnemen een jaar te voren 
bekend te maken en zal door die h andeling 
afstand doen van alle rechten op mede-eigen
clom van de internationale standaarden en 
van het Bureau. 

Art. 14. Dit verdrag zal worden bekrach
tigd overeenkomstig de voor iecleren Staat 
geldende grondwetten; de bekrachtigingen 
zullen te Parijs warden uitgewisseld binnen 
zes maanden of vroeger, indien dit mogelijk 
is. Het zal in werking treden den lsten Ja
nuari 1876. 

Ten blijke waarvan de onderscheiden ge
volmachtigden dit verdrag hebben geteekend 
en er hunne zegels op hebben geplaatst. 

Gedaan te Parijs, den 20sten Mei 1875. 

{L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
{L. S.) 
{L. S.) 
{L. S.) 
{L. S . ) 
(L. S.) 
{L. S.) 
{L. S.) 
{L. S.) 
{L. S.) 
{L. S.) 
(L. S.) 
{L. S.) 
{L. S.) 
{L. S.) 
{L. S.) 
{L. S.) 
{L. S.) 

Decazes. 
C. de Meaux. 
Dumas. 
Hohenlohe. 
Apponyi. 
Beyens. 
Balcarce. 
Moltke-Hvitfeldt. 
Marquis de Molins. 
Carlos Ibanez. 
E. B. Washburne. 
Nigra. 
P. Galvez. 
Francisco de Rivero. 
Jose da Silva Mendes Leal. 
Okouneff. 
Adel sward. 
Kern. 
Husny. 
E. Acosta. 
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AA HANGSEL n°. 1. 

R EGLEME1 T . 
Art. 1. H et Bureau International des P oids 

et Mesures wordt gevestigd in een afzonderl ij k 
gebouw, dat all e nood ige waarborgen biedt 
betreffende rust en hechtheid. 

H et zal behalve de ru imte , ingericht voor 
het. bewaren der standaarden, vertrekken be
vatten voor de opstell ing van de comparateurs 
en van de balansen, een laboratorium, eene 
bi bliotheek, eene archiefbergplaats, werkka
mers voo1· de beambten en won ingen voor het 
bewakings- en dienstpersoneel. 

A rt. 2. Het Comite international is belast 
met den aankoop en het in orde brengen van 
dit gebouw, •alsmede met de inrichting van 
den dienst, waartoe het 'bestemd is. 

In geval bet Comite geen gesch ikt gebouw 
rou kunnen verkrijgen, zal er een onder zijne 
leid ing en volgens zijn pla.nnen gebouwd wor
den. 

A rt. 3. De F ransche R egeering zal op ver
zoek van het Comite international de noodige 
schikkingen treffen om het Bureau als inrich
t.ing van algemeen nut te doen erkennen. 

Art. 4. H et Comite international zal de 
noodige instrumenten doen vervaardigen , zoo
als: comparateurs voor de standaardstreep- en 
eindmaten, toestell en voor de bepaling van de 
absolu te ui tzetting, balansen voor de wegingen 
in de lucht en in het luchtledi ge, compara
teurs voor de geodetische meetstaven enz. 

Art. 5. De kosten van aankoop of van het 
bouwen van het gebouw en de kosten van in
r icb t ing en d ie van aankoop van instrumenten 
en toestell en zu ll en tezamen de som van 
frs. 400.000 n iet mogen te boven gaan. 

Art . 6. H et budget der jaarlijksche ui tga
ven wordt als volgt geraamd : 

A. V oor het eerste tijdvak der vervaardi
ging en der vergelij king van de nieuwe stand
aarden: 

a) Bezoldi ging van den di recteur frs. 15,000 

b) 

c) 

,, ,, 2 adj unct-di-
recteuren a 6000 fr. .. .. ....... . 12,000 
Bezoldi ging van 4 hulpkrach-
ten a 3000 fr. ...... ....... .... . ... 12,000 

,, ,, een handwer-
ker-concierge .. ..................... . 
Loon van 2 bureaubedienden 
a 1500 fr. . .............. .......... .. 

3,000 

3,000 

Totaal der bezoldigingen ... frs. 45,000 
Vergoedi ngen voor de geleer-
den en de constructeurs, d ie 
op venoek van bet Comite 
met bijzondere werkzaamhe-
den belast mochten worden. 
Onclerhoud van het gebouw, 
aankoop en herstell ing van 
toestell en, verwarming, ver-
1 ichting, bureaukosten .... . .... 24,000 
Vergoecling voor den secreta-
r is van het Comite Internatio-
nal des Poicls et Me ures ...... 6,000 

Tota.al .. . frs. 75,000 

Het jaarlij ksch budget van het bureau kan 
naar behoefte door het Comite international 
worden gewijzigd, op voorstel van den direc-

teur, docb zonder het bedrag van 100.000 fr. 
te mogen overscbrijden. 

E lke wijziging, die het Comite binnen deze 
grenzen in het door dit reglement vastgestelde 
jaarlij ksch budget mocht meenen te moeten 
aanbrengen, zal ter kennis worden gebracht 
van de verdragsluitende Regeeri ngen. 

Het Comite zal den directur op <li ens ver
zoek kunnen machtigen om van eenig onder· 
dee\ van het hem toegestane budget over te 
schrijven op eeni~ antler onderdeel. 

B. Voor het t1jdvak volgencle op de ver
deeli ng der standaarclen : 

a) Bezoldiging van een di recteur frs. 15,000 

b) 
c) 

direc~~r 
ad junct-

,, ,, ,, handwer-
ker-concierge ..... .. .. .... ........ .. . 
Loon van een bureaubediende 

Bureaukosten .... .... ... ......... . 
Vergoeding voor den secreta
ris van het Comite I nternatio-
n~ ·· ······ ············· ·· · · ··· ·· ········ 

6,000 

3,000 
1,500 

frs. 25,500 
18,500 

6,000 

Tota.al ... frs. 50,000 

Art. 7. De Conference genera.le, vermeld in 
artikel 3 van het verdrag zal , na bijeenroe
p ing door het Comite international ten minste 
eenmaal in elke zes jaar te P arijs sa.menko
men. 

H aar taak is het bespreken en het u itlokken 
van de nood ige maatregelen voor de verbrei
ding en volmaking van het metrieke stelsel , 
alsmede het bekrachtigen van de nieuwe fun
darnenteele metrologische metingen, die ver
richt mochten zijn in het t ij dsverloop tusschen 
hare bijeenkomsten. Zij ontvangt het verslag 
van bet Com ite international betreffende de 
volbracbte werkzaamheden en gaat bij ge
heime stemm ing over tot vernieuwing voor de 
he! ft van bet Cami te inte rnational. 

De sternm ingen in de Conference generale 
hebben Staatsgewijze plaats; elke Staat heeft 
recht op eene stem. 

De leden van het Comite international heh
hen van rechtswege zitting in de samenkorn
stcn van de Conference; zij kunnen ter zelfder 
tij.d gevolma.chtigden van hunne R egeeringen 
ZIJ n. 

Art. 8. Het Comite international , vermeld 
in artikel 3 van bet verd rag, is samengesteld 
uit veertien leden, allen tot verscbillende Sta
ten behoorende. 

Voor de eerste maal bestaat het uit de 
twaa.1£ leden van bet oude Comi te permanent 
van de Commission internationale van 1872 
en de twee afgevaard igden, die bij de verkie
zing van dat Comite permanent na de gekozen 
leden het grootste aantal stemmen hadden 

. verkregen. 
Bij de vernieuwing, voor de he] ft , van het 

Comite international zijn a ftredende leden in 
de eerste plaats degenen, die bij het openval
len van plaatsen in het t ijdsverloop tusschen 
twee zittingen van de Con ference, voor loopig 
gekozen zijn ; de anderen warden door het lot 
aangewezen. 

De aftredende leden zijn herkiesbaar. 
Art. 9. Het Cornite internat ional heeft de 
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leiding van de werkzaamheden bij de verifica
tie ·van de nieuwe standaarden, en m het alge
meen van allen metrologischen arbeid, <lien 
de Hooge verdragslu itende partij en zullen be
sluiten gemeenschappelijk te doen uitvoeren. 

H et is bovendien belast met het toezicl,t op 
de bewaring van de internationale standaar
den. 

Art. 10. Het Comite internat ional verkiest 
zelf, bij geheime stemming, zijn voorzitter en 
zijn secretaris . Deze benoemingcn worden ter 
kennis gebracht van de R egeeringen der Hooge 
verdragslu itende partijen. 

De voorzitter en de secretaris van het Co
m ire en de directeur van het Bureau moeten 
tot verschillende l anden behooren. 

I s het Com ite eenmaal samengesteld, dan 
kan het niet tot nieuwe verkiezingen of be
noemingen overgaan dan dri e maanden, na
dat alle leden daarmede door het bureau van 
het Comite in kennis zijn gesteld. . 

Art. 11. Tot het t ijdstip waarop de nieuwe 
standaarden gereed en afgeleverd zijn, komt 
het Comite jaarlijks ten minste eenmaal bij
een; daarna hebben de vergaderingen ten 
m inste eenmaal in de twee jaren plaats. 

Art. 12. De · stemmingen van· het Comite 
vinden plaats bij meerderheid van stemmen ; 
in geval van staking van stemmen beslist de 
stem van den voorzitter. De besluiten zijn 
slechts geldi g, ind ien het aantal der aanwe-
zige leden ten minste gelij k is aan de helft 
plus een van de leden, die dee! u itmaken van 
het Comite. 

Onder <lit voorbehoud hebben de a fwezige 
leden het recht hunne stemmen over te dragen 
aan de aanwezige leden , die van deze volmacht 
zullen moeten doen blijken. Hetzelfde geldt 
ten opzichte van de benoemingen bij geheime 
stemming. 

Art. 13. In het t ijdsverloop tusschen twee 
zittingen heeft het Comite het recht door mid
del van briefwi sseling te beraadslagen. 

Opdat in <l it geval de beslissing geldig zij , 
is het nood ig; dat a lle leden van het Comite 
uitgenoodigd zijn, van hunne meening te doen 
blijken. 

Art. 14. Het Comite international des Poids 
et Mesures vult voorloopig de plaatsen, die in 
zijn midden mochten openvallen, aan; deze 
verk iez ingen geschieden door br iefwisseli ng, 
terwijl a lle leden uitgenoodigd worden daar
aan dee! te nemen. 

Art. 15 . H et Comite international stelt een 
tot in bijzonderbeden uitgewerkt reglement 
voor de inrichting en de werkzaambeden van 
het Bureau op, en . bepaalt de heffingen, die 
betaald moeten worden voor de bui tengewone 
werkzaamheden, voorzien bij artikel 6 van het 
verdrag. 

Deze heffingen zullen besteed worden tot 
vo lmaking van bet wetenschappelijk materieel 
van het Bureau. 

Art. 16. Alle verbinding van het Comite 
international en de R egeeringen der Hooge 
verdragsluitende partijen zal geschieden door 
tusschenkomst van h are diplomatieke verte
genwoordigers te Parijs. 

Voor alle zaken, waarvan de beslissing bij 
een Franschen tak van dienst behoort, wendt 
het Comitk zicb tot het M inisterie van Buiten
landsche Zaken van Frankrijk. 

Art. 17. De directeur van het Bureau en 
de onderdirecteuren worden bij geheime stem
ming door het Comite International benoemd. 

De beambten worden door den directeur be
noemd. 

De directeur is in net Comite stemgerech
tigd. 

Art. 18. De directeur van het Bureau kan 
tot de bewaarplaats van de internationale 
standaarden van don meter en het kilogram 
slechts toegang verkrijgen krachtens een be
sl uit van het Comite, en in tegenwoordigheid 
van twee van zij ne leden. 

De bewaarplaats der standaarden zal slech ts 
door middel van drie sleutels geopend kunnen 
worden, waarvan er een in het bezit van den 
di recteur der Archieven van Frankrijk zal 
zij n, de tweede in dat van den voorzitter van 
het Comite en de derde in dat van den direc
teur van het B urea u. 

Alleen standaarden beboorende tot de cate
gorie der nationale standaarden zullen voor 
de gewone vergelijkingswerkzaamheden van 
het Bureau mogen dienen. 

Art. 19. De directeur van het Bureau biedt 
jaarlijks aan het Com ite aan : 

1 °. een financieel verslag over de inkom
sten en uitgaven betreffende het voorafgaande 
dienstjaar, waarvoor hem na verificatie de
charge zal worden verleend; 

2°. een verslag betreffende den toestand 
van het materieel ; 

3°. een a lgemeen verslag over de in het af
geloopen jaar uitgevoerde werkzaamheden. 

H et Comite international van zijn kant, 
zendt aan a lle Regeeringen der Hooge ver
dragsluitende partijen een jaarverslag over het 
geheel van zijne wetenschapelijke, technische 
en adm inistratieve werkzaamheden en van die 
van bet Bureau. 

De voorzitter van het Comite brengt in de 
Conference generale verslag uit over de werk
zaamheden, die sedert hare laatste bijeenkomst 
zijn verricht. 

De verslagen en publicaties van het Comite 
en van het Bureau worden in de Fransche taal 
opgesteld en aan de R egeeringen der Hooge 
verdragsluitende partij en toegezonden. 

Art. 20. De schaal der bijdragen, waarvan 
in artikel 9 van bet verdrag sprake is, wordt 
als volgt vastgesteld: 

Het bevolkingscij fer, uitgedrukt in m illioe
nen, wordt vermenigvuld igd: 

met den coefficient 3 voor de Staten in 
we! ke het metrieke stelse l verplicht is; 

met den coefficient 2 voor die, in welke het 
slechts facu ltatief is; 

met den coefficient 1 voor de andere Staten. 
De som der zoo verkregen producten geeft 

het aantal eenheden, door hetwelk de totale 
uitgaven moeten worden gedeeld. Het quotient 
geeft het bedrag van de eenheid van uitgaa f. 

Art. 21. De kosten van het aanmaken van 
de internationale standaarden, zoowel als van 
de standaarden en hulpstandaarden, bestemd 
om bij deze bewaard te blijven, zullen gedra
gen worden door de Hooge verdragsluitende 
partij en volgens de schaal , in het voorafgaande 
a rtikel vastgesteld. 

De kosten van vergelijking en verificatie der 
standaarden, gevraagd door Staten, die bij <lit 
verdrag geen partij zijn, worden vastgesteld 
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door het ComitE\, overeenkomstig de heffingen, 
vastgesteld op grond van a rtikel 15 van het 
Reglement. 

Art. 22. Dit reglement bezit dezelfde kracht 
en geld igheid als het verdrag waaraan het is 
toegevoegd. 

Decazes. 
C. de Meaux. 
Dumas. 
Hohenlohe. 
Apponyi. 
Beyens. 
Balcarce. 
L . Moltke-Hvitfeldt. 
Marquis de Molins. 
Carlos Ibanez. 
E. B. Washburne. 
Nigra. 
P. Galvez. 
Francisco de Rivero. 
J ose <la Silva Mendes L eal. 
Okouneff. 
Adelsward. 
Kern. 
Husny. 
E. Acosta. 

AANHANGSEL n °. 2. 

OVERGANGSBEP ALINGEN. 

Art. 1. Alie Staten, die vertegenwoordigd 
waren in de internationale metercommissie, 
samengekomen te Parijs in 1872, a l of n iet 
verdragsluitende partij bij <lit verdrag, zull en 
de standaarden ontvangen, die zij besteld heb
ben en die hun zullen worden geleverd onder 
alle waarborgen door genoemde internationale 
comm iss ie vastgesteld. 

Art. 2. De eerste vergadering van de Con
ference generale des Poids et Mesures, ver
meld in art. 3 van het verdrag, zal met name 
tot taak hebben die nieuwe standaarden goed 
te keuren en ze tusschen de Staten, die er om 
hebben gevraagd, te verdeelen. 

Dientengevolge zullen de afgevaardi gden 
van a lle Regeeringen, die vertegenwoordigd 
waren in de internationale commissie van 
1872, evenals de leden van de Fransche sectie, 
van rechtswege dee! uitmaken van die eerste 
vergadering, teneinde aan de goedkeuring van 
de standaarden mede te werken. 

Art. 3. Het Comite international, vermeld 
in art. 3 van het verdrag, en samengesteld 
zooals bepaald is in art. 8 van het reglement, 
is belast met het ontvangen en het met elkaar 
vergelij ken van de nieuwe standaarden, vol
gens de wetenschappelijke besluiten van de in
ternationale commissie van 1872 en van haar 
permanent comite, onder voorbehoud van de 
wijzigingen, die de ervaring in de toekomst 
mocht aan de hand doen. 

Art. 4. De Fransche sectie van de inter
nationale commissie van 1872 blijft belast 
met de werkzaamheden, die haar warden op
gedragen voor de vervaardiging van de nieuwe 
standaarden, met medewerking van het Co
mite international. 

Art. 5. De kosten van vervaardiging van de 
metrieke standaarden, vervaard igd door de 
Fransche sectie, zullen worden terugb.etaald 
door de belanghebbende Regeeringen volgens 

den kostprijs per eenheid , di e door genoemde 
sectie zal worden bepaald. 

Art. 6. Het Comite international wordt ge
macb.tigd om zich terstond te constitueeren en 
om alle voorbereidende studies te maken, noo
dig voor de uitvoering van het verdrag, zon
der zich tot eenige uitgaaf te verb inden v66r 
de uitwisseling van de akten van bekrachtiging 
van genoemd verdrag. 

Decazes. 
C. de Meaux. 
Dumas. 
H ohenlohe. 
Appm;,yi. 
Beyens. 
Balcarce. 
L. Moltke-Hvitfeldt. 
Marquis de Molins. 
Carlos Ibanez. 
E. B. Washburne. 
Nigra. 
P. Galvez. 
Francisco de Rivero. 
Jose <la Silva Mendes Leal. 
Okouneff. 
Adel sward. 
Kern. 
Husny. 
E. Acosta. 

VERTALING van het internationaal verdrag 
houdende wijziging: 
1°. van het op 20 Mei 1875 te Parijs ge
sloten ve1·drag ter verzekering van de in
ternationale eenheid en de volrnaking van 
het' rnetrieke stelsel; 
2°. van het bij dat verd,·ag behoorend 
Reglernent. 

Gesloten tusschen: 
Duitschland, de Argentijnsche R epubli_ek, 

Oostenrijk, Belgie, Brazilie, Bulgarije, Canada, 
Chili, Denemarken, Spanje, de Vereenigde 
Staten van Amerika, Finland, Frankrijk, 
Groot-Britannia, Hongarije, Italia, Japan, 
Mexico, oonvegen, P eru, Portugal, Roeme
nia, de Staat der Serven, Kroaten en Slove
nen, Siam, Zweden, Zwitserland en Uruguay. 

De ondergeteekenden, gevolmacht igden van 
de Regeeringen der hierboven genoemde Lan
den, ter Conferentie te Parijs bijeen, zijn het 
volgende overeengekomen: 

Art. 1. De artikelen 7 en 8 van het verdrag 
van 20 Mei 1875 worden vervangen door de 
vol gende bepalingen: 

Art. 7.- Nadat het Comite zal zijn overge
gaan tot den arbeid van het bewerken der 
metingen betreffende de electrische eenheden 
en nadat de Conference generale er met al
gemeene stemmen toe besloten zal hebben, zal 
het Bureau belast worden met de vervaardi
ging en de bewaring der standaarden voor de 
electrische eenheden en hunne hulpstandaar
den, alsmede met de vergelijking van de na
tionale of andere standaarden met de boven
genoemde. 

Het Bureau wordt bovendien belast met de 
metingen betreffende de physische constanten, 
waarvan eene juistere kennis kan dienen om 
in de gebieden, waartoe de hierboven (artikel 
6 en lste alinea van artikel 7) genoemde 
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eenheden behooren, de nauwkeurigheid te ver
hoogen en de unifonniteit beter te verzekeren. 

Het wordt ten slotte be! ast met den arbeid 
van het bewerken van de analoge metingen, 
in andere Instituten uitgevoerd. 

Art. 8.-De internationale standaarden, als
mede hunne hulpstandaarden, blijven in het 
Bureau bewaard; de toegang tot de bewaar
plaats is uitsluitend toegestaan aan het Comito 
international . 

Art. 2. De artikelen 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 
17, 18 en 20 van het aan het verdrag van 20 
Mei 1875 toegevoegd Reglement worden ver
vangen door de volgende bepalingen: 

Art. 6.-De jaarlijksche inkomsten van het 
Bureau international bestaan uit twee deelen, 
het eene vast, het andere aanvullend. 

Het vaste dee! bedraagt, in beginsel, 
frs. 250.000, maar kan door een besluit van 
het Comite, met a lgemeene stemmen genomen, 
op frs. 300.000 worden gebracht. Het komt 
ten laste van alle Staten en autonome kolo
nien, die v66r de zesde Conference generale 
tot de Meterconventie zijn toegetreden. 

Het a!tnvullend gedeelte wordt gevonnd 
door de bijdragen der Staten en autonome ko
lonien, die na genoemde Conference generale 
tot het verdrag toegetreden zijn. 

Het Comite is belast met het opmaken, op 
grand van de voorstellen van den directeur, 
van de jaarlijksche begrooting, zonder echter 
de som te overschrijden, die overeenkomstig de 
bepalingen der twee voorafgaande alinea's be
rekend is. Deze begrooting wordt elk jaar, in 
een speciaal financieel verslag, ter kennis ge
bracht der Regeeringen van de Hooge ver
dragsluitende partijen. 

Ingeval het Comite het noodig mocht oor
deelen, om hetzij het vaste dee! van de jaar
lijksche inkomsten tot boven de frs. 300.000 
te verlioogen, hetzij de berekening van de bij
dragen, vastgesteld bij artikel 20 van dit 
Reglement, te wijzigen, moet het de Regee
ringen daarmede in kennis stellen, om haar de 
gelegenheid te geven, bijtijds aan hare gede
legeerden ter volgende Conference generale de 
noodige instructies te geven, opdat deze laatste 
een geldig besluit· kan nemen. Het besluit zal 
alleen geldig zijn, in geval geen der verdrag
sluitende Staten in de Conference eene stem er 
tegen heeft uitgebracht of zal uitbrengen. 

lndien een Staat drie jaar heeft laten ver
loopen zonder zijne bijdrage te storten, wordt 
deze onder de andere Staten naar verhouding 
van hunne e igen bijdragen verdeeld. De aan
vullende bedragen, aldus door de Staten ge
stort, om het bedrag van de inkomsten van 
het Bureau voltallig te maken, warden be- • 
schouwd als een voorschot aan den ten achter 
zijnden Staat en zullen hun teruggegeven 
warden, ind ien deze alsnog zijne achterstallige 
bijdragen voldoet. 

De voordeelen en voorrechten, verkregen 
door de toetreding tot de Meterconventie war
den opgeschort ten opzichte van Staten, die 
drie jaar Jang niet aan hunne verplichtingen 
hebben voldaan. 

Na wederom drie jaren wordt de in gebreke 
gebleven Staat uitgesloten van het verdrag en 
wordt de berekening der bijdragen herzien 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 20 
van dit Reglement. 

Art. 8.-Het Comite international , vermeld 
in artikel 3 van het verdrag, is samengesteld 
uit achttien leden, alien tot verschillende Sta
ten behoorende. 

Bij de vernieuwing, voor de helft, van het 
Comite international zijn aftredende leden in 
de eerste plaats degenen, die bij het open
vallen van plaatsen in het tijdsverloop tus
schen twee zittingen van de Conference, voor
loopig gekozen zijn; de anderen warden door 
het lot aangewezen. 

De aftredende laden zijn herkiesbaar. 
Art. 9.-Het Comite international verkiest 

zelf bij geheime stemming , zijn voorzitter en 
zijn secretaris . Daze benoemingen warden ter 
kennis gebracht van de Regeeringen van de 
Hooge verdragslui tende partijen. 

De voorzitter en de secretaris van het Co
mite en de directeur van het bureau moeten 
tot verschillende landen behooren. 

Is het Comite eenmaal samengesteld, dan 
kan het niet tot nieuwe verkiezingen of benoe
mingen overgaan dan drie maanden, nadat 
alle leden in kennis zijn gestel d met het open
vallen van de plaats, waardoor de aanleiding 
tot stemmen ontstaat. 

Art. 10.-Het Comite international heeft de 
leiding van alien metrologischen arbeid, <lien 
de Hooge verdragsluitende partijen zullen be
sluiten gemeenschappelijk te doen uitvoeren. 

Het is bovendien belast met het toezicht op 
de bewaring van de internationale prototypen 
en standaarden. 

H e t kan, ten slotte, de samenwerking tot 
stand brengen van specialisten op het gebied 
der metrologie en de rnsultaten van hunnen 
arbeid tot een geheel brengen. 

Art. 11.-Het Comite vergadert ten minste 
eenmaal in de twee jaar. 

Art. 12.- De stemmingen in de zittingen 
van het Comite hebben plaats bij meerderheid 
van stemmen; in geval van staking van stem
men, beslist die van den voorzitter. De beslui
ten zijn slechts geldig, indien het aantal der 
aanwezige leden ten minste gelijk is aan de 
helft van dat der gekozen i!c)den, die dee! van 
het Comite uitmaken. 

Onder dit voorbehoud, hebben de afwezige 
leden het recht huruie stemen over te dragen 
aan de aanwezige leden, die van deze vol
macht zullen moeten doen blijken. Hetzelfde 
geldt ten opzichte van de benoemingen bij ge
heime stemming. 

De directeur van het Bureau is in het Co
mite stemgerechtigd. 

Art. 15.-Het Com ioo international stelt een 
tot in bijzonderheden uitgewerkt reglement 
voor de inrichting en de werkzaamheden van 
het Bureau op en bepaalt de heffingen, die 
betaald moeten warden voor de buitengewone 
werkzaamheden, voorzien bij de a rtikelen 6 
en 7 van het verdrag. 

Deze heffingen zullen besteed warden tot 
volmaking van het wetenschappelijk materieel 
van het Bureau. J aarl ijks kan van het totale 
bedrag der heffingen door het Bureau, een be
drag afgezonderd warden ten bate van het 
Pensioenfonds. 

Art. 17.-Een reglement, vastgesteld door 
het Comite, stel t de maximale getalsterkte 
vast voor elke categorie van het personeel van 
het Bureau. 

De directeur en de onderdirecteuren warden 
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bij geheime stemming door het Comite inter
national benoemd. Hunne benoeming wordt ter 
kennis gebracht van de Regeeringen der Hooge 
verdragsl uitende partijen. 

De directeur benoemt de andere leden van 
het personeel, daarbij blijvende binnen de 
grenzen vastgesteld door het Reglement in de 
vorenstaande eerste al inea genoemd. 

Art. 18.-De directeur van het Bureau kan 
tot de bewaarplaats der internationale stand
aarden slechts toegang verkrijgen krachtens 
een besluit van het Corn ite en in tegenwoor
digheid van ten rninste een van zijne leden. 

De bewaarplaats der standaarden zal slechts 
door middel van drie sleutels geopend kun
nen worden, waarvan er een in het bezit van 
den directeur der Archieven van Frankrijk zal 
zijn, de tweede in dat van den voorzitter van 
het Comi te en de derde in dat van den direc
teur van het Bureau. 

Alleen standaarden behoorende tot de cate
gorie der nationale standaarden zullen voor 
de gewone vergelijkingswerkzaamheden van 
het Bureau mogen dienen. 

Art. 20.-De schaal der bijdragen, waarvan 
in arti kel 9 van het verdrag sprake is, wordt, 
wat het vaste dee! betreft, vastgesteld op den 
grondslag van de in artikel 6 van dit R egle
rnent vastgestelde som en op dien van de 
grootte der bevolking; de normale bijdrage 
van elken Staat kan niet lager zijn dan 0,5 % 
noch hooger dan 15 % van de geheele ter be
schi kking gestelde som, wat ook het bevol
kingscijfer zij. 

Orn d ie schaal vast te stell en bepaalt men 
eerst, welke de Staten zijn, die in de omstan
di gheden verkeeren, vereischt voor dit mini
mum en dit maximum en verdeelt men de rest 
van de bij te dragen som tusschen de andere 
Staten evenredig aan hunne bevolkingscijfers. 

De aldus berekende bijdragen gelden ge
durcnde de geheele periode begrepen tusschen 
twee opeenvolgende Conferences generales en 
kunnen binnen dit tijdsverloop slech ts gewij
zigd worden in de volgende gevall en : 

a. indien een der toegetreden Staten drie 
opeenvol ~ende jaren heeft laten verloopen, 
zonder ziJne stortingen te doen; 

b. indi en er integendeel, doordat een Staat, 
die vroeger meer dan drie jaar ten achter was, 
zij ne achterstallige bijdragen heeft gestort, 
aanl eiding is orn aan de andere R egeeringen 
de door haar gedane voorschotten terng te 
betalen . 

De aanvull ende bijdrage wordt volgens den
zelfden bevolkingsgrondslag berekend als en 
is gelij k aan de bijdrage, die de in vroegere 
jaren tot het verdrag toegetreden Staten in 
dezelfde omstandigheden betalen. 

Indien een tot het verdrag toegetreden 
Staat den wensch te kennen geeft de voor
rechten ervan tot eene of meer van zijne niet 
autonome kolonien uitgestrekt te zien, dan zal 
voor de berekening van de schaal der bijdra
gen het bevolkingscij fer van de genoemde ko
lonien bij da t van den Staat worden gevoegd. 

W anneer eene als autonoom erkende kolonie 
mocht wenschen tot het verdrag toe te treden, 
wordt zij , wat betreft h are toetreding tot dit 
verdrag, vol~ens de beslissing van het Moe
derla nd, hetz1j als een gedeelte daarvan, hetzij 
als verdragsluitende Staat beschouwd. 

Art. 3. E lke Staat kan tot dit verdrag toe
treden door daarvan kennis te geven aan de 
Fransche Regeering, die daarva n mededeeling 
zal doen aan alle aangesloten Staten en aan 
den voorzitter van het Comite internatioual 
des Poids et l\Iesures. 

Elke nieuwe toetred ing tot het verdrag van 
20 Mei 1875 brengt als verplichting mede toe
tred ing tot het huidige verdrag. 

Art. 4. Dit verdrag zal bekrachtigd worden. 
Elke mogendheid zal binnen den kru·tst moge
lijken termijn hare bekrachtig ing doen toe
komen aan de Fransche Regeering, door wier 
zorgen hiervan mededeel ing zal worden ge- · 
daan aan de andere Landen, d ie onderteekend 
hebben. De bekrachtigingsoorkonden zull en 
bewaard blijven in de archieven der Fransche 
Regeering. Dit verd rag zal voor elk Land, dat 
onderteekend heeft, in werking treden op den 
dag der nederlegging van zijne bekrachtigings
oorkonde. 

Gedaan te Sevres, den 6en October 1921, in 
een enkel exemplaar, dat bewaard zal bl ijven 
in de archieven der Fransche R egeering en 
waarvan authentieke afschri £ten aan elk der 
landen, die onder teekend hebben, zullen wor
den toegezonden. 

Genoemd exemplaar, gedagteekend als hier
boven is vermeld, zal geteekend kunnen wor
den tot den 31sten Maart 1922. 

Ter oorkonde waarvan de nagenoemde ge
volmachtigden, wier volmachten in goeden en 
behoorlijken vrum erkend zijn, dit verdrag 
hebben geteekend. 

Voor Duitschland 
Forster, Kosters. 

Voor de A rgentijnsche R epublie k 
M. T. de Alvear, Luis B emberg. 

Voor Oostenrijk 
Mayrhauser. 

Voor Belgi i! 
Ern. Pasquier. 

Voor B ra.zilii! 
Franc. Ramos de Andrade Neves. 

Voor Bulgarije 
Savoff. 

Voor Canada 
Hardinge of Penshurst, J. E. Sears Jr. 

Voor Ghili 
M. Amunategui. 

Voor Denernarken 
IC Prytz. 

Voor Spanje 
Severo 'Gomez unez . 

Voor de V er. Staten van A rn erika 
Sheldon Whitehouse, Samuel W. Strat

ton. 
Voor ]!'inland 

G. Melander. 
Voor Frankrijk 

P. Appell, Paul J anet, A. Perot, J. 
Violle. 

Voor Groot-B ritannii! 
Hardinge of P enshurst, J. E. Sears J r., 

P. A. Macmahon. 
Voor H ongarije 

Bodola Lajos. 
Voor l taliiJ 

Vito Volterra, Napoleone Reggiani. 
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Voor Japan 
A. Tanakadate, Saishiro Koshida. 

Voor Mexico 
Juan F. Urquidi. 

Voo,· Noo1·wegcn 
D. Isaachsen. 

Voor Peru 
G. Tirado. 

Voor Po,·tugal 
Armando Navarro. 

Voor Roeinenii! 
St. Hepites, C. Statescu. 

Voor Servie-Croatii!-Slovenii! 
M. Bochkovitch, Celestin Kargatchin. . 

Voo,· Siani 
Damras. 

Voor Zweden 
K. A. Wallroth, I var Fredholm. 

Voor Zwitserland 
Raoul Gautier. 

Voor Uruguay 
J . C. Blanco. 

29 April 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdende algemeene regelen Water
staatsbeheer Artt. 22 en 31.) 

H et ,,algemeen belang", in art. 22 sub 
2°. bedoeld, is te verstaan in den zin van 
het belang van het geheel in tegenstelling 
met dat der deelen. 

De uitdrukking ,,opnieuw voorzien" in 
art. 31 kan geen andere beteekenis hebben 
dan voorzien op andere wijze, dan bij het 
geschorste of vernietigde besluit is geschied. 

Een besluit, geheel gelijkluidend aan het 
door Ged. Staten vernietigd besluit, is der
halve in strijd met art. 31. 

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

de vergaclering van ingelanden van het water
schap Kreekrakpolder tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zeeland van 8 Juni 
1928, n° . 136, 2e Afdeeling, waarbij het besluit 
van d, vergadering van ingelanden van ge
noemd waterscbap van 11 Mei 1928 om de kos
ten van verharding van een drietal kleiwegen 
ad f 6000 over alle schotplicbtige gronden in 
dien. polder om te slaan, werd vernietigd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 12 
November 1928, n°. 997 ea van 27 Februari 
1929, n°. 997 (1928)/45; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 24 April 1929, n°. 390, Afd. 
Waterstaat A; 

0. dat de vergadering van ingelanden van 
der, Kreekrakpolder in z~jne vergadering van 
12 Maart 1927 heeft, besloten -~en drietal wegen 
in dezen polder te verharden en de kosten daar
van over alle schotplichtige gronden in dien 
polder om te slaan ; 

dat Gedeputeerde State,1 van Zeeland bij 
hun besluit van 26 AuguRt,us 1927, n°. fi, 2e 
Afdeeling, op verzoek van de Naamlooze Ven
nootscbap LandboU1v Maatschappjj ,,de Bath
polders" te Rilland, met toepassing van art. 22 
van de Waterstaatswet 1900, dit besluit hebben 
vernietigd, uit overweging, dat krachtens art. 
101 § 4 van het Algemeen Reglement voor de 
Polders of Vlaterscbappen in Zeeland, voor 

een bepaald werk een afzonderlijk dijkgeRchot 
/l'eheven kan worden van de landen, welke bij 
dat werk belang hebben; dat blijkens ingewon
nen berichteo de bedoelde te verbarden wegs
gedeelten geen dee! uitma,ken van wegen, welke 
voor het doorgaand verkeer van belang zijn 
en bet aanbrengen der verba.rcling dan ook 
uitsluitend strekt in bet belang van de eigenaars 
en gebruikers van de gronden, welke over die 
wegsgedeelten uitweg bebben ; dat de genoemde 
vennootschap voor de baar in eigendom en 
erfpacht behoorende gronden van de bedoelde 
wegsgedeelten geen gebruik zal maken, maar 
voor den afvoer van de op die gronden geteelde 
vruchten e<"n zijweg aanlegt op den buitenberm 
van den ,,Eerste Bathpolderdijk" en verder 
gebruikt een door baar aangelep:de trambaan; 
dat, daar de genoemde vennootschap bij de 
bedoelde wegsverharding geenerlei belang heeft, 
er alle aanleiding bestond voor de v<"rgadering 
van ingelanrle.o van den genoemden polder, 
een afzonderlijk dijkgeschot, als bedoeld in 
vermeld art. 101 § 4, van de belanghebbende 
landen te beffen ; dat het in strjjd met het alge
meen belang moet worden geacht, om in dit 
bijzonder geval art. 101 § 4 voornoemd niet 
toe te passen ; 

dat de vergadering van ingelanden van het 
genoemde waterschap, van dit besluit bij Ons 
in beroep gekomen, bij Ons besluit van 13 April 
1928, n°. 6, in haar beroep niet-ontvankel\jk 
is verklaard ; 

dat, nadat in de vergadering van ingelanden 
van 11 Mei 1928 door bet Wat.erschapsbestuur 
was voorp:est,eld eene beslissing te nemen, in 
den zin als door Gedeputeerde Staten in hun 
vernietigingsbesluit aangegev~n, met verwerping 
van het best.uursvoorstel, door de vergadering 
van ingelanden opnieuw is besloten de kosten 
van verharding der drie bedoelde kl3iwegen 
over alle schotplichtige landen om te slaan ; .. 

dat, nadat de N. V. Landbouw-MaatschapplJ 
,,de Bathpolders" te Rilland daartoe ·tot Gede
puteerde Staten van Zeeland het verzoek had 
gericht, dit College bij besluit van 8 Juni 1928, 
n°. 136, 2e afdeeling, het la.atstgemelde besluit 
van de vergadering van ingelanden van het 
waterschap Kreekrakpolder beeft vernietigd, 
op dezelfde motieven als aan bun besluit van 
26 Augustus 1927, n°. 6, 2e afd. , ten groudslag 
lagen; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
de vergadering van ingelanden van het water
schap Kreekrakpolder bij OnR in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat de bedoelde verhar
ding wordt gebracbt op wegen, waarvan bet 
onderhoud ten laste is van alle schotplichtige 
gronden in den polder, terwijl het aanbrengen 
van deze verharding is te beschouwen als een 
betere onderhoudsvorm van deze wegen ; dat 
bet aanbrengen ervan derbalve moet worden 
geacht te zijn in het algemi>en belaag ; dat voor 
de N. V. Landbouw Maatschappij de Bathpol
ders, bij wijziging van de exploitatie van de 
bij haar in erfpacht en eigendom zijnde gronden, 
de gelegenbeid open blijft daarvan gebruik 
te maken; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Zeeland 
het besluit van de vergadering van ingelanden 
van het waterschap Kreekrakpolder hebben 
vernietigd wegens strijd met, het algemeen be
lang; 
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dat. eC'hter uit de overgelegde stukken nic~, 
ka.n worden afgeleid, dat het a lgemeen belang 
in den zin van art. 22 der Waterstaatswet 1900, 
hetwelk blij kens de geschiedenis der bep~ling 
is te verstaan in den zin van het belang van het 
geheel in tegenstelling met dat der deelen, 
zich tegen het omslaan van de onderwerpelijke 
kosten over alle schotplichtige gronden in den 
polder zou verzetten : 

dat niet temin grond aanwezig is tot vernieti
ging van het gemelde, op 11 Mei 1928 door de 
ingelanden van het waterschap K reekrnkpolder 
gen omen, besluit en we! wegens strijd met de 
wet ; 

dat toch, gelijk zooeven is overwogen, het 
besluit van de vergadering van ingelanden van 
het bovenvermelde waterschap van 12 Maart 
1927, hetwelk dezelfde strekking had 11,ls het 
thans door Gedeputeerde Staten vernieiigde 
besluit, door Gedeput,eerde Staten bij hun 
besluit vao 26 Augustus 1927, n°. 6, is vernie
t igd, welk laa.tstgenoemd besluit,, nu de ver
gadering van ingelanden daartegen niet tijclig 
beroep heeft ingesteld, kracht van gewijsde 
heeft ,erkregen ; 

dat a rt . 31 der Waterstaatswet 1900 voor 
schrijft, dat het bestuur der installing, ingeval 
van geheele of gedeeltelijk schorsing of vernie
tiging van zijne verordeningen of besluiten, 
beeft te zorgen, dat aan het tweede lid van 
art. 27 of aan art. 30 worde voldaan en op
nieuw in hetgaen de geschorste of vernietigde 
bepalingen regelden, voor zooveel noodig is, 
worde voorzien ; 

dat de uitdrukking ,.opnieuw voorzien" uit 
den aard der zaak gecn andere bet-eekenis k!tn 
hebbeo dan voorzien op andere ~ize, dan bij 
het geschorste of vcrnietigde besluit was ge-
schied · · 

dat het b'.lsluit van de vergadering van in!):e
lan den van 11 Mei 1928 evenwel gebeel geliJk
luidend is aan baar door Gedeputeerde Staten 
vernietigd besluit van 12 Mo.art 1927 e n m its
r¼ien met het bovenaangehaalde art. 31 der Wa
terstaatswet 1900 in strijd is; 

dat dat besluit, zij het op andere gronden, 
mitsdien terecbt door Gedeput'.lerde Staten 
is vernietigd ; 

Gezien de Waterstaatswet 1900: 
Hebben goedgevonden en verdtaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister ,an '.Vaterstaat is belast, enz. 

(A. B.) 

1 M ei 1929. BESLUI T tot schorsing van het 
besluit van den Raad der gemeente Wijk 
en Aal,burg van 12 November 1928, voor 
zoover daarbij aan E. Sluijmers onge
vraagd niet-eervol ontslag is verleend a ls 
administrateur van de afdeeling Aal,burg 
(,,Ebbe") dier gemeente. S. 220. 

Geschorst tot l J anuari 1930. 

1 Mei 1929. BESLUIT, houdende beslissing op 
de beroepen, ingevolge artikel 3 der Wet 
Openbare Vervoermiddelen ingesteld tegen 
de beschikking van Gedeputee1·de Staten 
van Noo,·dholland van 20 Jul i 1927, n°. 
135. s. 221. 

W ij WILH ELMI A, enz. ; 

Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 
de Directie der Nederlandsche Spoorwegen, 
den Directeur der Naamlooze Vennootschap 
Gooische Stoomtram te Arnsterda,m en de 

aamlooze Vennootschap Motorbusexploitatie 
,,De Gooi-Expres" te Hilversurn tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van N oord
holla,nd van 20 Juli 1927, n° . 135, waarbij 
aan laatstgenoemde naam looze vennootsch ap 
voor den tijd van drie jaren vergunning is 
verleend tot het in werking· houden van een 
autobusdienst tusschen Amsterdam en Hilv er
su1n ; 

Den Raad van State, A fdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 13 Juni en 15 Augustus 1928, nos. 554 en 
554/330; 

Op de voordracht van Onzen M ini.ster van 
Waterstaat van 27 Apri l 1929, L a . E, afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Noordholland bij hun bovengenoemd besluit 
onder een 7-tal voorwaarden aan de Naam
looze Vennootschap Motorbusexploitatie ,,De 
Gooi Expres" te Hil versum, voor den tijd van 
3 jaren, thans te rekenen van Onze beslissing, 
vergunning hebben verleend tot het in wer
k ing houden van een autobusdienst van Am
ste1·d,a1n naar Hil versurn en terug, daarbij 
OYerwegende, dat volgens het oordeel van hun 
College de tiamlijn Amsterdam-Hilversum., 
zooals deze op het oogenblik wordt geexplo i
teerd, d. w. z. over het gedeelte Amsterdam
Laren als stoomtram, aan de bestaande en zich 
ontwikkelende verkeersbehoeften in deze streek 
geenszins kan voldoen, zoodat n iet ontkend 
kan worden, dat, naast de tram, wel ker in
standhouding met het oog op het massa-ver
keer en het vervoer van producten van en 
benoodigdheden voor de aan de tram gelegen 
fabr ieken voorshands vermoedel ij k noodig 
blij ft, de autobussen niet ku nnen worden ge
mist, hetgeen trouwens ook uit de ve rvoer
cij fers van ,,De Gooi Expres" voldoende bl ijkt; 
dat de toestand echter geheel anders kan wor
den, zoodra op de geheele tramlijn Amster
da,1n-Hilve1·sU1n de noodige verbeteringen in 
de exploitatie zullen zijn aangebracht en een 
frequente dienst tusschen die beide plaatsen 
en de tusschengelegen gemeenten in het Gooi 
mogelijk zal zijn; dat het niet mogelijk is van 
de Tramwegmaatschappij eene bindende ver
klaring omtrent het aanbrengen der noodige 
verbeteringen te verlangen, <loch dat, indien 
aan de Naamlooze Vennootschap ,,De Gooi 
Expres" in <lit bij zondere geval voor een be
paalden termijn vergunn ing wordt verleend, 
de Gooische Stoomtram in de gelegenheid is 
binnen dien te1mijn a ll e verbeter ingen aan te 
brengen, welke voor eene behoorlij ke, aan de 
e ischen van ' het verkeer beantwoordende, ex
ploitatie van hare tramlijn noodzakelijk zijn; 
dat, indjen zulks zal zij n gesch ied, na afloop 
Yan den bedoelden termij n andermaal de vraag 
onder het oog zal kunnen worden gezien, of 
het verkeersbelang clan nog de exploitatie 
eener autobusverbinding van Amsterdam met 
het Gooi naast de Gooische Stoomtram vor
dert; dat voor het aanbrengen der bedoelde 
verbeteringen een termij n van dri e jaar ru im 
voldoende kan worden genoemd; 

dat van <lit besluit 1 °. de D irectie der Ne-
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derlandsche Spoonvegen, 2°. de Directeur der 
aamlooze Vennootschap Gooische Stoomtram 

en 3°. de Naarnlooze Vennootschap Motorbus
~xploitatie ,,De Gooi Expres" bij Ons in be
roep zijn gekomen; 

dat de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen aanvoert, dat h. i. eene werkelijke be
hoefte aan dezen autobusdienst niet bestaat, 
daar door de Gooische Stoomtram in het ver
keer tusschen de niet aan den spoorweg gele
gen plaatsen en door den dienst der N eder
landsche Spoorwegen in het verkeer tusschen 
de eindpunten op ruim voldoende wijze wordt 
voorzien; 

dat de Directeur der N aamlooze Vennoot
schap Gooische Stoomtram aanvoert, dat door 
Gedeputeerde Staten eenerzijds de noodzake
lijkheid van het voortbestaan der Gooische 
Stoomtram wordt erkend en tegel ijkertijd door 
bun besluit de instandhouding en uitbreiding 
dezer onderneming onmogelijk wordt gemaakt, 
daar uitdrukkelijk is medegedeeld , dat slechts 
dan over de gelden, noodig voor reorganisatie 
van het stoomtrarnbedrijf, kan worden be
schikt, wanneer geen concurreerende autobus
dienst naast haar bedrijf werd toegelaten; 
da t voorts ten onrechte het groote vervoer
cijfer der Gooi-Expres als motief voor haar 
bestaansrecht wordt aangevoerd, aangezien zij 
deze reizigers aan de tram ontnomen heeft, 
alleen en uitsluitend door de meerdere snel
heid , welke haar, in tegenstell ing met het 
trambedrijf, wordt vergund, waa rdoor h are rei 
zigers den afstand Laren-Amsterda1n in on
geveer 20 minuten korter reistijd kunnen af-
1 eggen ; <la t er evenm in behoefte bes ta at aan 
een zoo frequenten dienst (½ uur) a ls door de 
Gooi-Expres wordt uitgeoefend, <loch dit een 
noodza kelijk gevolg is van de geringe ver
voerscapaciteit harer bussen, evenals door hem, 
appellant, thans ook een dienst tusschen Laren 
en H ilversum om het kwartier wordt gereden 
als gevolg van het in exploitatie nemen van 
motorrijtuigen; dat dus de gevolgtrekking, als 
zou de Gooische Stoorntram niet aan de ver
keersbehoeften kunnen vol doen, alleszins on
juist i ; dat hij voorts meent een bindende 
verklaring, als door Gedeputeerde Staten ver
langd, te hebben gegeven in zijn schrijven 
van 9 Juni 1927, mede onderteekend door den 
Pres ident-Commissaris, den heer J. A. Kalff, 
tevens Directeur der N ederlandsche Spoorwe
gen; dat Gedeputeerde S taten onvoldoende 
hebben gelet op de nadeel en van financieelen 
aard, welke door de concurrentie van de 
Gooi-Expres worden toegebracht aan de Gooi
sche Stoomtram, welke evenals de meeste 
trambedrijven in ederland, slechts met de 
uiterste inspanning hare exploi tatie kan voort
zetten, <loch noodgedwongen haar bedrijf zal 
moeten staken, wanneer eene dergelijke con
currentie gehandhaafd blijft; 

wesh alve deze appell anten hebben verzocht 
de gevraagde vergunning alsnog te weigeren; 

dat de Naamlooze Vennootschap Moto1:bus
exploitatie ,,De Gooi Expres" in hoofdzaak 
aanvoert, dat door de beperking van den 
duur der vergunning voor den tijd van 3 jaar 
de uitoefening van eene goede .exploitatie dus'. 
danig wordt bemoeilijkt, da t zij ten gevolge 
daarvan eerder tot liquidatie clan tot voort
zetting van haar bedrijf zou word en genoopt; 

dat zij mitsdien verzoekt deze beperking van 
den duur der vergunning te doen vervall en; 

Overwegende: ten aanzien van het door de 
Naamlooze Vennootschap Motorbusexploitatie 
,,De Gooi Expres" ingesteld beroep, dat de 
bestreden beschikking va n Gedeputee rde S ta
ten den 20sten Juli 1927 in het Provinciaal 
Bla d is aangekondigd, en het beroepschrift 
dezer appellante eerst den 29sten Augustus 
1927 bij Onzen Comrnissaris in de provincie 
Noordhollancl is ingediend ; 

dat de term ijn van 30 dagen, bij art ikel 3 
der "Vet Openbare Vervoermiddelen voor het 
komen in beroep gegund, mitsdien niet is in 
acht genomen; 

Overwegende : met betrekking tot het door 
de Directie der N ederlandsche Spoorwegen in
gestelde beroep, dat niet aannemelijk is, dat 
voor het doorgaande vervoer van A msterda,ni 
naar Hilv e1·sum niet van de snellere spoor
wegverbinding zal worden gebrnik gemaakt 
en aan den autobusdienst de voorkeur za l 
worden gegeven; 

dat mitsdien niet behoeft te worden geducht, 
dat door het in werking houden van den 
autobusdienst de spoorwegbelangen zullen 
worden geschaad, zooda t hierin geen grond 
kan worden gevonden om de gevraagde ver
gunning voor dien autobusdienst te weigeren; 

Ovenvegende: wat betreft het beroep van 
den Directeur der Gooische Stoomtram, dat de 
verkeersvoorziening, welke de tram thans voor 
den re izigersdienst tusschen Amsterdam en 
Laren geeft, niet geacht kan worden te vol
doen aan verkeerseischen, die tegenwoordig 
aan een dergelijke verbinding gesteld mogen 
worden, en dat Gedeputeerde Staten van 
Noo,·dholland mitsdien op zich zelf terecht 
aan de Naamlooze Vennootschap Motorbus
exploitatie ,,de Gooi-Expres" vergunning heb
ben verleend ; 

dat echter de beschikking van Gedeputeerde 
Staten te ver gaat door ook voor het geval, 
dat de tram aan bedoelde eischen mocht vol
doen, de mogelijkheid van bestendiging van de 
vergunning open te houden, waardoor de ont
trekking van reizigers aan de tram en de 
daaruit voor h aar te duchten exploitatieverlie
zen zouden worden bestendigd; 

da t van de tramwegmaatschappij, tot bedie
ning van het personen- en goederenvervoer op 
hare lijn bij concessie verplicht, in billijkheid 
niet zou mogen worden gevorderd, dat zij zich 
bij voortduring met eene verliesgevende ex
ploitatie blijf_t belasten, hetgeen Ons zou kun
nen nopen tot opheffing van de bij concess ie 
opgelegde verplichting; 

dat echter de tram ook op den duur voor 
de streek van blijvende beteekenis moet worden 
geacht vooral ook met het oog op het massale 
reizi gersvervoer en het goederenvervoer, waar
in door vervoer per motorrijtuig langs den 
openbaren weg niet ten voile kan worden 
voorzlen; 

dat mitsdien een zelfstandige, geheel het 
traject van den tramweg volgende autobus
dienst, hoezeer voor het oogenblik versnelling 
en vermeerdering van reisgelegenheid bieden
de, op den duur schadel ijk zou blijken voor de 
voorziening in de verkeersbehoeften der streek 
en derhalve slechts zoolang mag worden be
stend igd als de tramwegmaatschappij in ge-
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breke blijft te voldoen aan verkeerseischeri 
a ls bovenbedoeld; 

' ontwerp-besluit en bijl agen, aangaande de be
roepen , ingesteld door de Directie der N eder
landsche Spoorwegen, den Directeur der dat het derhalve wenschelijk moet worden 

geacht te bevorderen, dat de tramwegmaat
schappij zoo ·spoedig mogelijk overga tot de 
beoogde modern iseering, in hoofdzaak bestaan
de in een wijziging van hare tractie op de 
lij n A,nsterda,n-Laren, waartoe haar in ver- I 
band met de daartoe vereischte belangrijke 
kapitaalsuitgaven de zekerheid client te worden . 
gegeven, dat zij , alsdan geheel in staat om I 
overeenkomstig de bedoelde eischen het rei
zigersverkeer te bedienen in de door genoemde 
lij n doorsneden en door haar sedert r uim 45 
jaren bediencle streak, niet zal blijven blootge
steld aan afrooming van haar reizigersverkeer 
op die lijn ; 

clat rnitsdien in zooverre het beroep ge
g rond is en aan de aamlooze Vennootschap 
Motorbusexploitatie ,,de Gooi-Expres" niet 
!anger verguning tot het in werking houden 
van een autobusd ienst tusschen Amsterdam en 
Hil versum behoort te worden verleend dan 
ongeveer tot het t ij dstip, waarop de Gooische 
Stoorntram op hare lijn Amste,·dam-Laren de 
becloelde wijzigingen in haren reiz igersd ienst 
.zal hebben ingevoerd; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

I. de N aamlooze Vennootschap Motorbus
exploi tatie ,, de Gooi Expres" niet-ontvankelijk 
te verkl aren in haar beroep; 

.II. het beroep van de Directie der Neder
landsche Spoorwegen ongegrond te verklaren; 

IIL met wijziging in zoovere van de be
streden beschikking van Gedeputeerde Staten 
van Noordholland van 20 Juli 1927, n°. 135, 
te bepalen, dat de daarbij verleende vergun
ning vel'valt zes maanden na het t ijdstip, 
waarop Onze Minister van Waterstaat zal heb
ben verklaard, dat de Naamlooze V ennoot
schap Gooische Stoomtram te zijnen genoegen 
op hare lijn A msterdam-Laren de voor ver
snelling en moderniseering van haren re izigers
dienst noodige wijzigingen heeft ingevoerd. 

Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de ui tvoering van dit besluit, dat met het rap
port van Onzen Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den l sten Mei 1929. 
WILHELMI A. 

D e M inister van Waterstaat, H. v. d. V eg t e. 
( Uitgeg. 22 M ei 1929.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

La. E. 

Afd ee lin g 
V e r v o e r - e n M ij n w e z e n. 

's-Gravenhage, 27 April 1929. 

Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeelin/l' voor de Ge
schill en van Bestuur, heeft miJ toegezonden 
het door de Afdeeling aan Uwe M ajestei t ge
richte advies van 13 Juni 1928, n°. 554, met 

aamlooze Vennootschap Gooische Stoomtram 
te Amsterdam en door de N aamlooze Vennoot
schap Motorbusexploitatie ,,de Gooi-Expres" 
te H ilversum tegen de beschikking van Ge-
deputeerde Staten van N oordholland van 20 
Juli 1927, n°. 135, waarbij aan laatstgenoem
de naarnlooze vennootschap voor den tijd van 
drie jaren vergunning is verleend tot het in 
werking houden van een autobusd ienst tus-
schen Amsterdam en H ilvenum. 

Het door de Afdeeling voorgedragen ont
werp-besluit lu idt als volgt : 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

de Directie der Nederlandsche Spoorwegen, 
den Directeur der Naamlooze Vennootschap 
Gooische Stoomtram te Amsterdam en de 

aamlooze Vennootschap Motorbusexploitatie 
,,De Gooi-Expres" te H ilversum tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van Noord
holland van 20 Juli 1927, n°. 135, waarbij 
aan laatstgenoemde naarnlooze vennootschap 
voor den t ijd van drie jaren vergunning is 
verleend tot het in werking houden van een 
autobusdienst tusschen A,nsterdam en Hil ver
sum · 

D~n Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, advies van 
13 Juni 1928, n° . 554; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Noordholland bij hun bovengenoemd besluit 
onder een 7-tal voorwaarden aan de N aam
looze V ennootschap Motorbusexploitatie ,,De 
Gooi Expres" te Hil versum, voor den tijd van 3 
jaren vergunning hebben verleend tot het in 
werking houden van een autobusdienst van Am
sterdam naar Hilversun, en terug, daarbij 
overwegencle, dat volgens het oordeel van hun 
College de tramlijn A msterdam-H ilversu,n, 
zooals deze op het oogenbli k wordt geexploi
teerd, d. w. z. over het gedeelte Amsterdam
La,·en als stoomtrarn, aan de bestaande en zich 
ontwikkelende verkeersbehoeften in deze streek 
geenszins kan voldoen, zoodat niet ontkend 
kan worden, dat, naast de tram, walker in
standhouding met het oog op het massa-ver
keer en het vervoer van producten van en 
benoodigdheden voor de aan de tram gelegen 
fabrieken voorshands vermoedelijk noodig 
blijft, de autobus en niet kunnen worclen ge
m ist, hetgeen trouwens ook uit de ve rvoer
cij fers van ,,De Gooi Expres" voldoende blijkt; 
dat de toestand echter geheel anders kan wor
den, zoodra op de gehe.ele tramlijn A ,nster
dam-H ilversu,n de noodige verbeteringen in 
de exploitatie zullen zijn aangebracht en een 
frequente dienst tusschen die beide plaatsen 
en de tusschengelegen gemeenten in het Gooi 
rnogelijk zal zijn; dat het niet mogelijk is van 
de Tramwegmaatsch appij eene bindencle ver
klaring omtrent het aanbrengen der noodige 
verbeteringen te verl a ngen, <loch dat, indien 
aan de Naamlooze Vennootschap ,,De Gooi 
Expres" in <lit bijzondere geval voor een be
paalden termijn vergunning wordt verleend, 
de Gooische Stoomtram in de gelegonheid is 
binnen <li en termijn a lle verbeteringen aan te 
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brengen, welke voor eene behoorlijke, aan de 
eischen van het verkeer beantwoordencle, ex
ploitatie van hare tramlijn noodzakelijk zijn; 
dat, indien zulks zal zijn gesch iecl, na afloop 
van den bedoelden termijn anclermaal de vraag 
onder het oog zal kunnen worden gez ien, of 
het verkeersbelang clan nog de exploitatie 
eener autobusverbind ing van Amsterdam met 
het Gooi naast de Gooische Stoomtram vor
dert; dat voor het aanbrengen der bedoelde 
verbeteringen een termijn van drie jaar ruim 
voldoende kan worden genoemd; 

dat van <lit besluit 1 °. de Directie der Ne
derlanclsche Spoorwegen, 2°. de Directeur der 
N aamlooze Vennootschap Gooische Stoomtram 
en 3°. de Naamlooze Vennootschap Motorbus
exploitatie ,,De Gooi Expres" bij Ons in be
roep zij n gekomen; 

dat de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen aanvoert, dat h. i. eene werkelijke be
hoefte aan dezen autobusdienst niet bestaat, 
daar door de Gooische Stoomtram in het ver
keer tusschen de niet aan den spoorweg gele
gen plaatsen en door den dienst der Neder
landsche Spoorwegen in het verkeer tusschen 
de eindpunten op ruim voldoende wijze wordt 
voorz1en; 

dat de Directeur der Naamlooze Vennoot
schap Gooische Stoomtram aanvoert, dat door 
Gedeputeerde Staten eenerzijds de noodzake-
1 ij kheid van het voortbestaan der Gooische 
Stoomtram wordt erkend en tegelijkertijd door 
hun besluit de instandhouding en uitbreiding 
clezer onderneming onmogelijk wordt gemaakt, 
daar uitclrukkelijk is medegedeeld, dat slechts 
dan over de gelden, noodig voor reorganisatie 
van het stoomtrambedrijf, kan worden be
schikt, wanneer geen concurreerende autobus
dienst naast haar bedrijf werd toegelaten; 
dat voorts ten onrechte het groote vervoer
cijfer der Gooi-Expres a ls motief voor haar 
bestaansrncht wordt aangevoerd, aangezien zij 
deze reizigers aan de tram ontnomen heeft, 
alleen on uitsluitend door de meerdere snel
he id, wel ke haar, in tegenstelling met het 
trambedrij f, wordt vergund, waardoor hare rei
zigers den afstand Laren-Amsterdam in on
geveer 20 minuten korter reistijd kunnen af
leggen; dat er evenmin behoefte bestaat aan 
een zoo frequenten dienst (½ uur) a ls door de 
Gooi-Expres wordt uitgeoefend, doch <lit een 
noodzakelijk gevolg is van de geringe ver
voerscapaciteit harer bussen, evenals door hem, 
appellant, thans ook een dienst tusschen Laren 
en H ilve,·sum om het kwartier wordt gereden 
a ls gevolg van het in exploitatie nemen van 
motorrijtuigen; dat dus de gevolgtrekking, als 
zou de Gooische Stoomtram niet aan de ver
keersbehoeften kunnen voldoen, alleszins on
juist is; dat hij voorts meent een bindende 
verklaring, als door Gedeputeerde Staten ver
langd, te hebben gegeven in zijn schrijven 
van 9 Juni 1927, mede onderteekend door den 
Presiclent,.Commissaris, den heer J. A. K a i££, 
tevens Directeur der N ederlandsche Spoorwe
gen; dat Gedeputeerde Staten onvoldoende 
hebben gelet op de nadeelen van financieelen 
aa rd, wel ke door de concurrentie van de 
Gooi-Expres worden toegebracht aan de Gooi
sche Stoomtram, welke evenals de meeste 
trambedrijven in ederland, slechts met de 
uiterste inspanning hare exploitatie kan voort-

zetten . <loch noodgedwongen haar bedrijf zal 
moeten staken, wanneer eene dergelijke con
currentie gehandhaafd bl ijft ; 

weshalve deze appell anten hebben verzocht 
de gevraagde vergunning alsnog te weigeren; 

dat de aam looze Vennootschap Motorbus
exploi tatie ,,De Gooi Expres" in hoofdzaak 
aanvoert, dat door de beperking van den 
duur der vergunning voor den tijd van 3 jaar, 
de uitoefening van eene goecle exploitatie dus
danig wordt bemoei lijkt, dat zij ten gevolge 
daarvan eerder tot liquidatie clan tot voort
zetting van haar bedrijf zou worden genoopt ; 
dat zij mitsdien verzoekt deze beperking van 
den duur der vergunning te doen vervallen; 

Ovenvegende: ten aanzien van het door de 
Naamlooze Vennootschap Motorbusexploitatie 
,,De Gooi Expres" ingesteld beroep, dat de 
bestreden beschikking van Gedeputeercle Sta
ten den 20sten Juli 1927 in het Provinciaal 
Blad is aangekondigd; dat het beroepschrift 
dezer appellante eerst den 29sten Augustus 
1927 bij Onzen Commissar is in de provincie 
1V oordholland is ingediend; 

dat de termijn van 30 dagen, bij artikel 3 
der Wet Openbare Vervoermiddelen voor het 
komen in beroep gegund, mitsdien niet is in 
acht genomen; 

Overwegende: met betrekking tot het door 
de Directie der ederlandsche Spoorwegen in
gestelde beroep, dat niet aannemelijk is, dat 
voor het doorgaande vervoer van A msterda,n 
naar Hilversu,n niet van de snellere spoor
wegverbinding zal worden gebruik gemaakt 
en aan den autobusdienst de voorkeur zal 
worden gegeven; 

dat mitsdien niet behoeft te worden geducht, 
dat door het in werking houden van den on
derwerpelijken autobusdienst de spoorwegbe
langen zullen worden geschaad, zoodat hierin 
geen grond kan worden gevonden de gevraag
de vergunning voor <lien a utobusd ienst te wei
geren; 

Overwegende: wat het beroep van den direc
teur der N aamlooze Vennootschap Gooische 
Stoomtram betreft, dat op grond van de overge
legde ambtsberichten moet worden aangenomen, 
dat de verkeersvoorziening · door de Gooische 
Stoomtram, zooals zij op dit oogenblik wordt 
geexploiteerd, met het oog op het steeds toe
nemende en zich ontwikkelende verkeer naar 
en van het Gooi onvoldoende is te achten; 

dat naast de tramlijn de autobusdienst van 
de Naamlooze Vennootschap Motorbusexploi
tatie ,,de Gooi Expres" derhalve in eene be
staande behoefte voorziet; 

dat Gedeputeerde Staten rnitsdien terecht 
voor dezen autobusdienst vergunning hebben 
verleend; 

dat, door den duur der vergunning voorloo
pig tot den hoogste 3 jaren te beperken, ge
noegzaam met de belangen van de Gooische 
Stoomtram. is rekening gehouden, vooral daar 
er geenerlei zekerheid bestaat of en wanneer 
zoodanige verbeteringen in de tramexploitatie 
zullen tot stand worden gebracht, dat de tram 
geacht zou kunnen worden in de behoeften 
van het verkeer geheel te voorzien; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

I . de Naamlooze Vennootschap Motorbus-
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exploitatie ,,de Gooi Expres" in haar beroep 
n iet-ontvankelijk te verklaren; 

II. het beroep van de Di rectie der eder-
1 and che Spoorwegen en dat van den Directeur 
der N aamlooze Vennootsch ap Gooische Stoom
tram ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoe ring van dit besluit, waarvan af
schr ift zal worden gezonden aan den Raa d 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
B estuur . 

, den 
De Ministe,· van Waterstaat," 

Blijkens dat ontwerp-besluit is de Afdeeling 
van oordeel. dat ook het beroep van den Di
recteur der N aamlooze V ennootschap Gooische 
S toomtram als ongegrond behoort te worden 
afgewezen. 

Op dit punt meende ik tegen het ontwerp
beslui t bedenking te moeten maken, omdat de 
Gooische Stoomtram voor de verkeersvoorzie
n i ng in de betrokken streek overwegende be
teekenis heeft, en de voorge telde be li ss ing, 
waardoor de aan de Naamlooze Vennootschap 
Motorbusexploi tatie ,,de Gooi Expres" voors
hands voor drie jaren verl eende autobusve r
g unning in beroep gehandh aafd zou worden, 
niet zou strekken tot het verkrijgen van eene 
rationeele verkeersregeling. Ik achtte hiervoor 
te minder termen aanwezig, omdat de tram 
toegezegd heeft op h a re lijn Amsterdam-Laren 
motortractie in te voeren ten ei nde te gemoet 
te komen aan de bezwaren, geuit tegen de 
wijze, waarop zij daar thans den personen
dienst onderhoudt. 

Een en ander heb ik nader aan de Afdeeling 
ui teengezet bij den volgenden brief van 7 
Augustus 1928, n°. 431, afdeeling Vervoer- en 
M ij nwezen: 

,,Gebruik makende van de door Hare Ma
jesteit de Koningin verleende algemeene mach
tiging moge ik opnieuw bij de Afdeeling de 
overweging aanhangig maken van de in bij
gaande stukken behandelde beroepen. 

Blijkens het voorgedragen ontwerp-besluit 
wil de Afdeeling de N aamlooze Vennootschap 
Motorbusexploitatie ,,De Gooi Expre " niet
ontvankelijk verklaren in haar beroep, en 
voorts de beroepen van de ederlandsche 
Spoorwegen en van de Gooi che Stoomtram 
ongegrond verklaren, waarmede de door Ge
deputeerde Staten van N oordholland gcgeven 
bes! iss ing zou worden bevestigd. 

Wat de overwegingen ten aanzien van het 
beroep van de N ederlandsche S poorwegen 
aangaat, komt het mij met de Afdeeling voor, 
dat het bij deze zaak betrokken rechtstreeksch 
belang der spoorwegen niet van overwegende 
beteekenis is. 

Anders staat het met het beroep van de 
Gooische Stoomtram. Zooals deze onderne
ming in de overgelegde stukken overtuigend 
heeft aangetoond en ook uit het advies van het 
Rijkstoezicht blijkt, gaat het bij de vraag, of 
een concurreerende busdienst moet warden toe
gelaten over het bestaan van haar bedrijf. 
Reeds nu zij n de bedrijfsuitkomsten· van <li en 
aard, dat overwogen wordt om tot stopzetting 
over te gaan. Bij het oordeel over de vraag, 
of aan de Gooi Expres vergunning behoort te 
worden verleend, client men deze mogel ijkhe id 

ernstig rekenjng te worden gehouden, ook om
dat voortzetting van . de · exploitatie op den 
duur bezwaarlijk van een tramwegonderne
ming zal kunnen wa rden gevorderd, indien 
parallel aan hare lijn en op eenzelfden weg een 
autobusdienst wordt bestendigd, di e daardoor 
de gelegenheid krijgt om haa,· verkeer af te 
roomen. 

N u mag inderdaad de beteeken is van de 
onderhavige tram voor de streek niet worden 
onderschat, zoodat clan ook verschillende ge
meentebesturen aan de t r am boven de bus de 
voorkeur geven, indien eerstgenoemde haar be
drijf op h. i. meer met moderne verkeers
eischen strookende wijze uitoefent. Met het 
oog op de belangen van het goederenvervoer 
heeft de tram voor de streek groote en blijven
de beteekenis. De tram toch heeft normaal 
spoor, zoodat het goederenmaterieel de r N e
derlandsche Spoorwegen zonder overladen op 
de lijnen van de tram kan overgaan, hetgeen, 
eveneens blij kens de stukken, voor versch il
l ende industrieen van groot belang is. 

Doch vooral client in aanmerking te worden 
genomen, dat het reiz igersverkeer op de lijn 
A,nsterda,n-Muiderberg-Laren niet is een 
streekverkeer, dat een zeer frequenten dienst 
eischt, zooa ls b .v. tusschen Haarlem en L eiden 
het geval is, <loch een veelal massaal verkeer, 
immers het verkeer van het groote stadspu
bl iek dat zich naar de zee (Muiderberg) of de 
bosschen (Laren) begeeft en 's avonds terug
keert; ongetwij feld is dit een soort verkeer, 
dat door een autobusruenst, die niet een re
serve in den vorm van een tram naast zich 
heeft niet dan op zeer oneconomische en voor 
het ~ve ri g verkeer zeer hindelijke wij ze kan 
worden bediend. 

Daar komt nog bij , dat bij het verdwijnen 
van de tram de rechtstreeksche verbinding 
Ainsterda,n-Muiderberg verloren gaat. 

Ontkend kan niet worden, dat de busdienst 
eenige voordeelen b iedt tegenover de tram 
en we! de eenigszins kortere t ijd, waarin de 
bus het traject A msterda1n-La,·en aflegt, en 
de veelvuldige, zij het dan ook wat de plaa_ts
ru imte betreft beperkte vervoergelegenhe1d, 
die de bus geeft. aar mijne meening wegen 
echter deze voordeelen op verre na niet tegen 
de nadeelen op, zoodat indien tusschen tram 
en bus eene keuze moet warden gedaa n, eerst
genoemde, geheel afgezien nog van de aan
spraken, we! ke zij als de verz<;>_rgster van het 
onderhav ige verkeer sedert b1Jna een halve 
eeuw ongetwijfeld kan doen gelden, den voor
rang behoort te hebben . 

Intusschen meen ik te mogen aannemen, dat 
Gedeputeerde Staten van Noordholland, zoo
min als Uwe Afdeel ing dezen gedachtengang 
in beginsel onjuist achten, doch de slotsom, 
waartoe men onder de gegeven omstand ig
heden, gekomen is, lijkt mij minder gelukkig. 

Eenerzijds toch hebben Gedeputeerde Staten 
in afwijki ng van hunne gewoonte in <lit geval 
vergunning voor drie jaren verl eend ten einde 
de t r am in de gelegenheid te stellen haar be
drijf op de lijn Amsterdain-Laren te mod~_r
niseeren, en om na afloop van d,en_ term1Jn 
opnieuw te overwegen, of a l dan met eene 
busvergunning behoort te worden verleend, 
<loch anderzijds maakt dat coll ege door het 
verleenen van de busvergunning en vooral 
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door de daaraan verbonden overwegingen, 
waardoor aan de tram geenerlei zekerhe id 
wordt gegeven, daar immers ook na de van 
haar gewenschte moderniseering, bestendiging 
van den busdienst nog vermeerdering van ver
keersgelegenhei d en een prikkel voor de tram
exploitatie zal bieden, het voor de Gooische 
Stoomtram practisch onmogelijk om de daar
voor noodige middelen in het bedrijf vast te 
leggen. En zulks ofschoon de tram zich tegen
over Gedeputeerde Staten bereid verklaard 
heeft om de gewenschte verbeteringen in de 
exploitatie aan te brengen, indien geen bus
vergunning werd verleend. 

Daar m. i. niet getwij feld behoeft te worden 
aan de uitvoering dier toezeggingen door de 
Gooische Stoomtram, die o. m. door de be
kende, buiten hare schuld mislukte plannen 
eener electrische tramlijn naar het Gooi, ge
toond heeft oog te hebben voor de eischen van 
een locale verbinding van A,nsterdarn met het 
Gooi , komt mij weigering va n de gevraagde 
autobusverbinding alleszins gemotiveerd voor. 

Ik moge een en ander alsnog onder de aan
dacht van Uwe Afdeeling brengen, met ver
zoek wijziging van het ontwerp-bes luit in di en 
zin te overwegen." 

In antwoord daarop ontving ik het volgende 
nader ad vies van 15 Augustus 1928, n° . 554/ 
330: 

,,Krachtens machtiging van u'we Majesteit 
heeft de Minister van Wate rstaat met een 
schrijven van 7 Augustus 1928, n°. 431, Afd. 
V. en M. , bij den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, opnieuw ter 
overweging aanhangig gemaakt de beroepen, 
ingesteld door de Directie der Nederlandsche 
Spoor.vegan, den Directeur der Naamlooze 
Vennootschap Gooische Stoomtram te Arnster
darn en de Naamlooze Vennootschap Motor
busexploitatie ,,De Gooi Expres" te H il ver
suv, tegen de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Noordholland van 20 Juli 1927, 
n°. 135 , waarbij aan laatstgenoemde Naam
looze Vennootschap voor den tijd van drie 
jaren vergunning is verleend tot het in wer
king houden van een autobusdienst tusschen 
Arnste,·darn en Hil versu,n. 

De Minister kan zich met het door de Af
deeling aan Uwe Majesteit in deze voorge
dragen ontwerp-besluit voorzooveel het beroep 
van de Gooische Stoomtram betreft niet ver
eenigen. Met het oog op de belangen van 
deze Maatschappij, die zich tegenover Gede
puteerde Staten van N oordholland bereid zou 
hebben verklaard om de gewenschte verbete
ringen in de exploitatie aan te brengen, wil 
het Zijne Excellentie voorkomen, dat eene 
weigering van de gevraagde autobusverbind ing 
alleszins gemotiveerd is. De Afdeeling is door 
het betoog van den Minister niet overtuigd 
van de onjuistheid van het door haar ingeno
men standpunt. 

Voor weigering van de onderwerpelijke ver
gunning acht zij geen voldoenden grond aan
wezig. Vaststaat, en dit wordt door den Mi
nister ook niet betwist, dat de Gooische Stoom
tram, zooals zij op dit oogenblik wordt geex
p loi teerd, niet voldoende in de behoeften van 
het zeer drukke verkeer tusschen A rnsterdarn 
en het Gooi voorziet, zoodat op dit oogenblik 
het verleenen van eene vergunning aan de 

Naamlooze Vennootschap Motorbusexploi tatie 
,,De Gooi-Expres" zeer zeker gerechtvaardigd 
is te achten. Daartegenover is echter ook met 
de belangen van de tram rekening gehouden, 
met name door den duur der vergunning voor
loopig tot 3 jaar te beperken. Gedurende deze 
3 jaren zal de Stoomtram-Maatschappij in de 
gelegenheid zijn hare toezeggingen waar te 
maken. Mocht a lthans blijken, dat naast den 
verbeterden tramdienst aan een a utobusdi enst 
geen behoefte meer bestaat, clan zal de Naam
looze Vennootschap Motorbusexploitatie ,,De· 
Gooi-Expres" voor het verkrijgen van eene 
nieuwe vergunn ing n iet meer in aanmerki ng 
kunnen komen. 

D e Minister is van oordeel, dat niet ge
twijfelcl behoeft te worden aan de uitvoering 
van de toezeggingen door de Gooische 
Stoomtram gedaan. De Afdeeling heeft zich 
echter bij geschi ll en a ls het onderhavige, steeds 
op het standpunt geplaatst, dat met onzekere 
toe komstige gebeurlijkheden geen reken ing be
hoort te worden gehouden. Zool ang in de be
hoeften van het verkeer niet op voldoende 
wijze ·is voorzien, behoort h. i. aan de Gooische 
Stoomtram geen monopolie te worden verze
kerd. H et is , naar het der Afdeeling wil voor
komen, van de Gooische Stoomtram niet te 
veel gevergd, dat zij eerst de noodige verbe
teringen in haren clienst tot stand brengt, op
dat met volledige kennis van zaken over deze 
aangelegenheid zal kunnen worden geoordeeld, 
terwijl een tijdvak van 3 jaren voor het aan
brengen van de bedoelde verbeteringen en het 
overzien van den daardoor nieuw geschapen 
toestand, haars i nziens geenszins te I ang moet 
worden geacht. 

De Afdeeling vindt mitsdien geen tennen 
tot wijziging van het door haar aan Uwe Ma
jeste it bij advies van 13 Juni 1928, n° . 654, 
aangeboden ontwerp-besluit, hetwelk te be
krachtigen zij Uwe Majesteit zeer eerbied ig in 
overweging geeft." 

Dit nader betoog heeft mij niet overtuigd van 
de juistheid der voorgedragen beslissing om 
het beroep van de Gooische Stoomtram on
gegrond te verklaren. 

Ook de Afdeel ing is blijkbaar van oorcleel, 
dat de bedoelde tramweg-maatschappij de aan
gewezen verzorgster is van het verkeer van 
A msterdarn met Muiderberg, Muiden, Naar
rZen en Laren, hetwelk zij sedert tal van jaren 
krachtens Rijksconcessie bedient, en dat mits
d ien, a ls de door haar toegezegde verbeterin
gen in haren re izigersdienst zijn aangebracht, 
de huidige vervoersaftapping een einde client 
te nemen. Zij is echter van meening, dat bij 
geschillen als deze met onzekere toekomstige 
gebeurlijkheden geen rekening behoort te 
worden gehouden. 

Mij komt het voor, dat men zich aldu tot 
schade eener rationeele verkeersvoorzien ing in 
een vicieusen cirkel begeeft. In billijkheid toch 
kan naar mijn meening niet van de tram ge
vorderd worden · om in haar reeds thans ten
gevolge der autobusconcunentie verliesgevend 
bedrijf vast te leggen de belangrijke kapitalen, 
noodig om op de lijn Amsterdarn- Laren tot 
invoering van een gewijzigde tractie te gera
ken , indien zij daarbij niet tevens eenige ze
ke rheid krijgt, dat daarna geen autobus
concurrentie behoeft te worden geducht. 
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Die zekerheid biedt de besch ikking van Ge
deputeerde Staten van N oordholland geenszins. 
Immers wordt daarbij onder bestendiging van 
de huidige concurrentie voor den tijd van drie 
jaren slechts de toeze~ging gedaan, dat na af
loop van dien termiJn andermaal de vraag 
zal kunnen worden overwogen, of het verkeers
bel ang dan nog de exploitatie van eene auto
busverbinding naast de tram vordert. 

Daar o. m. uit de vervoercijfers der ,,Gooi
Expres" Gedeputeerde Staten blijkens het be
streden bes] uit tot de onmisbaarheid der auto
bus hebben geconcludeerd en we! mag worden 
aangenomen, dat, welke verbeteringen ook in 
de tramexploitatie worden aangebracht, een 
dee I van het pub! iek steeds aan de autobus 
de voorkeur zal geven, dunkt roij het bezwaar 
van appellante tegen die beschikking niet van 
grond ontbloot. Wil men eenerzij ds zooveel 
mogel ijk voorkomen, dat de busdienst ver
dwijnt, voordat de tram de beoogde moderni
seering heeft ondergaan, anderzijds dient m. i. 
in de beslissing tot uitdrukking te komen, dat, 
zoodra die moderniseering haar beslag heeft 
gekregen, de huidige afrooming van het tram
verkeer een einde zal nemen. 

Daar omtrent de eischen, waaraan die rno
derniseer ing zal moeten beantwoorden, t. w. 
versnelling van den reizigersdienst met ver
vanging van de stoomtractie, vrijwel eenstem
migheid bcstaat, kan de beoordeeling, of en 
wanneer aan die eischen is voldaan, als een 
technische vraag van tramwegexplo itatie aan 
den Minister van Waterstaat worden overge
laten . 

lk moge Uwer Majesteit roitsdien zeer eer
biedig in overweging geven het hiernevens
gaand, in den bovenomschreven zin opge
maakt ontwerp-besluit te bekrachtigen. 

H et zou Uwer Majesteit kunnen behagen de 
hierbij gevoegde, aan de Afdeeling van den 
Raad van State gerichte stukken aan den 
Vice-President van dien R aad te doen terug
zenden. 
De Minister van Waterstaat , H. v. d. Veg t e. 

1 Mei 1929. BESLUIT tot ,vijziging van het 
Koninklijk besluit van 23 September 1909 
(Staatsb/,ad n°. 318), laatstelijk gewijzigd 
bjj Koninklijk besluit van 17 Augustus 
1914 (Staatsbl.ad n°. 415), houdende rege
ling van de inricbting van den dienst van 
's Rijks Munt. S. 222. 

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

Financien van den 11 April 1929, n°. 128, 
Generale Thesauri e; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 April 1929, n°. 22) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 April 1929, n°. 14, 
Generale Tbesaurie: 

Overwegende, dat bet wenschelijk is gebleken, 
Ons besluit van 23 September 1909 (Staatsbl.ad 
n°. 318), laatstelijk gewijzi![d bij On~ besluit 
van li Augustus 1914 (Staatsblad n°. 415), 
te wij zigen : 

Hebben goedgevonden en ,erstaan te be
palen: 

Art. 1. Artikel 42 van Ons beslnit van 23 
September l 909 (Staatsblad n°. 318), zooals dat 

laatstelijk is gewijzigd bti Ons besluit van 
17 Augustus l 914 (Staatsb/ad n°. 415), wordt 
gelezen alf ,olgt. : 

,.De nieuw vervaardigde munten worder. tot 
onderzoek opgehrarht op zoodani11:e tijdstippen 
als doorden muntmee terzullenwordenbepaald. 

Elke opbrengst bestaat zooveel mogelijk uit 
de volgende aantallen stukken der verschil
lende muntsoorten : 
10-guldenstukken, 5-gulden-

stukken of dukaten. . . . 10,000 stukken 
Rij ksdaalders. . . . . . . . 80,000 
Guldens of halve 1;1ulclens .. 100,000 
25-centstukken, 1 / , guldens 

Nederlandsch-Indie of Cu-
ra<;>ao, 10-ccntstukken, I /10-
gu]dens ederlandsch-Indie 
of Curacao, 5-centstukken, 
2½-centstukken, 1-cent
stukken, n-centstukken Ne
derlaudsch-Indie, 2½-cent-
stukken N edcrlandsch-Indie 
en 1-m,ntstukken r eder
landsch-Indie . . . . . . 200,000 

½-centstukken en ½-cent
stukken Nederlandsch-ln-
clie . . . . . . . . . . . 400,000 ., 
elk aantal vermeerderd met zooveel stukken 

als voor verschillende gehalte-onderzoekingen 
zullen worden vereischt." 

2. In artikel 43, punt l, van bovengenoemd 
besluit worden de woorden ,,1 /200-ste dee!" 
vervangen door ,, 1/400-ste dee!" en de woorden 
,,1/500-ste dee!" door ,, l /1000-ste dee!". 

3. In artikel 43, punt 2, van bovengenoemd 
besluit wordt in de plaats van het bepaalde 
sub b en c gelezen: 

,,b. bij zilveren munt 8 stukken." 
4. In artikel 44 van bovengenoemd hesluit 

worden de woorden: ,,bij grove zilveren munt 
2 stukken, bij zilveren pasmunt 4 stukken" 
vervangen door de woorden : ,, bij zilveren 
munt 4 stukken". 

5. In artikel 45 van bovengenoerod besluit 
wordt in de plaats van het bepaalde sub b 
en c gelezen : 

,,b. bij zilveren munt op elke vier stukken." 
De 3• alinea wordt gelezen als volgt: ,,Wan

neer de uitkomsten eener gehaltebepaling 
liggen buiten de wettelijke ruirot.e, wordt 
het onderzoek herhaald, en wel bij gouden munt 
op dezelfde stukken, bij zilveren munt op een 
nieuw aanta! van 4 stukken." 

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

Onze Minister van Financiiin is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Ra1tcl van State. 

's -Gravenhage, den l sten Mei 1929 . . 
WILHELMINA. 

De M inister van Finanr.iiin, de Gee r . 
( Uitge:1 . 14 Mei 1929.) 

2 Mei 1929. BESLUIT tot aanvulling en wij
ziging van het Koninklijk besluit van 4 
Juli 1905 (Staat.sblad n°. 227), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 3 Sep
tember 1927 (Staatsblad n°. 307), ter uit
voering van artikel 33, onder c, der hoo
ger-onderwijswet. S. 223. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordrac:,t van Onzen l\1inister van 

Onderwijs, Kun&ten en ,vctenschappen van 6 
Maart 1929, n°. 9233, afcleeling Hooger On
derwijs; 

Gelet op artikel 33, onder c, der hooger-on
derwijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 April 1929, n°. 27); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 April 1929, n°. 1704, 
afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Ons besluit van 4 J ul i 1905 (Staats

blad n°. 227), laatstelijk gewijzigd bij Ons be
sluit van 3 September 1927 (Staatsblad n°. 
307) , wordt aangevuld en gewijzigd als in de 
artikelen II tot en met VII is aangegeven. 

Art. II. N a artikel 14 wordt ingevoegd ·een 
nieuw artikel, luidende als volgt: 

,,A rt. 14bis. Omtrent de vereischten voor 
de examens ter verkrijging van het diploma 
van natuurkundig ingenieur gelden de vol
gende bepalingen. 

Het propaedeutisch examen loopt over de 
volgende vakken: 

a. de wiskunde, 
b. de natuurkunde, 
c. de werktuigbouwkunde, 
d. de mechanische technologie, 
e. het technisch teekenen. 
H et candidaats-examen loopt over de vol-

gende vakken : 
a. de theoretische en toegepaste mechanica, 
b. de natuurkunde, . 
c. de aero- en hydrodynamica, 
d. de scheikunde, 
e. de werktuigbouwkunde, 
/. de electl'Otechniek, 
en voorts over een of meer der volgende vak

ken ter keuze van den candidaat onder goed
keuring der afdeel ing: 

g. oG "" iskunde, 
h. de met»!lographie, 
i. het administra~;ef recht. 
In de plaats van een der onder g tot i ge

noemde vakken kan treden een meer uitge
breide kennis in een der vakken, genoemd on
der d, e en f. 

Het ingenieurs-examen !oopt over een of 
meer der volgende vakken ter keuze van den 
candidaat onder goedkeuring van de afdee-
1 ing: 

a. de wiskunde, 
b. de theoretische en toegepaste mechamca, 
c. de aero- en hydrodynarnica, 
d. de natuurkunde, 
e. de scheikunde, 
/. de werktuigbouwkunde, 
g. de electrotechniek. 
A1·t. III. In artikel 15 worden de getallen 

,,13 en 14" vervangen door: ,,13, 14 en 14bis" . 
Art. IV. In artikel 17 wordt na het woord 

· ,,technologen" ingevoegd: ,,en voor de aan
staande natuurkundig ingenieurs". 

Art. V. In artikel 19 worden de getallen 
,,13 en 14" vervangen door: ,,13, 14 en 14bis" . 

Art. VI. H et eerste lid van artikel 22 wordt 
gelezcn als volgt: 

,,Het getuigschrift of diploma van alle pro
paedeutische examens en dat van het candi
daats- en ingen ieurs-examcn voor natuurkun-

dig ingenieur wordt uitgereikt door de afdee
ling der Algemeene W etenschappen; dat van 
de overige candidaats- en ingenieursexamens 
door de verschi ll ende vakafdeelingen." 

Art. VII. Artikel 27 wordt gelezen a ls 
volgt: 

,,De promotie is ter keuze van den candidaat 
pub I iek of pri vaat. 

,,Zij wordt in het openbaar gehouden door 
den senaat, ve,-tegcnwoordigd door den rector
magnificus en den s cretaris van de n senaat 
en vijf of meer door rector-magnificus en as
sessoren aan te wijzen hoogleeraren, na verde
diging van het proefschrift of het proefont
werp en de stellingen tegen de bedenkingen: 

a. bij de publieke promotie van alien, die 
tot het inbrengen daarvan vergunning ·van den 
rector-magnificus hebben verkregen; 

b. bij de private promotie van de com
missie. 

,,De promotie, zoowel de publieke als de 
private, duurt een uur. 

,,Staken de stemmen over de toekenning van 
den doctoralen graad, clan wordt die niet toe
gekend." 

Art. VIII. Di t bes] uit treedt in werking
met ingang van den tweeden <lag na <lien der 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het. 
is geplaatst. 

Onze Minister van Onderwijs, Ku11sten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van <lit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2den Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunst en en W etenschappen, 

W as z ink. 
(Uitg,g . 22 Mei 1929.) 

2 M ei 1929. BESLUIT, houdende uitbreiding
van de attributen van het kantoor Glinge. 
S. 224. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van. 

Financien van 27 April 1929, n°. 70, (Invoer
rechten); 

Gezien art. 43 der Algemeene W et van 26 
Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38); 

Mede gezien het Koninklijk besluit van 14 
Januari 1886 (Staatsblad n°. 4) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. H et grenskantoor Glinge wordt mede, 
aangewezen a ls betalingskantoor op den voet · 
van artikel 43 der voormelde Algemeene Wet. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang· 
van 1 Juni 1929. 

Onze Minister van Financien is belast met
de uitvoering van <lit beslui t, dat in het , 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 2den Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Finctncii!n, de Geer. 
( Uitgeg . 14 ilf ei 1929. ~ 
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2 Mei 1929. BESLUIT tot wijziging van het 
iii itair Keuringsreglemenl. S. 225. 

Wij WILHEltJ.\fI A, enz. ; 
Op de voordracht van Ooze finisters van 

Defensie en van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 3 April 1929, VIIe Afd. , n°. 
277 H ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken om wijziging te brengen in het Militair 
Keuringsreglement, vastgesteld bij Ons Be
sluit van 25 Maart 1918 (Staatsblad n°. 209) 
gewijzigd bij Ons Besluit van 19 Februari 1927 
(Sta.atsblad n°. 35); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 23sten April 1929, n°. 19); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 29 April 1929, VIIe 
Afd., n°. 205 H; 
Hebben goedgevondcn en verstaan te bepalen: 

In art. 1, derde lid, van het Militair Keu
ringsreglement wordt in de plaats van ,,de 
groepen 4, 5, 13 en 15" gclezen: ,,de in bet 
tweede lid genoemde groepen" en wordt in de 
plaats van ,,Onzen Minister van Oorlog of van 
Marine" gelezen: ,,Onzen Minister van De
fensie". 

In art. 2, vierde lid, wordt in de plaats van 
,,Onzen Minister van Oorlog of _van Marine" 
gelezcn: ,,Onzen :Minister van Defensie". 

In art. 12, tweede lid, wordt in de plaat.~ 
van ,,Ooze Ministers van Oorlog en Yan Ma
rine, elk voor zoover zijn ambts~ebied betreft," 
gelezen: ,,Onzen Minister van Defensie" . 

Onze Ministers van Defensie en van Binnen
landsche Zaken en Landbouw zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van <lit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan Onzen Minister van Kolonien 
en aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2den Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defen.•ie, Lamb o o y. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, J . B . Kan. 
(Uitg eg. 16 M ei 1929.) 

2 Mei 1929. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van het op 27 
Februari 1929 te Washington gesloten en 
bij de wet van 12 April 1929 (Staatsblad 
n°. 156) goedgekeu1·de verdrag tot ver
lengi ng van den duur van het op 2 Iei 
1908 gesloten arbitrageverdrag tusschen 
Nede,·land en de Vereenigde Staten van 
A,nerika (f!_taatsblad 1909, n°. 105), eerder 
verlengd b1J de verdragen van 9 Mei 1914 
(Staatsblad 1916, n°. 379), van 8 Maart 
1919 (Staatsblad 1919, n°. 554) en van 13 
Februari 1924 (Staatsblad 1924, n°. 214). 
s. 226. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de wet van 12 April 1929 (Staatsblad 

n•. 156), houdende goedkeuring van het op 
27 Februari 1929 te Washington gesloten ver
drag tot verlenging van den duur van het op 
2 Mei 1908 gesloten arbitrageverdrag tusschen 
N ede,·land en de V ereenigde Staten van A 1ne
rika (St(!11-tsblad 1909, n°. 105), eerder ver
lengd b1J de verdragen van 9 Mei 1914 
{Staatsblad 1915, n°. 379), van 8 Maart 1919 

(Staatsblad 1919, n°. 654) en van 13 Februari 
1924 (Staatsblad 1924, n°. 214), van welk 
eerstgenoemd verdrag een afdruk bij dit Be
sluit is gevoegd; 

Ovenvegende, dat de akten van bekrachtiging 
van dat verdrag op 25 April 1929 te 's-Gra
venhage zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Ministe1· van 
Buitenlanclsche Zaken van den 29sten April 
1929, Directie van het Protocol , n°. 12400 ; 

Hebben goedgevondcn en verstaan: 
meergenoemcl verdrag van 27 Februari 1929 

te doen bek nd ma ken door de . plaatsing van 
dit Besluit in het taatsblad. I 

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

's-Gravenhage, den 2den Mei 1929. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 30 M ei 1929.) 

2 M ei 1929. KONINKLIJK BESLUIT. (Ar
menwet Art. 39). 

Al heeft de armlastige een getuigschrift 
van woonplaatsverandering verzocht, zoo 
meet toch de gemeente waar hij tevoren 
woonpl aats had, met de ko ten zijner ver
pleging worden belast, nu niet is gebleken 
dat hij voornemens was zijn hoofdverblij{ 
elders te ve tigen, hij voorts tot zoodanige 
vestiging op dat tijdstip niet in staat was, 
en de band met de vorige gemeente niet 
was verbroken, hetgeen o . a. blijkt uit de 
om tandigheid, dat .daar nog een wooing 
met stal en er£ tot zijn beschikking was. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Beslissende bet geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige L. Renders ; 
Den Raad van State, Afdeelincr voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, ~dvies van 
17 April 1929, n°. 269 : 

Op de voordracht van Onzen Minister va!'! 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 29 
April 1929, n°. 1281, Afd. Armwezen; 

0. dat bet gescbil is ontstaan tusschen de 
besturen der gemeenten tiphout en Helmond ; 

dat Gedeputeerde taten van Noord-Brabant 
er niet in geslaagd zijn, bet geschil in der minne 
bij te Ieggen : 

dat Leonardus Renders, geboren den fi Juni 
1866, te Stiphout woonde ; 

dat, nadat hij omstreeks Janu::.!'i 1927 van 
een kar was gevallen, zich bij hem ~poren van 
geeste stoornis openbaarden : 

dat bij omstreeks 1 Juni 1928 ter gemeente
secretarie van , tiphout een getuigscbrift van 
verandering van werkelijke woonplaats ver
zocht, aangezien hij zich te Helmond bij zijn 
zwager P.- _Sterken zou gaan vestigen; 

dat h1J Ill den nacht van 1 op 2 Juni 1928 
ender medeneming van een gedeelte van hem 
toebehoorende goederen te Helmond aan
kwam; 

dat hij krachtens eene op 7 Juni 1928 aan-

1 Zie voor de Nederlandsche en Engelscbe 
tekst de wet van 12 April 1929 (S. n°. 156.) 
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gevraagde rechterlijke machtiging den volgen
den dag - 8 Juni 1928 - in het krankzinnigen
gesticht, .,Voorburg" te Vught is opgenomen; 

0. dat L. Renders zijne woonplaats had in 
de gemeente Stiphout; 

dat niet is gebleken, dat toen hjj in den narht 
van l op 2 Juni 1928 te Helmond aankwam, 
voornemens was zijn hoofdverblijf aldaar te 
vestigen; 

dat hij trouwens, zooals met den T nspecteur 
van het Sta11,t.stoezicht op krankzinnigen moet 
warden aangenomen, op dat tijd~tip tot 7.00-

danige vestiging niet, in staat was ; 
dat de gemeente Helmond dus in geen geval 

voor de betaling der verpleegkosten aansprake
lijk is; 

dat daarentegen als woonplaats van den :pa
tient ten tijde van de aanvrage der rechterliJke 
machti~ing moet warden aangemerkt de ge
meente Stiphout, aangezien op dit tijdstip 
de band met deze gemeente niet was verbroken, 
blijkende zulks o.a. uit de omstandigheid, dat 
daar nog eene waning met stal en erf tot zijne 
beschikking was ; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de gemeente Stiphout aan te wijzen als de 
woonplaats van den armlastigen krankzinnige 
L. Renders voor de toepassing van artikel 39 
der Armenwet. 

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

2 Mei 1929. KONINKLIJK BESLUIT.{Hin
derwet Art. 2 XIII). 

Een inrichting, waarin zal worden ge
bezigd een moffeloven met gasverwarming, 
waarin voorwerpen, die vooraf in ver
warmd lak zijn ondergedompeld, zullen 
warden gedroogd, is te beschouwen als 
eene, waarvan in art. 2 onder XIII sprake 
is, en waaronder is te verstaan elke in
richting, waarbij door kunstmatige ver
warming stoffen warden gedroogd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Bescbikkende op bet beroep, ingesteld door 

S. Zondervan te Haarlem tegen bet besluit van 
Burgemeester van Wetbouders dier gemeente 

an 26 September l!l28, 7e afd. n° . 1/4-66, waar
ii hem vergunning is geweigerd tot opricbting 

v eene inricbting tot bet vervaardigen en 
ffelen van e!ectrische apparaten in bet be

nedengedeelte van het perceel Tetterodestraat 
112, kadastraal bekend Sectie A n°. 2972; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 27 
Maart 1929, n°. 219; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverbeid van 29 April 
1929, n°. 251 H., Afdeeling Arbeid; 

0. dat bet besluit van Burgemeester en Wet
houders steunt op de overweging, dat vrees 
bestaat voor schade aan eigendommen en ge
zondheid en bet ter bewoning geheel of gedeel
telijk ongeschikt maken van woonbnizen ; dat 
voorts niet door bet stellen van voorwaarden 
aan de bedoelde bezwaren voldoende kan worden 
tegemoet gekomen ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat in 

1929. 

de onderwerpelijke inrichting zeer lichte wcrk
zaamheden worden verricht {geen smeed- of 
antler hinderlijk levenmakend werk, ; dat de 
bedoelde werkzaamheden slechts worden uit
gevoerd door jongens boven den leeftijd van 
14 jaren ter verrichting van boor- en schuur
werk, waartoe twee boormacbines en een scbuur
machine aangedreven door drie electromotor
tje~ met een gezamenlijk vermogen van slechts 
l 3/4 P. IC, clienst doen; dat hij gaarne de 
eventueel te stellen voorwaarden zal opvolgen 
en ten uitvoer brengen : dat, afgezien van de 
vraag, of voor bet hebben van een moffeloven 
eene vergunning noodig is, bij meent te mogen 
veronderstellen, dat, evenals bij zoovele andere 
bonders van moffelinricbtingen voorwaarden 
zijn gesteld, die ook in dit niet ongewone geval 
we! te steUen zijn, en door hem stipt zullen 
worden opgevolgd en uitgevoerd; 

0. dat blijkens de stukken in de inrichting 
zal worden gebezigd een moffeloven met gas
verwarming, waarin voorwerpen, die vooraf 
in verwarmd lak zijn ondergedompeld, 7.Ullen 
worden gedroogd ; 

dat de onderwerpelijke inrichting is te be
schouwen als eene waarvan in art. 2, onder XIII 
der Hinderwet sprake is en waaronder is te ver
staan elke inrichting, wa11,rbi.i door lmnstmatige 
verwarming stoffen wordeo gedroogd ; 

dat voor het orricb ten van deze iorichting 
mitsdien eene vergunning kracbtens de genoem 
de wet is vereisc ht ; 

0. voorts, dat bli,ikens een nader ingcsteld 
deskundig onderzoek aan de bezwareo, die 
Burgemeester en Wetbouders tot weigering 
van de vergunning hebben geleid, door bet 
stellen van voorwaarden kan worden tegemoet 
gekomen ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevondeo en verstaan : 

met vernietiging van bet bestreden besluit 
van Burgemeester en Wethouders van I-Iaarlem 
van 26 September 1928, 7e Afd. n° . 1 /466, aan 
S. Zondervan te Haarlem ea zijne rechtverkrij
genden vergunniog te verleenen tot bet oprich
ten van eene inricbting tot het vervaardigen 
en moffelen van electrische apparaten in bet 
benedeogedeelte v11,n het perceel Tetterode
straat n°. 112, kadastraal bekend gemeente 
Haarlem, Sectie A n°. 2972, overeenkomstig 
de aan ilit besluit gebecbte beschrijving en 
plattegrondteekening, voorzoover hiervan niet 
bij dit besluit wordt afgeweken, onder de na
volgend.e voorwaarden : 

1 °. dat voor de electris~he installatie worden 
ievolgd de voorschriften van bet Veiligheids
oesluit 1916 ; 

2°. dat de bovenkant van de afvoerpjjp voor 
de afgewerkt,e gassen van den moffelove.a tot 
ten minste 4- M. boven bet (platte) dak van bet 
woonhuis moet reiken ; 

met hepaling wijders, dat de inricbting moet 
zijn voltooid en in werkiog gebracht binnen 
3 maanden na de dagteekening van dit besluit. 

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

29 
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2 Mei 1929. KONINKLIJK BESLUIT. (La
ger Onderwijswet 1920 Art. 51). 

V an eene mededeeling van den Minister , 
da t zich voordoet het geval , bedoeld in 
art. 51 4e lid b. staat geen beroep op de 
Kroon open. 

W ij WTLHE LllfINA, enz. ; 
Beschik.kende op het beroep, ingesteld door 

Mejuffrouw C. H. Hart ing, onderwijzeres op 
wachtg eld, wonende te Laren (Noord-Hollaad), 
L eemlrnil 2, betrekking hebbPnde op het schrij
ven van Onzen Minister , a n Onderwij s, Kun
st.en en Wetenschappen va:i 9 N ovember 1928, 
no. 12271 /T, Afd. L. 0. F. , waarbij zij in kennis 
is gesteld m e t het feit , dat, in verb a.nd m et hare 
benoeming tot vast onderwijzeres aan eene 
openbare lag-ere school te Krommenie, baar 
wacht-geld overeenkomstig het vierde lid, sub 
b, van art. 51 der L ager-Onderwijswet 1920 
is verva.llen; 

Den R aad van State, Afdee!ing voor de 
Gescbillen van Bestu ur, geboord, a dvies van 
24 Januari 1929, no. 63; 

Op rle voordrach t van Oru:en Minister van 
Onderwij s, Kunst~n en Wetenschappen van 27 
April 1929, n°. 613, afd. L . 0. F . ; 

0. dat bet. 4e lid van art,i.kel 51 der L ager
Onderwijswet 1920 o.a . bepaalt , da t het wacht
geld vervalt , indien de onderwij zer t ot eene 
vaste betrekking in dienst van een publiek
rechtelijk lichaam wordt benoemrl., waarvan 
de bezoldiging met het bedrag van ztjne laa tst e
lijk genot~n iaarwedde gelijk staat of dit over
treft ; 

rla t Onze Minister aan de appellante beeft 
medegedeeld, dat dit geval zicb t e haren op
zichte beeft voorgedaan ; 

dat van deze mededeeli.ng n och krachtens 
artikel 51, 15e lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, noch kracbtens eene andere wetsbepaliag 
beroep op Ons openstaat ; 

Gezien de Lager-Onderwij swet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de appell1m te niet-ontvankelijk t e verklaren 
in haar beroep. 

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

2 M ei 1929. KO INKLIJK BESLUIT. (La
ger Onderwij swet Art. 51. 

Wachtgeldregeling voor onderwijzers. 
Herbenoeming aan een openbare lagere 
school van een gewezen onderwijzer aan 
een bijzondere, di e het karakter van een 
Roomsch Kathol ieke school droeg. 

Wij WILHELMI A , enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. F. Stroy, gewezen onderwijzer, thans op 
wachtgeld, te Venlo tegen de beschikking van 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 21 Januari 1929, N° . 
13149/I Afdeeling L. 0 . F. , waarbij het hem 
toegekend wachtgeld, overeenkomstig het 6e 
I id van art. 61 der Lager-Onderwijswet 1920, 
met ingang va n 15 September 1928, respectie
velijk 1 December d. a. v. is verminderd ; 

Den Raad van State, Afdeeling vl:>or de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 April 1929, N° . 274; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

30 A pri l 1929, n°. 1981, afdeeling Lager On
derwij s F inancieel; 

Overwegende dat Onze Minister van Onder
wij s, Kunsten en Wetenschappen bij besluit 
van 21 J anuari 1929, 0

• 13149/I Afd. L. 0 . 
F ., het wachtgeld van J. F . Stroy, gewezen 
onderwij zer aan de bijzondere lagere school te 
Venlo, H elschr iksel 25, sedert 1 F ebruari 
1927 bedragende f 1997 te weten 65 % van de 
laatstgenoten jaarwedde ad f 3072, met in
gang van 15 September 1928 heeft vermin
derd tot f 1468 in verband met de verzuim de 
inkomsten ad f 1472 + f 132 garant ietoelage 
per jaa r wegens het niet aanvaarden van de 
betrekking van t ijde lijk onderwijzer aan de 
openbare lagere school te Ruinen, en met in
gang van 1 December 1928 tot f 128 in ver
band met de verzuimde inkomsten ad f 2944 
per jaar wegens het niet aanvaarden van de 
betrekki ng van vast onderwij zer aan de open
bare lagere school te Diever; 

dat de appellant in hoofdzaa k aanvoert dat 
hij al s gewezen onderwijzer aan de bijzondere 
school der Duitsche Schoolve reenig ing te Ven-
lo n iet gehouden is eene benoeming aan eene 
open bare lagere school te aanvaarden; dat 
bovendien deze school in wezen eene R oomsch
K athol ieke school was ; dat immers het gods
dienstonderwijs in leerplan en lesrooster der 
school was opgenomen en gegeven werd onder 
de gewone schooluren door godsdi enstleeraren 
uit de middelen der schoolvereeniging bezol 
digd, en tevens door het onderwijzend per 
soneel; dat h ij in de vier hoogste leerj a ren 
jarenlang een dee! van het godsdienstonder
wijs heeft gegeven; dat het volgen van het 
godsdienstonderwijs voor de leerlingen ver 
plicht was; dat roomsche lees- en gesch iede
n isboeken werden gebruikt; da t de school 
n iet R oomsch-K athol iek werd genoemd omdat 
ook ui t Dui tschland subsidie werd ontvangen; 
da t hij op grond van zijne meer dan 13-jar ige 
werkzaamheid aan deze school principieel be
zwaren heeft tegen benoeming aan eene open
bare- dus neutrale-school; dat hij weliswaar 
v66r 1912 bij gebreke aan Roomsch-Katho- , 
lieke schol en in zijne omgeving noodgedwon
gen aan openbare scholen, maar enkel in 
R oomsch-K atholieke gemeenten is werkzaam 
geweest; dat di t ech ter met zijn tegenwoordig 
beginsel niets te maken heeft ; dat eene vast
sta ande levensbeschouwing eerst met de jaren 
ontstaat ; dat hovendien eene betrekking in 
het Protestantsche Ruinen hem in verband 
met zijne persoonlijkheid en omsta ndigheden 
bezwaarlijk kan worden opgedragen; dat hij 
voorts geen enkele benoeming geweigerd heeft, 
maar a lleen zijne bezwaren tot beide gemeen
te-besturen heeft gericht; dat hij thans spoe
dig hoopt herplaatst te worden bij de school 
van de Dui tsche Schoolvereeniging te V enlo ; 

Overwegende dat bl ijkens de mededeel ingen 
in bet beroepschrift op de school va n de 
Duitsche schoolvereeniging te Venlo, waaraan 
de appella nt laatstelijk gedurende 12 jaren 
werkzaam was, in R oomsch K a tholieken geest 
onderwijs werd gegeven, ook door den appel 
lant; 

dat de a ppellant de beginselen, waarnaa1· 
dit onderwijs werd gegeven, toegedaan 1s; 

dat onder die omstandigheden de betrekking 
van onderwij zer aan de openbare lagere school 
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te Ruinen en aan die te Diever niet is aan te 
merken als eene betrekking, die hem in ver
band met zijne persoonlijkheid en omstandig
heden redelijkerwijze kan warden opgedragen ; 

dat mitsdien de door Onzen Minister toege
paste vermindering van wachtgeld niet kan 
warden gehandhaafd; 

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

bet besluit van Onzen Minister van Onder
wijs, Kunst,m en Wetenschappen van 21 Ja
nuari 1929, n°. 13149/I Afd. L. 0. F . te ver
nietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van <lit besluit, waarvan afschrift zal warden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 2 Mei 1929. 
WILHELMI A. 

De ·Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Waszink. 
(B.) 

8 M ei 1929. BESCHIKKING van den Hoo
gen Raad. 

Straatbelasting der genieente Haarl ern . 
Wanneer in art. 242c der Gemeentewet 

sprake is van perceelen, die in de onmid
dellijke nabijheid van een openbaren land
of waterweg zijn gelegen, zijn daarmede 
niet bedoeld perceelen, die aan <li en weg 
·belenden, <loch is het voldoende, dat zij 
op geringen afstand van den openbaren 
weg zijn gelegen en daarmede onmiddel
lijk verband hebben. 

De omstandigheid dat een perceel van 
den openbaren weg slechts bereikt kan 
warden over aan anderen toebehoorende 
perceelen verhindert niet om aan te ne
men dat het perceel in de onmiddellijke 
nabijheid van <lien openbaren weg is ge
legen. 

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

naamlooze vennootschap A. te Haarlem, tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Dirncte Belastingen te H aarlem, dd. 28 
Nov. 1928, betreffende den haar opgelegden 
aanslag in de Straatbelasting der gemeente 
Haarlem over 1923; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

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

0. dat aan de belanghebbende naamlooze 
vennootschap de bovengemelde aanslag is op
gelegd ter zake van haar gebouwd eigendom 
aan het Tu"inlaantje x-y te H aarlem ; 

dat, nadat belanghebbende zonder succes 
had gereclameerd bij den Gemeenteraad van 
Haarlem, de Raad van Beroep voornoemd bij 
uitspraak van 2 Dec. 1927 den aanslag heeft 
vernietigd; 

dat echter deze uitspraak is vernietigd b:j 
arrest van den Hoogen Raad van 9 Mei 1928 
(W. 11831, R ed.), waarop de Raad van Be
roep bij den thans bestreden uitspraak heeft 

overwogen, dat wanneer art. 242c der Ge
meentewet toestaat eene straatbelasting te 
heffen wegens gebouwde eigendommen en 
daarbij behoorende erven, die aan openbare 
land- of waterwegen in de gemeente belenden 
of in de onmiddellijke nabijheid daarvan ge
legen zijn, antler de uitdrukkingen ,,belen
den" en ,,in de onmiddellijke nabijheid gele
gen zijn" niet hetzelfde is te verstaan, of
schoon zulks taalkundig we! geoorloofd zou 
zijn , <loch dat antler perceelen, die in de on
middellijke nabijheid van openbare wegen ge
legen zijn, te verstaan zijn de zoodanige, die 
op geringen afstand van dergelijke openbare 
wegen gelegen zijn en met die wegen in on
middellijk verband staan, terwijl, gelijk <low 
den Hoogen Raad bij arrest van 8 Mei 19'.]8 
reeds beslist is, de omstandigheid, dat de open
bare land- of waterweg slechts kan warden 
bereikt over aan anderen toebehoorende per
ceelen niet voldoende is om aan te nemen, dat 
een eigendom niet gelegen is in de onmiddel
lijke nabijheid van <lien land- of waterweg; 

dat de Raad van Beroep verder zich op het 
standpunt stellende, dat de vraag of een per
ceel op geringen afstand van een openbaren 
weg is gelegen naar de omstandigheden beoor
deeld moet warden, van oordeel is, dat dit 
met het eigendom van belanghebbende het 
geval is, daar de afstand van ongeveer 60 
meter, welke dat eigendom van den openbaren 
weg, de Koninginneweg, scheidt, inderdaad 
gering is; 

op alle welke gronden de Raad der aan
slag heeft gehandhaafd ; 

0. dat belanghebbende zonder een wetsarti
kel aan te wijzen, dat zou zijn geschonden of 
verkeerd toegepast, tegen deze uitspraak heeft 
aangevoerd : 

1 °. dat ten onrechte is beslist, dat ,, in de 
onmiddellijke nabijheid gelegen zijn" hetzelf
de zou zijn als ,,op geringen afstand", daar 
de in de wet gebezigde uitdrukkingen moeten 
warden opgevat zooals zij luiden, en 

2°. dat hare perceelen niet in onmiddellijk 
verband met den openbaren weg staan, daar 
dit verhand door andere perceelen wordt on
derbroken; 

0. hieromtrent: 
dat de Raad van Beroep op juiste gronden 

heeft aangenomen, dat, wanneer in art. 242c 
der Gemeentewet sprake is van perceelen, die 
in onmiddellijke nabijheid van een openbaren 
land- of waterweg zijn gelegen, daarmede niet 
bedoeld zijn, dat die perceelen aan <lien weg 
moeten belenden, doch terecht is beslist, dat 
slechts de eisch is gestel d, dat die perceelen 
op geringen afstand van den openbaren weg 
zijn gelegen en daarmede onmiddellijk ver
band hebben; 

dat mitsdien de eerste grief tegen de uit
spraak ongegrond is en zulks ook het geval is 
met de tweede, daar toch de Hoage Raad 
reeds bij het in deze zaak gewezen arrest van 
9 Mei 1928 heeft beslist, dat de omstandig
heid, dat de openbare weg van af het perceel 
van belanghebbende slechts kan warden be
reikt over aan anderen toebehoorende percee
len, niet verhindert om aan te nemen, dat het 
perceel in de onmiddellijke nabijheid van <lien 
openbaren weg is gelegen 

Verwerpt het beroep. (B.) 

J 
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11 Mei 1929. BESLUIT tot aanwijzing over
eenkomstig artikel 157 der Hooger-Onder
wijswet van de a fdeeling gymnasium van 
het Christelijk Lyceum te Z woll e van de 
Vereeniging voor Christelijk Middelbaar 
en Voorbereidend Hooger Onderwijs, ge
vestigd te Zwolle . S. 227. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Onderwijs Kunsten en Wet.enschappen van 13 
D ecember' 1928, n°. 16160/III , afdeeling Voor
bere idend Hooger en Middelbaar Onderwi~~; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-Onderw11s
w et · 

D~n R aad van State gehoord (advies van 23 
April 1929, n°. 18) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Mei 1929, n° . 5591, 
Afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Sept.ember 1929 de af

deeling gymnasium van het Christelijk Lyceu!ll 
te Zwoll e van de Vereeniging voor ChristeliJk 
Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onder
wijs, gevestigd te Zwoll e, voor een t ijdvak van 
zes jaren aan te wijzen als bevoegd om met 
inachtneming van de desbetreffende wettelijke 
voorschriften aan haar leerlingen, die het on
derwijs tot aan het einde hebben bijgewoond, 
een getuigschrift van bekwaamheid tot univer
sita ire studien a£ te geven, dat met het getu ig
schrift, in artikel 11 der Hooger-Onderwijswet 
vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze M inister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van <lit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
<len geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van State. 

Crans bij Montana, den· llden Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De Mini.,ter van Onderw·ijs, 
K 1tnsten en lVetenschappen, 

W as z ink. 
(Uitgeg . 31 M ei 1929.) 

11 Mei 1929. BESLUIT, houdende aanwij
zing van de categorieen vau dienstplichti
gen van de zeemacht, welke-na ontslag als 
vrijwilliger bij de zeemar·ht, tot de Ko
ninklijke Marine-Reserve komen te behoo
ren. S . 228. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Defensie van 6 Mei 1929, Ille Afdeel ing A 
n°. 125; 

Gelet op de artikel en 45, vierde lid, en 53, 
achtste lid, der Dienstplichtwet, en op de arti
kelen 42 en 58 der Regeling van het perso
neel der Koninklijke Marine-Reserve, vastge
steld bij Ons besluit van 31 J anuari 1925, 
n° . 34 ; 
Habben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. 1. 1. Als categorieen van dienstplich
tigen van de zeemacht, bedoeld in artikel 45, 
vierde lid, der Dienstplichtwet, welke na ont
slag als vrijwilliger bij de zeem acht tot de 

Koninklijke Marine-Reserve komen te behoo
ren, word en aangewezen: 

a. eervol, om andere reden dan ter zake 
van onbekwaamheid of ongeschiktheid ontsla
gen 

lui tenants ter zee, 
officier-vliegers, 
officier-zeewaarnemers, 
officieren der mariniers, 
officieren van den marine-stoom vaartdienst 
en officieren van gezondheid; 
b. om andere redenen dan ter zake van on

bekwaamheid, ongeschiktheid, misle1ding, ver
oordeeling, verregaande plichtsverzaking, lie
derl ijkheid of wangedrag ontslagen scheeps
onderofficieren, 

onderofficier-konstabels, 
onderofficier-seiners, 
onderofficier-vliegtuigmakers, 
onderofficier-torpedomakers, 
onderofficier-monteurs, 
onderofficier-machinisten, 
onderofficieren der mariniers, 
onderofficier-ziekenverplogers, 
onderofficier-hofmeesters, 
onderofficier-koks, 
seinersmaats, 
matrozen der le klasse, 
stokers-olieman en 
mariniers der le klasse. 
2. Onder de categorieen van onderofficie

ren, vermeld in het vorige lid onder b, warden 
ook begrepen de tot d ie categorieen behooren
de korporaals. 

2. De tot een van de in Artikel 1 genoemde 
categorieen behoorende dienstplichtigen, die 
a ls vrijwilliger bij de zetimacht hebben ge
diend, worden gerekend tot de Koninklijke 
Marine reserve te behooren: 

a. van 1 Februari 1925 a£, voor zooveel be
treft hen, die ontslagen zijn als vrijwilliger 
v66r den datum van inwerkin gtreding van de 
Regeling van het personeel der Koninklijke 
Marine-reserve, vastgesteld bij Ons besluit van 
31 J anuari 1925, n°. 34; 

b. van den datum af van hun ontslag als 
vrijwill iger, voor zooveel betreft hen, aan wie 
op of na 1 Februari 1925 als zoodanig ontslag 
is of wordt verleend. 

3. De dienstverhouding tot de Koninklijke 
Marine-serve van de in Artikel 1 bedoelde 
dienstplichtigen neemt een einde op het tij d
stip waarop hun dienstplicht eindigt, of op 
een 'nader door Ons t.e bepalen vroeger tijdstip. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Crans bij Montana, den llden Mei 1929. 
vVILHELMINA. 

De Minister van Defensie, Lamb o o y. 
( Uitgeg. 29 Mei 1929.) 

18 Mei 1929. WET tot verhooging van de be
grooting van inkomst.en en uitgaven van 
het Staatsbedrijf der Algemeene Lands
drukkerij voor het dienstjaar 1928. S . 229. 
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18 M ei 1929. WET tot wijziging van de arti
kelen 238 en 254 der Gemeentewet. S. 230. 

Bijl . Hand. 2de Kam er 1928/1929, n°. 365, 
1-5. 

Hanel. id. l!l28/1929, bladz. 2137. 
Hand. le Kam er 1928/1929, bladz. 730- 737. 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, de artikelen 238 en 
254 der Gemeentewet te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Aan artikel 238 der Gemeentewet 

wordt een lid toegevoegd, lui dende: 
Voor plaatselijke belastingen worden mede 

gehouden de door de g~meente gevorderde gel
den, wegens het hebben van voorwerpen onder, 
op of boven voor den openbaren dienst be
stemden gemeentegrond of voor den openbaren 
dienst bestemd gemeentewater, ook indien deze 
gelden niet kunnen warden aangemerkt als ge
vorderd voor het gebruik of genot van voor 
den openbaren dienst bestemde gemeentewer
ken, bezittingen of inrichtingen. 

Art. II. Achter het eerste lid van art. 254 
der Gemeentewet wordt een lid opgenomen, 
luidende: 

Het in de eerste zinsnede van het vorige lid 
bepaalde is mede van toepassing op de gelden, 
bedoeld in het derde I id van artikel 238. 

Art. III. Gelden, als bedoeld in artikel I, 
geheven krachtens eene plaatselijke verorde
ning, welke is tot stand gekomen v66r het in 
werking treden dezer wet, kunnen niet worden 
teruggevorderd op gronden, welke de wettig
heid der verordening betreffen. 

Art. IV. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den <lag na <lien barer afkondi
g ing. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Crans bij Montana, den 18den 

Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De M inister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. K an. 

(Uitgeg. 4 Juni 1929.) 

18 M ei 1929. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, erfdienstbaarheden of andere za
kelijke rechten, noodig voor het verbree
den en verbeteren van een gedeelte van 
den Plattenburgerweg en van een gedeelte 
van de Beeldhouwerstraat te Arnhem. S. 
231. 

18 Mei 1929. WET, houdende definitieve 
vaststelling van het slot der rekening van 
uitgaven en ontvangsten van N ederlandsch
l ndie voor het dienstjaar 1924. S. 232. 

De uitgaven hebben bedragen f 666,138,103.31. 
De ontvangsten hebben bedragen: 

f 717,938,509.415. 
Het voordeelig slot der rekening bedraagt 

f 51,800,406.105. 

18 M ei 1929. WET tot het aangaan van eene 
geldleening ten laste van N ederlandsch
lndie. S. 233. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is ter vermindering van de 
rente van Indische Schuld, eene geldleening 
ten laste van Nederlandsch-lndie aan te gaan, 
ter aflossing van de niet uitgelote schuldbe
wijzen behoorende tot de Nederlandsch-Indische 
leeningen 1915, 1916, 1917, 1923A en 1923D ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Machtiging. B ed,·ag. Naa,n. 
Art. 1. 1. Onze Minister van Kolonien 

wordt gemacht igd om, ter aflossing voor het 
nominaal bedrag der niet uitgelote schuld
bewijzen, welke behooren tot de Nederlandsch
Indische leeningen 1915, ,.:116, 1917, 1923A en 
1923D en onderscheidenlijk zijn uitgegeven 
krachtens de Nederlandsch-Indische Leening
wetten 1915 (Staatsblad n°. 127), 1916 (Staats
blad n°. 208), 1917 (Staatsblad n°. 502) en 
1923 (Staatsblad n°. 248), schuldbewijzen ten 
laste van Nede,·landsch-lndiii te gelde te ma
ken tegen een door hem te bepalen koers en 
rente, welke laatste lager zal zijn dan die van 
de af te lossen stukken, tot zoodanig bedrag 
als noodig is ter verkrijging van eene som van 
ten hoogste f 224,375,000. 

2. Die tegeldemaking kan geschieden hetzij 
in eens tot het geheele beloop van het in het 
vorig lid bedoeld bedrag, dan we! achtereen
volgens, bij gedeel ten van dat bedrag, op de 
tijdstippen, wel ke Ooze Minister van Kolonien 
dienstig zal achten. · · 

3. Bij af!ossing van slechts een dee! der 
schuldbewijzen van een of meerdere der in het 
eerste lid genoemde leeningen, worden die 
schuldbewijzen te voren bij loting aangewezen. 

4. De ingevolge het eerste lid plaatsvin
dende tegeldemaking wordt beschouwd als 
eene afzonderlijke leening ten laste van Ne
derlandsch- l ndie en aangeduid als Neder
landsch-Indische leening, gevol gd door het 
jaar, waarin ze plaats vindt, en, wanneer meer 
dan een tegeldemaking in hetzelfde jaar plaats 
heeft, met bijvoeging van een der letters A, 
B, C, enz., naar de volgorde dier tegelde
makingen. 

Vitvoeringsvoorschriften. Rekening. 
Schulddelging. 

2. 1. De voorwaarden van de tegelde
making der in artikel 1 bedoelde schuldbe
wijzen worden, met inachtnem ing van de voor
~chriften dezer wet, door Onzen Minister van 
Kolonien vastgesteld. 

2. Van de tegeldemaking dier schuldbe
wijzen wordt voor elke leening als bedoeld in 
het vierde lid van artikel 1 afzonderlijk, eene 
rekening afgelegd, welke, na door de Alge
meene Rekenkamer in N ederland te zijn op
genomen en gesloten, aan de Staten-Generaal 
wordt medegedeeld. 

3. De krachtens d0'~0 wet uit te geven 
schuldbewijzen worden v66r de uitgifte door de 
Algemeene Rekenkamer in N ederland geregi
streerd en van een bewijs dier registratie voor
zien. 

4. Onverminderd het bepaalde in het vol
gend lid, zal de schuld, welke krachtens deze 
wet wordt gevestigd, worden gedelgd in ten 
hoogste 28 jaren, te beginnen in het jaar vol
gende op dat, waarin eene tegeldemaking als 
bedoeld in het tweede lid van artikel 1 plaats 
vindt. 

5. In de voorwaarden, bedoeld in het eerste 
lid, kan de bevoegdheid tot versterkte delging 
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van de krachtens deze wet gevestigde schuld, 
worden voorbehouden. 

6. De ingevolge toepassing van de beide 
vorige leden terugontvangen schuldbewijzen 
worden ter vernietiging bij de Algemeene Re
kenkamer in N ederland overgebracht. 

P,·ovisie. 
3. 1. Bij rechtstreeksche tegeldemaking van 

de in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen kan 
aan de bankiers, de makelaars in effecten en 
de commissionairs in effecten, door wier tus
schenkomst inschrijvingen voor die schuldbe
wijzen worden ingeleverd, over het nominaal 
bedrag der aan hen toegewezen schuldbewij
zen, waarvoor het verschuldigde wordt ge
stort, eene provisie worden toegekend van ten 
hoogste 3/8 pet. 

2. In het geval, bij het vorig lid voorzien, 
kan mede aan de bankiers, van wier kantoren 
wordt gebruik gemaakt voor de bemiddeling 
van de tegeldemaking, het in ontvangst nemen 
van inschrijvingen en stortingen en de afgifte 
der schuldbewijzen, over het nominaal bedrag 
der door hunne tusschenkomst uitgegeven 
schuldbewijzen, eene vergoeding worden toege
kend van ten hoogste 3/8 pet. 

R ente en a/Zossing. 
4. Voor de voldoening van de rente en de 

delging van de schuld, welke krachtens deze 
wet wordt gevestigd, wordt jaarlijks het be
noodigd bedrag op de begrooting van Neder
landsch-lndie uitgetrokken. 

Vrijstelling van zegelrecht. 
5. Alie stukken, krachtens deze wet op te 

maken en uit te vaardigen, de af te geven 
quitantien, de biljetten van inschrijving voor en 
de nota's van toewijzing van de in artikel 1 
bedoelde schuldbewijzen, alsmede de overeen
komsten, welke voor de tegeldeniaking van 
deze schuldhewijzen warden gesloten, zijn vrij 
van zegelrecht. 

lnwerkingtreding. 
6. Deze wet treedt in Nederland en in Ne

derlandsch-lndie in werking onderscheidenlijk 
met ingang van den dag volgende op dien 
harer afkondiging ter eener en ter anderer 
plaatse. 

Titel . 
7. Deze wet kan worden aangehaald als 

,,Nederlandsch-Indisehe Leeningwet 1929", 
met bijvoeging van het nummer van het 
Staatsblad, waarin zij is opgenomen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Crans bij Montana, den 18den 

Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, 
Koning s berg er. 

(Uitgeg. 6 Juni· 1929.) 

18 Mei 1929. WET tot intrekking van het 
tweede lid van art. 59 der wet van 26 Mei 
1870 (Staatsblad n°. 82) tot regaling der 
grondbelasting. S . 234. 

Bijl. Hand. 2de Ka,ner 1927/1928, n°. 367, 
1-3; 1928/1929, n°. 79 . 

Hand. id. 1928/1929, bladz. 2117. 
Hand. l e Kame,· 1928/1929, blaclz. 737- 755. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is het tweede lid van art. 
59 der wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad n°. 
82) tot regaling der grondbelasting in te trek
ken ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Eenig artikcl . 

Het tweede lid van art. 59 der wet van 26 
Mei 1870 (Staatsblad n°. 82) wordt ingetrok
ken. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Crans bij Montana, den 18den 

Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, d e Gee r. 
( Uitgcg. 30 Mei 1929.) 

18 Mei 1929. WET tot wijziging van de wet 
tot regeling van de inkomsten en uitgaven 
van bet Staatsmuntbedrijf voor het dienst
jaar 1928. S. 235. 

18 M ei 1929. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop. aan de 
gemeente A msterd.am, van het Zijkanaal I 
van het Noordzeekanaal, met aanliggend 
terrain. S. 236. 

18 M ei 1929. WET tot w1Jz1gmg van het 
eerste Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1929. S. 237. 

18 M ei 1929. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandsehen verkoop aan de 
Woningbouwvereeniging ,,Werkmansbe
lang" te T erneuzen van grand, gelegen 
aan de . J . H artestraat aldaar. S. 238. 

18 Mei 1929. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop van do
meingrond te Hoensbroek aan de Ver
eeniging tot Stichting en in standhouding 
van Christelijke Scholen te Hoensbro ek en 
Brunssurn, gevestigd te H oensbroek. S. 
239. 

18 M ei 1929. WET tot verlaging van den 
rentevoet der bij de wet van 2 Mei 1925 
(Staatsblad n°. 178) uit 's Rijks sehatkist 
verstrekte leening ten behoeve van den 
aanleg en het in exploitatie brengen van 
een tramweg van V elp naar Arnhem. 
s. 240. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen ·te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat aanleiding bestaat om den rentevoet vaQ 
de bij de wet van 2 Mei 1925 (Staatsblad n°. 
178) uit 's Rijks sehatkist verstrekte leening 
,ten behoeve van den aanleg en het in exploi
tatie brengen van een tramweg van Velp 
naar Arnhem te verlagen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Eenig artikel . 
In artikel 1 der wet van 2 Mei 1925 (Staats

blad n°. 178) wordt in plaats van .,6 pet. 
's jaars" gelezen .,5 pet. 's jaars" . 
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Deze bepaling wordt geacht in werking te 
ziin getreden den 15den October 1928. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Crans bij Montana, den 18den 

Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d. Ve g t e. 
( Uitgeg. 11 Juni 1929.) 

18 M ei 1929. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere zake
lijke rechten, noodig voor den aanleg van 
eene haven met bijkomende werken in de 
gemeente Ridilerkerk. S. 241. 

l8 M ei 1929. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van percee
len, erfdienstbaarheden en andere zakelijke 
rechten noodig voor den aanleg van een 
weg H embrug-Zaandam- Koog aan de 
Z aan-Zaandij k -W ormerveer-Assendelft 
-Uitgeest-Limmen, onder de gemeenten 
Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, 
W 01·merveer, Assendelft , Uitgeest, Gastri
cuni en Limmen. S. 242. 

18 M ei 1929. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van eene ongestoorde exploitatie van den 
tramweg A rnhem-Dieren-Duitsche grens, 
richting I sselburg, van de Geldersche 
Stoomtramweg-Maatschappij. S. 243. 

18 M ei 1929. WET tot verklaring van . het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten noodig voor aanleg van 
een verbindingskanaal in bet Bossche veld 
te Maastricht tusschen de gekanaliseerde 
Maas en de Zuid-Willemsvaart met bij
komende werken. S. 244. 

18 M ei 1929. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdi enstbaarheden en andere zake
Jijke rechten noodig voor aanleg van een 
rijwielpad en een voetpad langs den Rijks
weg Princenhage-Tholensche veer en voor 
verflauwing van een bocht van <lien weg. 
S. 245. 

18 Mei 1929. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van uitbreiding van het Centraal
station te Utrecht. S. 246. 

18 Mei 1929. WET tot overbrenging van het 
bij het Rijk in beheer en onderhoud zijnde 
Zij kanaal I naar Oostzaan, gelegen binnen 
de gemeenten Amsterdam en Landsmeer, 
in beheer en onderhoud bij de gemeente 
Amsterdam. S. 247. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, dat het binnen de ge
~~enten 1: ms1erdam en Landsmeer gelegen, 
b1~. het R1J k m beheer en onderhoud zijnde, 
Z1Jkanaal I naar Oostzaan, leidende van het 
Afgesloten IJ tot den Oostzaner Zeedijk, in 
beheer en onderhoud bij de gemeente Amster-

dam wordt overgebracht en dat zu lks inge
volge artikel 1, eerste lid, der Waterstaatswet 
1900 krachtens de wet moet geschieden; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Bij de gemeente Amsterdam 

wordt in beheer en onderhoud overgebracht 
het Zijkanaal I naar Oostzaan, loopende van 
het Afgesloten IJ tot den Oostzaner Zeedijk, 
Jang ongeveer 2950 M., gemeten langs de as 
van het kanaal. 

2. Het zijkanaal, dat met eene zwarte ar
ceering op de bij deze wet behoorende teeke
ning 1 is aangegeven, omvat de kadastrale 
perceelen: gerneente Amsterdam, Sectie K., 
nos. 2178, 3012, 3014, 3739, 3740, 3741 en 
3811, gemeente Buiksloot, Sectie A., n°. 1014, 
en gemeente Landsmeer, Sectie A., nos. 1589, 
1590, 1591, 1718, 1720 en 1771, waarvan de 
perceelen nos. 1589, 1590, 1591, 1718 en 1720 
van Sectie A. der gemeente Landsmeer in erf
pacht zijn bij derden. 

3. Het beheer en onderhoud van voornoem
de perceelen wordt overgebracht, voor zooveel 
<lit bij het Rijk berust. 

2. De overbrenging in beheer en onderhoud 
g~schiedt onder de volgende bepaiingen: 

1 °. De gemeente Amsterdam treedt door de 
overneming in beheer en onderhoud tegenover 
derden in de rechten en verplichtingen van 
het Rij k te dezer zake. 

2°. Aan derden verleende vergunningen 
voor werken in, op of over de door de ge
meente in beheer en onderhoud overgenomen 
gronden en het door de gemeente in beheer en 
onderhoud overgenomen water en zich ook 
daarbuiten uitstrekkende, alsmede vergunnin
gen, verleend aan of ten behoeve van eenig 
Departement van Algemeen Bestuur, mogen 
niet worden ingetrokken zonder bewilliging 
van de .autoriteit, die tot intrekking bevoegd 
zou zijn geweest, indien de overbrenging niet 
ware g~schied. Op vergunningen voor werken, 
waarvan het voortbestaan reeds thans mede 
van de gemeente afhangt, is deze verbodsbe
paling niet van toepassing. De houders van 
vergunningen, voor weike het bovenstaande 
verbod geldt, zullen de krachtens die vergun
ningen aanwezige werken mogen onderhouden 
en zoo noodig vernieuwen. Hun mogen daarbij 
door de gemeente geen voorwaarden gesteld 
worden van meer bezwarende strekking dan 
die, welke voor de overbrenging van kracht 
warcn. 

3° . De gemeente Amsterdam neemt het be
heer en onderhoud op zich van den <lag af, 
waarop deze wet in werking treedt. 

3. Alie kosten, waartoe de overbrenging 
·aanleiding mocht geven, zijn ten laste van de 
gemeente. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Crans bij Montana, den 18den 

Mei 1929. 
WILHELMI A. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d. Veg t e. 
( Uitgeg. 11 Juni 1929.) 

18 M ei 1929. WET tot overnerning van wegs
gedeelten in beheer en onderhoud bij de 
gemeenten Krabbendijke en Rilland-Bath 
en het waterschap ,,De Reigersbergsche 
Polder" in beheer en onderhoud bij het 
Rijk. S. 248. 

1 Deze teekening is niet opgenomen. (Red.) 
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18 Mei 1929. WET, betreffende het in het 
!even roepen van een stichting ,,H et Neder
landsche Postmuseum" . S. 249. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelij k is om over te gaan tot het 
in het !even roepen van een stichting ,,H et 
Nederlandsche P ostmuseum" ; 

Zoo is het, dat Wij, don Raad van State, enz. 

Eenig artikel. 
Onze Minister van Waterstaat w01dt ge

machtigd: 
1°. om verschillende voor dit doe[ reeds af

gezonderde en in den bij deze wet behoorenden 
ontwerp-stichtingsbrief omschreven Rijks roe
rende goederen op het gebied der geschiedenis 
van het post- , telegraaf- en telefoonwezen (ze
gels en verdere voorwerpen) te bestemmen tot 
eene stichtin?, genaamd ,,H et ederlandsche 
P ostmuseum' , ten doe! hebbende het aanleg
gen, onderhouden en uitbreiden van eene, in 
den r egel voor het publiek toegankelijke, ver
zameling op het genoemde gebied, op den voet, 
als in den bij deze wet gevoegden ontwerf" 
stichtingsbrief omschreven ; 

2°. om aan deze stichting, onder medewer
king van den Minister van Financien, die 
Rijks roerende goederen te schenken, welke 
haar doe! zullen bevorderen. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven t e Crans bij Montana, den 18den 

Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d . Veg t e. 
De Minister van Financien, de Geer. 
De Minister van Justitie, J . Donn er. 

( Uitgeg. 20 Juni 1929. ) 

ONTWERP-STICHTINGSBRIEF. 
Voor mij , Notaris te 's-Graven-

hage is ve1schenen : , handelende 
in die functie en a ls zoodanig vertegenwoordi
gende den Staat der Nederlanden en ter uit
voering van de wet van 

(Staatsblad no. ). 
Die verklaarde, dat de Staat der Nederlanden 

bij dezen in het !even roept eene Stichting met 
de op den aan deze acte gehechten staat om
schrcven Rijks roerende goederen op het gebied 
van na t e melden verzameling (zegels en andere 
voorwerpen), welke Stichting den naam zal 
dragen ,,Het Nederlandsche Postmuseum", 
gevestigd zal zijn te 's-Gravenhage en ten doe! 
zal hebben : het aanleggen, onderhouden en 
uitbreiden eener, in den regel voor het publiek 
toegankelijke verzameling op het gebied van de 
geschiedenis van het post-, telegraaf- en tcle
foonwezen. 

!,e comparant verklaarde voorts, dat deze 
dtichting zal werken onder de volgende bepalin
gen: 

Bestuur. 
Art. 1. De Stichting wordt beheerd door 

een bestuur, bestaande uit vijf leden, te benoe
men door den Minister van \Vaterstaat, waar
vae twee worden benoemd uit een voordracht 
van de R ijkscommiss ie van advies in zake de 
musea. Elke voordracht dier commissie bestaat 
uit het dubbel aantal der uit die voordracht te 
benoemen bestuursleden. De leden van het Be
stuur worden voor den tijd van 5_iaren benoemd 

elk jaar treedt een bestuurslid af volgens een 
door den l\finister van Waterstaat vast te stel
len rooster ; de eerste aftred.ing heeft plaats 
in het jaar , zoodat voor het eerste bestuur 
de zittingsperiode van v\jf jaren niet geldt. 

Bij tusschentijds uitvallen van een lid neemt 
een opvolger diens plaats in op den rooster van 
aftreding. 

De Minister van Waterstaat is bevoegd aan 
leden van het bestuur a l of niet op hun verzoek 
ontslag te verleenen. 

BP·~-,egdheid van het Bestuur. 
Art. 2. H et Bestuur benoemt uit zijn mid

den een voorzitter en een secretaris. 
De Voorzitter en de secretaris van het be

stuur vertegenwoord.igen ingevolge de bestuurs
besluiten, de Sticbting, in en buiten rechten. 
H et bestuur regelt al datgene wat betreft de 
organisatie der Sticbting en oefent de beheers
en eigendomsrecbten over hare goederen uit, 
tenzij deze stichtingsbrief, het hierna bedoeld 
reglement en de hierna bedoelde instructie 
daaromtrent andere bepalingen behelzeu. Voor 
de uitoefening zijner werkzaamheden stelt het 
bestuur een reglement vast, dat aan de goed
keuring is onderworpen van den Minister van 
W aterstaat. 

Directenr. 
Art. 3. Het dage lijksch beheer wordt ge

voerd door een Directeur, die zijn taak uitoefent 
onder toezicbt en volgens de aanwijzingen van 
het bestuur, dat voor hem eene instr uctie vast
stelt, welke de goedkeuring behoeft van den 
Minister van W aterstaat. 

De Directeur wordt aangewezen en -, an zij ne 
functie ontheven door den Minister van Water
staat. 

Een Rijksambtenaar kan als Directeur wor
den aangewezen. 

Fondsen der Stichting. 
Art. 4. De bezittingen der Stichting bt 

staan uit de zaken, waarmede zij in het leven 
is geroepen, en verder uit de bij schenkingen, 
erfstellingen en legaten of op andere wijze ver
krerren zaken, of andere baten en inkomsten. 

Belegging van gelden der Stichting geschied t 
door het bestuur onder goedkeuring van den 
Minister van Waterstaat. 

Ver slag. 
Art. 5. Elk jaar, uiterlijk in cie maand 

Maart, brengt het bestuur aan den Minister 
van Waterstaat een verslag nit over den toe
stand en de werking der Stic!:.Ging in het af
geloopen kalenderjaar; dit verslag word t ge
publiceerd voor zoover het betrekking heeft op 
de verzameliugen. 

Opheffing der Stichting. 
Art. 6. De Stichting kan alleen bij een wet 

worden opgeheven. Tenzij die wet anders be
paalt, komen de bezittingen der Stichting alsdan 
aan het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie. 

Art. 7. Voor w(jziging in den naam en bet 
doe! dezer Stichting zoomede van artikel 6 
wordt een wet vereischt. 

De overige bepalingen dozer acte kunnen 
worden gewijzigd ingevolge besluit van het 
Bestuur met goedkeuring van den Minister van 
Wat erstaat. 
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STAAT van Rijks roerende goederen behoorende 
bij den Stichtingsbrief, bedoeld in 1 °. van het 
Eenig artikel van de wet van (Staatsblad 
no. ). 

Emissie. 
1852 
1864 

1869-'70 
1872-'88 

NEDERLAND. 
}'rankeerzegels. 

Nummers der cartons. 
0, 1, 2, 3. 
4, 5, 6. 
13, 14, 18. 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29. 
1876 30, 31, 32, 33. 

1891-'97 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46 en 48. 

1898-1907 49, 50, 51, 52, 53, 53A, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, §5, 
65 A, 66, 67. 

1898- 1913 68, 69, 70, 70 A, 71, 72. 
1906 73, 74, 75. 
1907 76, 77, 78. 

1909-'20 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. 
1913 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 

1919 
1921 
1922 

1921-'22 
1923 

1923 

1923 
Hl24 

1924-'27 

96, 97, 98. 
99, 100, 101, 102. 
103, 104, 105, 106. 
107. 
108, 109, ll0. 
lll, ll2, ll3, ll4, ll5, ll6, ll 7, 
ll8, ll9, 120, 121. 

122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 132. 

133, 134, 135, 136. 
137, 138, 139. 
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 

147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
168, 169, 169 A, 170, 171, 172, 
173. 174, 175, 177, 178, 179. 

1925-'27 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 
187, 188, 189, 190, 191 A, 192, 
193, 194, 195, 196, 201, 204, 205, 

1924 
1924 
1925 
1926 

1927 

Emissie. 
1871 
1881 

1904-'07 

1906 
1907 

1909 
1909-'10 
1912-'22 

1922-'25 
1924 

1927 

209 A, 210, 212. 
216, 217. 
218, 219, 220. 
221, 222, 223, 224, 225, 226. 
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 
234. 

235, 236, 137, 238, 239. 

Postzegels. 
N ummers der cartons 

502. 
503, 504, 506, 507, 508, 509 510, 
5ll, 512. 

513, 514, 515, 516, 518, 519, 520, 
521, 522, 523, 524. 

525, 526. 
527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 

534, 535, 536, 537, 538, 539. 
540. 
540 A, 541, 542. 
543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 

550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 
557, 558, 559. 

560, 561, 562. 
563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 

570. 
571, 572. 

Dienst- en andere zegels. 
Emissie. Nummers der cartons. 

1913 Armenwet: 1001, 1002, 1003, 1004, 
1005, 1006, 1007, 1008. 

1884 Postbewjjszegels : lOll, 1012, 1013,. 
1014, 1015, 1016, 1017 ·. 

1921 1018, 1019, 1020, 1021, 1022. 
1023, 1024. 

1877 Telegraafzegels: 1025, 1026, 1027, 
1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 
1033, 1034, 1035, 1036. 

1925 1037, 1038. 

Proeven. 
Frankeerzegels . . . 129 bladen in album. 
Portzegels . . . 14 
Briefkaarten . . 34 
Postbewijszegels, post-

bladen . . . . . . 32 
Telegranfzegels. . . . 13 

NEDERLANDSCH -INDIE. 

Frankeerzegels. 

Emissie. Nummers der cartons gemerkt I. 
1870-'76 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 
1883- '90 17, 18, 19, 20, 21, 22. 

1891 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 
1899 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 

1902-'09 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59. 

1912-'14 97, 97 A, 98, 98 A, 100, 100 A, 
101, 101 A, 102, 102 A, 103, 
103 A, 104, 104 A, 105, 105 A, 
108, 109, ll0, 111, ll2, ll3, ll4, 
ll5, ll6, 117. 

1921-'22 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131. 
1922 132, 133, 134, 134 A, 135, 136, 137, 

138, 139, 
1923 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146. 
1921 brnnd-
kastzegels. 147, 148, 149, 150, 151, 152, 

153. 

Postzeg·els. 

Emissie. Nummers der cartons geme1kt I. 
1882 505, 506, 507, 508, 509, 510, 5ll, 

512, 513 . 
1892 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 

521, 522. 
1913-'14 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 

530, 531, 532, 533, 534. 

Proeven. 

Frankeerzegels 
Portzegels . 
Briefkaarten 

, . 40 bladen in a lbum. 
. . 20 

13 

SURINAME. 

Frankeerzegels. 

Emissie. Nummers der cartons gemerkt S. 
1873-'92 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ll, 12, 

1890-'92 
1893 
1899 

13, 14, 15. 
17, 18, 19, 20, 21. 
23, 24, 25, 26, 27, 28. 
34, 35, 36. 
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1901-'08 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 

1913-'15 69, 69 A, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. 

1922-'26 86, 87, 88, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99. 

1923 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
1927 114, 115, 116, 117, ll8, 119, 120. 

Postzegels. 
Emissie. Nummers der cartons gemerkt S. 
1888- '89 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 

308. 
1891-'95 309, 310, 3ll, 312, 313, 314. 
1921- '26 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 

324, 325, 326, 327, 328. 

Proeven. 
Frankeerzegels 
Portzegels . . 
Briefkaarten . 

29 bladen in album. 
1 blad 
7 bladen 

CURACAO. 
Frankeerzegels. 

Emissie. Nummers der cartons gemerkt C. 
1873- '89 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

1889 13, 14, 15, 16, 17. 
1892 19, 20, 21, 22, 23. 

1898-1902 26, 27, 28. 
1903-'04 29 30, 31 , 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, ·42, 43. 
1915-'22 43 A, 44, 44 A, 45, 4.6, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 
1922-'26 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 

1923 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. 

Postzegel . 
Emissie. Nummers der cartons gemerkt C. 

1889 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210. 

1892 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 
218, 219, 220. 

1915 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 
228, 229, 230. 

Proeven. 
Frankeerzegels . 
Briefkaarten . . 

15 bladen in album. 
9 

LUXEMBURG. 
Proeven. 

Frankecrzegels . . . 47 bladen in album. 

TRANSVAAL. 
Proeven. 

Frankeerzegels 34 bladen in album. 

Goe<leren. 
No. 

1. H ondenkar. 
2. Hittenwagen . 
3. 3 tempelmachines. 
4. Postkarretje. 
5. 7 Briefwegers. 
6. Pakketweger. 
7. 4 Plombeertangen. 

8. 
9. 

10. 
ll. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25.., 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31-
32-
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 

48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 

71. 

4 Carbid-la.mpen (oorlogstijd). 
3 La.ntaarns (bij uitwerpposten). 
4 Brievenbussen (binnenste gedeelte). 
2 Hondenspa.nnen. 
3 Ha.ngbrievenbussen. 
Frootstuk brievenbus (de K lerck). 
2 Front tukken. 
1 Frontstuk (oud model). 
2 Brievenbussen (Duitschla.nd). 
4 Bordjes ,,Postbode Thuis". 
2 Hondentuigen. 
3 Postzcgelautoma.ten. 
Bordj e Depothouder. 
25 Wa.penborden. 
Bord Rulpkantoor. 
3 Borden Openstelling. 
Verscrullende drukpla.ten en chiche's voor 
aa.nmaa.k :po twaarden. 
10 Brandi,1zers. 
2 Globes. 
2 Telegra.a.ftoestellen. 
8 La.schpijpen. 
Brievenbus lste Vredesconferentie. 
3 Reisga.lva.nometers. 
3 F.indverbindingefl. 
T elefoondra.denplank met bliksemaflciders. 
Kilometer-meetba.nk. 
9 Isolatoren. 
Plaatbliksemafleider. 
Kist veldpost. 
Postzakken (verscrullende modellen). 
Postbodemand (oud). 
4 Bu sen boden Hoofdbestuur. 
Foto H. M:. de Koningin en H. K. H. 
Prinses Juliana voor bet radio-toestel bij 
Plm:.rPS. 
3 Bliksemftfleiders. 
6 Kabe lstukken met fout . 
Posthoorn. 
Brievcntasch. 
6 Vitrines klein model. 
2 ,, groot model. 
6 Lij ten met Nederlandsche fra.nkeet·
zegcls achter glas. 
7 Doosj es met stempelkarakters. 
Verschillende oude en nieuwe stempels. 
Foto's Postgebouwen. 
Foto Hoofdbestuur. 
Kruisvcrbindingsstrook. 
Foto's bekendc telegraafmannen. 
2 M:odellen bovenstuk (bak) postkar. 
Ontwerpen van po tzegels. 
6 Dirtionnaire . 
Unifnrmjas postiljon. 
2 Uniformpetten. 
Siemens telefoon met fluit. 
Stalenkast. 
2 P ostvlaggen. 
Inktpot met koperen blad. 
Kopcren laklamp. 
H outsnene (blok) oorkonde. 
Hoofdbestuur vliegtocht van der Hoop. 
Houtsnede (blok) Johan de W itt. 

,, ,, Hugo Grotius. 
Ontwerpen voor hangbrievenbussen. 
Wapenborden, enz. 
Vliegtocht oderland-Indie van der Hoop. 
Postzak, brief, foto's, benevens zilveren 
gedenkplaat uit Indie en oorkonde Hoofd. 
bestuur. 
Vliegtocht Koppen Neder!.-Indie. 
Postzakken, brief, biiefkaart. 
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72. 
73. 
74. 

Foto's Telegraafcongres te Parijs 1925. 
Foto's brievenbussen. 
Foto (groep) Intern. Luchtpostconferentie 
den Haag 1927. 

Behoort bij d e wet van 18 Mei 1929 (Staats
ulad n°. 249). 

Ons bekend, 
De Minister van Waterstaat, H. v. d . Veg t e. 

De .Minister van Financien, d e Geer. 
De M inister van Justitie, J·. Donn er. 

18 M ei 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het op 28 Maart 1925 te Brussel tus
schen Nederland en B elgie gesloten ver
drag betreffende de territoriale rechterlijke 
bevoegdheid, betreffende het faill issement 
en betreffende het gezag en de tenuitvoer
legging van rechterlijke beslissingen, van 
scheidsrechterlijke uitspraken en van au
thentieke akten alsmede van het bij het 
verdrag gevoegde additioneel protocol. 
s. 250. 

Wij WILHEL~INA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 28 Maart 1925 te B russel tusschen 
Nederland en B elgie gesloten verdrag betref
fende de territoriale rechterlijke bevoegdheid, 
betreffende het fai!lissement en betreffende 
het gezag en de tenuitvoerlegging van rech
terlijke beslissingen, van scheidsrechterlijke 
uitspraken en van authentieke akten a lsmede 
het bij het verdrag gevoegde additioneel pro
tocol ingevolge artikel 58 der Grondwet de 
goedkeuring der Staten-Generaal behoeven; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. I. H et nevens deze W et in a fdruk ge

voegde, op 28 Maart 1925 te B russel tusschen 
Nederland en B elgi/J gesloten verdrag betref
fende de territoriale rechterlijke bevoegdheid, 
betreffende het faillissement en betreffende het 
gezag en de tenuitvoerlegging van rechterlijke 
besli ss ingen, van scheidsrechterlijke uitspraken 
en van authentieke a kten , a lsmede het bij het 
verdrag gevoegde additioneel protocol , warden 
goedgekeurd. 

Art. II. Wij behouden Ons voor den datum 
van inwerkingtreding, bedoeld in artikel 28 
van het verdrag, vast te stell en . 

Art. III. Deze Wet treedt in werking met 
ingang van den dag volgende op <l ien harer 
a fkondi ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Crans bij Montana, den 18den 

Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De l,1iniste1· van Buitenlandsche Z aken, 
Be e I a e r t s v a n B I o k 1 a n d. 

De Minister van Justitie, J. Donner. 
(Uitgeg. 7 J uni 1929. ) 

Hare Majesteit de Koningin der N ederlan
den en Zijne Majesteit de Koning der Belgen, 
het nut erkennende om in gemeen overleg 
eenige eenvormige regelen vast te stell en be
treffende de territoriale rechterlijke bevoegd
heid, betreffende het fail] issement en betref
fende het gezag en de tenuitvoerlegging van 
rechterlijke besliss ingen, van schei dsrechter!ijke 
uitspraken en van authentieke a kten, hebben 
besloten te <l ien einde een verdrag te slui ten, 

en hebben tot Hunne Gevolmachtigden be
noemd, te weten : 

H are M a jesteit de Koningin der N eder
landen: 

Mr. B . C. J. Loder, R echter in het P erma
nente Hof van Internationale Justitie; 

Mr. J. Ph. Suyling, Hoogleeraar aan de 
Universiteit te Utrecht; en 

Mr. J. Kosters, Raadsheer in den Hoogen 
Raad der N ederlanden; 

Zijne M ajesteit de Koning der Belgen : 
den H eer A. Goddyn, Voorzitter eener Ka

mer bij het Verbrekingshof; 
den H eer P aul Leclercq, Eerste Advocaat

Generaal bij het V erbreki ngshof ; 
den H eer V. Kinon, Directeur-Generaal aan 

het Departement van Justitie; en 
den H eer M. Costermans, Directeur-Gene

r aal aan het Depa rtement van Buitenlandsche 
Zaken, 

die, na wederzijdsche mededeeling van hunne 
in goeden en behoorlij ken vorm bevonden vol
m achten, omtrent de volgende bepalingen zijn 
overeengekomen : 

TITEL I . 

Van de territorial e bevoegdheid. 

Art. 1. 1. In burgerlijke zaken en in han
delszaken zijn de Belgen in Nederland en de 
N ederl anders in Belgie onderworpen aan de
zelfde competent ieregels als de eigen onder
danen. 

2. Artikel 127 van het N ederlandsche wet
boek van burgerlijke rechtsvordering is niet 
toepasse lijk op Belgische gedaagden en artikel 
53 van de Belg ische wet van 25 Maart 1876 
is niet toepasselijk op N ederlandsche gedaag
den. 

Art. 2. Onder voorbehoud voor elken Staat 
van het recht om hunne bevoegdheid te beoor
deelen om voor zijne gerechten op te treden, 
zu ll en rechtspersonen, welke opgericht zijn 
overeenkomstig de wetgeving van een van 
beide Staten en er hunnen zetel hebben, als
mede lichamen, vereenigingen of gemeen
schappen, die vol gens de wetgeving van de 
eene of van de andere der contracteerende 
p artij en bevoegd zijn in rechte op te treden, 
beschc-uwd warden, wat betreft de toepassing 
van de voorschriften nopens de territoriale 
bevoegdheid, a ls onderdanen van genoemden 
Staat en als hebbende aldaar hunne woon
plaats. 

Art. 3. 1. Behoudens de uitzonderingen en 
wijzigingen, vastgesteld of alsnog vast te stel
len in een van beide nationale wetgevingen, of 
in de internationale verdragen, zal de ver
weerder worden gedagvaard voor den rech ter 
van zijne woonplaats in N ederland of in 
Belgie of, bij ontbreken van eene zoodanige 
woonplaats, voor den rechter van zijne ver
blijfplaats in Nederland of in Belgie. 

2. In Nederland kan de verweerder war
den gedagvaard voor den rechter van den 
eischer, indien er krachtens de wetten der 
beide landen, van het onderhavige verdrag of 
van internationale verdragen, door N ederland 
gesloten, geen enkele andere bevoegde rechter 
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bestaat. In Belgie kan de verweerder worden 
gedagvaard voor den rechter van den eischer, 
indien er krachtens de wetten der beide Ian
den, van het onderhavige verdrag of van in
ternationale verdragen, door Belgie gesloten, 
geen enkele andere bevoegde rechter bestaat. 

Art. 4. In persoonlijke, hetzij burgerlijke, 
hetzij handelszaken, kan de eischer het geschil 
brengen voor den rechter van de plaats waar de 
verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet 
worden uitgevoerd. 

Art. 5. l. Wanneer, ter bevestiging van de 
betrekkelijke bevoegdheid eens rechters, voor 
eene bepaalde zaak woonplaats is gekozen iu 
een der beide landen, zijn alleen de rechters 
van de plaats, waar woonplaats gekozen is, be
voegd om kennis te nemen van de geschillen 
met betrekking t.ot die zaak, behoudens de 
uitzonderingen en wijzigingen, vastgesteld of 
a lsnog vast te stellen in een der beide natio
nale wetgevingen of bij de internationale ver
dragen. 

2. Wanneer de woonplaats slechts gekozen 
is ten beboeve van een van de contracteerende 
partijen, behoudt d02e het recht om zich te 
wenden t.ot elken anderen bevoegden recbter. 

3. Elke fabrikant of handelaar, elke bur
ged ijke of handelsvennootschap van een der 
beide landen, die in bet andere land een bij 
kant.oor, agentschap of eene gelijksoortige in
stalling opricht, zal beschouwd worden als 
hebbende voor de berechting van alle gescbil 
len betreffende dat bijkantoor, agentschap of 
installing, woonplaats gekozen ter plaatse, 
waar deze hunnen zetel hebben. 

Art. 6. l. De gerecbten van een der con
tracteerende Staten verwijzen, wanneer een der 
partijen het vraagt, de geschillen waarmede 
men zich t.ot hen gewend beeft, naar de ge
rech ten van het andere land, wanneer deze 
gescbill en daar reeds aanbangig zij n, of wan
neer zij verknocht zijn aan andere geschi ll en, 
welke aan bet oordeel dier gerechten zijn on
derworpen. 

Als verknocht kunnen slecbts worden be
scbouwd de gescbillen, die voortsprui ten uit 
dezelfde oorzaak of betrekking hebben op bet
zelfde voorwerp. 

2. De rechter, voor wien de oorspronkelijke 
eisch aanhangig is, neemt kennis van eischen 
in vrijwaring, van eischen t.ot vbeging en tus
scbenkomst, van incidenteele vorderingen, en 
van e ischen in reconventie, tenzij hij met be
trekking tot bet onderwerp van het geschil 
onbevoegd is. 

Art. 7. Indien, in geval van beslag onder 
derden of onder den schuldeischer zel ven de 
partij, te wier laste bet beslag wordt gelegd, 
noch woonplaats, noch verblijfplaats heeft in 
een der beide landen, is het gerecht van de 
plaats van het beslag bevoegd om kennis te 
nemen van het bestaan der vordering, tenzij 
het onbevoegd is wegens derzelver onderwerp 
en behoudens het geval van litispendentie. H et 
gerecht is eveneens bevoegd om te beslissen op 
den e isch t.ot van waarde verklaring of tot op
heffing van het beslag. 

Art. 8. De voorloopige of conservat.oire 
maatregelen, voorzien in de ederlandsche of 
Belgische wetgeving, kunnen in dringende ge
vallen aangevraagd worden bij de aut.oriteiten 

van elk der twee landen, onverschillig welke 
rechter bevoegd is om van de zaak zelve ken
nis te nemen. 

Art. 9. l. De artikelen 1 t.ot 8 zijn van toe
passing op alle gevallen, waarin een onder
daan van een der contracteerende Staten dag
vaardt of wordt gedagvaard voor eenen recb
ter van den anderen Staat, behoudens de uit
zonderingen voortspruitende uit de internatio
nale verdragen, wanneer de gedaagde noch 
Belg, noch N ederlander is. 

2. In geval e r meer eischers of gedaagden 
zijn, zijn deze artikelen van t.oepassing, zelfs 
indien er slechts een enkele ei cher of gedaag
de is, die onderdaan is van den anderen Staat. 

3. De eischen t.ot voeging en tusschenkomst, 
en de incidenteele vorderingen oefenen, wat de 
bevoegdheid betreft, geen invloed uit op de 
uitspraak in de hoofdzaak. 

Art. 10. In alle gevallen, waarvoor de voor
gaande artikelen noch regels van gemeen
scbappelijke bevoegdheid, noch eene afwij king 
van de nationale wetten inbouden, wordt de 
bevoegdbeid in elken Staat geregeld door zijne 
eigen wetgeving. 

TITEL II. 

Van het gezag en de tenuitvoerlegging van 
rechterlijke beslissingen, van scheidsrech

terlijke uitspraken en van authentieke 
akten. 

Art. 11. l. H et gezag van rechterlijke be
slissingen, gewezen in burgerlijke of in han
delszaken in een der beide Staten, zal op het 
verzoek van elke belanghebbende partij erkend 
worden in den anderen Staat, indien zij aan 
de volgende voorwaarden voldoen : 

1 °. dat de beslissing niets inhoudt, dat 
strijdig is met de openbare orde of met de 
beginselen van het publiekrecht van het land, 
waar zij wor<l t ingeroepen; 

2°. dat zij vatbaar is voor tenui tvoerlegging 
in het land, waar zij is gewezen, zij het ook 
dat er nog rechtsmiddelen tegen baar open
staan; 

3°. dat het a fschrift, hetwel k er van wordt 
overgelegd, naar de wetten van bet land, waar 
de beslissing is gegeven, voldoet aan de voor
waarden, noodig voor hare echtbeid; 

4°. dat de partijen wettig vertegenwoordigd 
zijn geweest of is bes! ist, dat zij niet versche
nen zijn na wettig te zijn opgeroepen; 

5°. dat de regels van territ.oriale bevoegd
heid, vastgestel d in het verdrag, niet zijn ge
scbonden. 

2. De regelen met betrekking t.ot de be
voegdbeid, het bewijs en de procedure betref
fen noch de openbare orde, nocb de beginselen 
van het publieke recht, bedoeld onder 1 °. van 
de voorgaande alinea. 

3. De rechter moet ambtsbal ve onderzoeken, 
of de beslissing, ten aanzien van alle partijen, 
nadat deze wettig zullen zijn opgeroepen, vol
doet aan de voorwaarden , opgesomd in de l e 
alinea en <l it in zijn uitspraak vermelden. 
Deze laatste geldt in <lit opzicht jegens alle 
partijen en in het geheele land. 

Art. 12. l. De rechterlijke beslissingen, in 
een van beide Staten gewezen, kunnen ten 
uitvoer gelegd warden in den anderen Staat, 
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zoowel op de roerende als op de onroerende 
goederen, na aldaar uitvoerbaar verklaard te 
zijn. 

2. H et exequatur wordt verleend door de 
rechtbank voor burgerlijke zaken van het ar
rondissement, waar de beslissing ten uitvoer 
moet gelegd worden. Het vonnis van tenuit
voerlegging geldt jegens alle partijen en in 
het geheele land. 

3. H et onderzoek van de rechtbank zal 
slechts loopen over de punten, opgesomd in ar
tikel 11 en overeenkomstig het derde lid daar
van. 

Art. 13. Bij het verleenen van het exequa
tur beveelt de rechter, indien daartoe aanlei
ding bestaat, het nemen van de maatregelen, 
noodig opdat de vreemde beslissing dezelfde 
bekendheid verkrijge, als ware zij uitgesproken 
in het ressort, waar zij uitvoerbaar is ver
klaard. 

Art. 14. 1. Elke belanghebbende partij kan 
het exequatur vragen. 

2. De procedure betreffende den eisch tot 
uitvoerbaarverklaring wordt beheerscht door 
de wet van den Staat, waar de tenuitvoerleg
ging wordt aangevraagd. 

3. De uitspraak over den eisch tot uitvoer
baarverklaring is niet vatbaar voor verzet. Zij 
kan steeds worden aangevochten door middel . 
van hooger beroep binnen veertien dagen na 
den dag waarop zij is gegeven, in geval van 
tegenspraak, en binnen veertien dagen na den 
dag der beteekening in geval van verstek. 

4. De rechter kan eischen, dat de beslissing 
worde vertaald in de taal gebruikelijk ter 
plaatse, waar hij zetelt; deze vertaling zal 
voor eensluidend verklaard moeten worden 
door een beeedigd vertaler van zijn land. 

5. E en behoorlijk gelegaliseerd authen
tiek afschrift moet altijd worden overgelegd. 

6. De rechter kan bevelen, dat het exe
quatur volledig gevolg heeft, niettegenstaande 
beroep, met of zonder zekerheidsstelling. 

Art. 15. 1. De scheidsrechterlijke uitspra
ken, gewezen in een van beide Staten, zullen 
in den anderen Staat worden erkend en kun
nen aldaar uitvoerbaar verklaard worden, in
dien zij voldoen aan de voorwaarden, gesteld 
onder de nummers 1, 2, 3 en 4 van artikel 11. 

2. H et exequatur wordt verleend door den 
voorzitter van de rechtbank voor burgerlijke 
zaken van het arrondissement, waarbinnen de 
tenuitvoerlegging wordt verlangd. 

Art. 16. 1. Authentieke akten, u itvoerbaar 
in een der beide landen, kunnen in het andere 
uitvoerbaar verklaard worden door den voor
zitter van de rechtbank voor burgerlijke zaken 
van het arrondissement, waar de tenuitvoer
legging wordt verlangd. 

2. Deze magistraat gaat mi, of de akten 
voldoen aan de voorwaarden, welke noodig 
zijn voor hunne echtheid in het land, waar zij 
zijn verleden, en of de beschikkingen, waarvan 
de ten uitvoerlegging wordt verlangd, niets be
vatten, dat strijdig is met de openbare orde of 
met de beginselen van het publiek recht van 
het land, waar het exequatur geeischt wordt. 

Art. 17. 1. De hypotheken op onroerend 
goed, in een der beide Staten bij overeenkomst 
verleend, zullen niet worden ingeschreven en 
zullen niet van kracht zijn in den anderen 

Staat, dan wanneer de akten, die de vestiging 
ervan inhouden, uitvoerbaar zullen verklaard 
zijn door den voorzitter van de rechtbank voor 
burgerlijke zaken van het arrondissement waar
binnen de goederen gelegen zijn. 

2. Deze magistraat gaat na, of de akten 
en de volmachten, die er bij behooren, vol
doen aan de voorwaarden, welke noodig zijn 
voor hunne echtheid in het land, waar zij zijn 
verleden. 

3 . De voorgaande bepalingen zijn eveneens 
van toepassing op de akten van toestemming 
tot doorhaling of vermindering, in een der 
beide landen verleden. 

Art. 18. 1. In de gevallen, voorzien in de 
artikelen 15, 16 en 17, is de beslissing van den 
voorzitter geldig in het geheele land. 

2. De beslissing is niet vatbaar voor verzet. 
Zij kan worden aangevochten door het middel 
van hooger beroep binnen veertien dagen na 
den dag waarop zij is gegeven, in geval van 
tegenspraak, en binnen veertien dagen na den 
dag harer beteekening, in geval van verstek. 

3. De vormen van het verzoek, evenals de 
procedure van hooger beroep, worden be
heerscht door de wetten van den Staat, binnen 
welken de tenuitvoerlegging wordt verlangd. 

Art. 19. De bepalingen van dezen titel zij n 
van toepassing, welke ook de nationaliteit 
van partijen zij, behoudens de uitzonderingen, 
voortspruitend uit de internationale verdragen. 

TITEL III. 

Van het jaill issement . 

Art. 20. 1. Het gerecht van de woonplaats 
van een koopman is bij uitslui ting bevoegd 
om dezen koopman failliet te verklaren. Voor 
vennootschappen van koophandel, welke h aren 
zetel hebben in een van beide landen, is de 
bevoegde rechter die van dien zetel. 

2. Behoudens de uitzonderingen, voort
spruitend uit de internationale verdrngen, 
kunnen kooplieden, wier woonplaats noch in 
Belgie, noch in Nederland is gelegen, niette
min in een van beide landen failliet verklaard 
worden, indien zij aldaar een handelskantoor 
houden. In dit geval is het gerecht, binnen 
welks geb ied het kantoor gevestigd is, be
voegd. 

3. W anneer de ·aanvrage tot faillietverkla
ring bij gerechten van beide verdragsluitende 
Staten wordt ingediend, wordt de zaak be
recht door het gerecht, bij hetwel k zij het 
eerst is aangebracht, indien dit zich bevoegd 
verklaart. 

Art. 21. 1. De gevolgen van het faillisse
ment, in een van beide landen uitgesproken 
door het gerecht, da t krachtens artikel 20 be
voegd is, strekken zich ui t over het gebied 
van het andere land. 

2. De Syndicus of curator kan bijgevolg 
a lle conservatoire of administratieve maatrege
len nemen, alle rechtsvorderingen instellen 
als vertegenwoordiger van den failliet of van 
den boedel, en de roerende goederen van den 
fa illiet verkoopen. Hij kan echter niet tot den 
verkoop van onroerende goederen of tot <laden 
van gedwongen executie overgaan dan voor 
zoover het vonnis van faillietverklaring is 
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voorzien van het exequatur overeenkomstig de 
regelen vastgesteld bij titel II. 

3. Het gezag van de beslissing, in een van 
beide Staten gegeven, waarbij het akkoord 
wordt gehomologeerd, zal erkend worden in 
den anderen Staat en zal aldaar uitvoerbaar 
zijn volgens de bepalingen van titel II. 

Art. 22. 1. De aan het faillissement te 
geven openbaarheid wordt geregeld door de 
wet van den Staat, waar het is uitgesproken. 

2. Indien de failliet een kantoor heeft in 
een van de verdragsluitende Staten, moeten 
de formaliteiten nopens openbaarheid, in de
zen Staat voorgeschreven, aldaar eveneens in 
a.cht ·genomen warden. 

Art. 23 . 1. De voorrechten op de roerende 
goederen van den failliet worden geregeld 
door de wet van den Staat, waar het faillisse
ment is uitgesproken. 

2. De onroerende goederen van den failliet, 
die in een der verdragsluitende landen be
zwaard zijn met een voorrecht of een hypo
theek, blijven, ondanks het faillissement, on
derworpen aan de wet van het land, waar zij 
zich bevinden. 

3. De hypotheek op zee- en binnenschepen 
en de regelmatig gevestigde privileges worden 
geregeld naar de wetgeving van diengene der 
beide Staten, waartoe het schip behoort. 

Art. 24. De gevolgen van surseance van 
betaling of van akkoorden ter voorkoming 
van faillissement, bewerkstelligd door de ge
rechten van de woonplaats of van het handels
kantoor van den schuldenaar in een der beide 
Staten, strekken zich, in de mate en onder de 
voorwaarden hierboven aangeduid, uit tot het 
gebied van den anderen Staat. 

Art. 25. Elke Staat is bevoegd, om afzon
derlijk de bevoegdheid te regelen ten aanzien 
van den koopman, die noch eene woonplaats 
noch een handelskantoor heeft in een der beide 
Staten. In dat geval zullen de artikelen 21 
en volgende niet toepasselijk zijn. 

TITEL IV. 

Slotbepalingen. 

Art. 26. De beide verdragsluitende Staten 
zull en alle wijzigingen, welke in de wetten en 
de regels nopens de territo1·iale bevoegdheid 
zullen worden gebracht, onverwijld aan el
kander mededeelen. 

Art. 27. 1. Dit verdrag is slechts toep;isse
lijk op het Europeesche gebied van de beide 
Staten en op rechterlijke beslissingen, gewezen 
na zijne inwerkingtreding. 

2. Het verdrag betreffende de burgerlijke 
rechtsvordering, gesloten te 's-Gravenhage op 
17 Juli 1905, blijft eveneens tusschen de 
beide Staten van kracht. 

Art. 28. 1. Dit verdrag zal warden be
krachtigd en zal gelijktijdig in de beide Staten 
in werking treden op den <lag, vastgesteld 
door de verdragsluitende Staten. 

2. De uitwisseling der akten van bekrach
tiging zal zoo spoedig mogelijk te 's-Graven
hage plaats hebben. 

3. Het verdrag zal van kracht blijven ge
durende vijf jaren vanaf den <lag, aangegeven 
in de eerste alinea. 

4. Het zal stilzwijgend telkens voor vijf ja-

ren vernieuwd worden, behoudens opzegging; 
de opzegging zal op elk oogenblik kunnen 
plaats hebben en zal in werking treden zes 
maanden, nadat zij zal zijn geschied. 

Ter oorkonde waarvan de Gevolmachtigden 
<lit verdrag in de Nederlandsche en Fransche 
talen hebben onderteekend en van hun zegel 
voorzien. ' 

Gedaan in dubbel te Brussel, den achten-
twintigsten Maart 1900 vijfentwintig. 

(L. S.) Loder. 
(L. S.) J. Ph. Suyling. 
(L. S.) J. Kosters. 

ADDITIONEEL PROTOCOL. 
In geval Belgie het faillissement van niet

kooplieden instelt, zal titel III van <lit verdrag 
toepasselijk zijn op het faillissement van niet
kooplieden der beide landen. 

Gedaan in dubbel te Brussel, den achten-
twintigsten Maart 1900 vijfentwintig. 

Loder. 
J. Ph. Suyling. 
J. Kosters. 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas et Sa 
Majeste le Roi des Belges, ayant reconnu 
l'utilite de fixer de commun accord certaines 
regles uniformes concernant la competence 
judiciaire territoriale, la faillite, ainsi que 
l'autorite et !'execution des decisions judi
ciaires, des sentences arbitrates et des actes 
authentiques, ont decide de conclure une con
vention a cet effet et ont nomme pour Leurs 
Plenipotentiaii-es, savoir: 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas: 
M. B. C. J. Loder, Juge a la Cour Perma

nente de Justice Internationale; 
M. J . Ph. Suyling, Professeur a l'Univer

site d'Utrecht; et 
M. J. Kosters, Conseiller a la Haute Cour· 

de Justice des Pays-Bas; 
Sa Majeste le Roi des Belges: 

M. A. Goddyn, President de Chambre a la 
Cour de Cassation; 

M. Paul Leclercq, Premier Avocat General 
a la Cour de Cassation; 

M. V. Kinan, Directeur General au Mi-
nistere de la Justice; et 

M. M. Costermans, Directeur General au 
Ministere des Affaires Etrangeres, 

lesquels, apres s'etre communique mutuel
lement leurs pleins pouvoirs trouves en bonne 
et due forme, sont convenus des dispositions 
suivantes: 

TITRE I. 

De la competence territoriale. 

Article 1. 1. En matiere civile et en ma
tiere commerc,ale, Jes Belges dans Jes Pays
Bas et Jes Neerlandais en Belgique sont regis 
par les memes regles de competence que Jes 
nationaux. 

2. L'article 127 du code de procedure ci
vile neerlandais n'est pas applicable aux de
fendeurs belges et I' article 53 de la Joi beige 
du 25 mars 1876 n'est pas applicable aux 
defendeurs neerl andais. 

Art. 2. Sous reserve pour chaque Etat d'ap
precier la capacite d'agir devant ses Tribu
naux, Jes personnes civiles constituees con-
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formement a la legislation de l'un des deux 
Etats et y ayant leur siege ainsi que les cor
porations, associations ou communautes qui, 
suivant la legisla tion de l'une ou l'autre des 
parties contractantes, ont le droit ,d'ester en 
justice, seront considerees pour !'application 
des regles de competence territoriale comme 
ressortissants dudit Etat et y ayant leur do
micile. 

Art. 3. 1. Sauf les exceptions et modifica
tions etablies ou a etablir par l'une des deux 
legislations nationales, ainsi que par les Con
ventions internationales, le defendeur sera 
assigne devant le juge de son domicile dans 
les P ays-Bas ou en Belgique ou, a defaut d'un 
tel domicile, devant le juge de sa residence 
dans les Pays-Bas ou en Belgique. 

2. Dans les Pays-Bas le defendeur peut 
etre assigne devant le juge du demandeur si , 
en vertu des lois des deux pays, de la pre
sente convention, ou des Conventions inter
nationales conclues par les Pays-Bas ii n'exis
te aucun autre tribunal competent. En Bel
gique le defendeur . peut etre assigne devant 
le juge du demandeur si en vertu des lois des 
deux pays, de la presente convention ou des 
Conventions internationales conclues par Ja 
Belgique, ii n'existe aucun autre tribunal 
competent. 

Art. 4. En matiere mobiliere (personnelle), 
civile ou commerciale, le demandeur peut 
saisir de la contestation le juge du lieu ou 
!'obligation est nee, a ete OU doit etre execu.
tee. 

Art. 5. 1. Lorsqu'un domicile attributif de 
juridiction a ete elu dans l'un des deux pays 
pour !'execution d'un acte, Jes juges du lieu 
du domicile elu sont seuls competents pour 
connaitre des contestations relatives a cet acte, 
sauf Jes exceptions et modifications etablies 
OU a etablir par l'une des deux legislations 
nationales, ainsi que par Jes Conventions in
ternationales. 

2. Si le domicile n'a ete elu qu'en faveur 
de l'une des parties contractantes, celle-ci con
serve le droit de saisir tout autre juge com
petent. 

3. Tout industriel ou co=er~ant, toute 
societe civle ou commerciale de l'un des deux 
pays, qui etablit dans l'autre une succursale, 
une agence ou un etablissement similaire. 
sera considere co=e ayant elu domicile, 
pour le jugement de toutes Jes contestations 
concernant la succursale, l'agence ou l'etablis
sement, au lieu ou ceux-ci ont leur siege. 

Art. 6. 1. Les tribunaux de l'un des Etats 
contractants renvoient, si l'une des parties le 
demande, devant les tribunaux de l'autre pays 
les contestations dont ils sont saisis, quand ces 
contestations y sont deja pendantes ou quand 
elles sont connexes a d'autres contestations 
soumises a ces tribunaux. 

Ne peuvent etre considerees co=e con
nexes que Jes contestations qui procedent de 
la meme cause ou portent sur le meme objet. 

2. Le juge devant lequel la demande ori
ginaire est pendante connait des demandes en 
garantie, des demandes en intervention et des 
demandes incidentes, ainsi que des demandes 
reconventionnelles, a moins qu'il ne soit in
competent a raison de la matiere. 

Art. 7. Si en cas de saisie-arret la partie 

saisie n'a ni domicile, ni residence dans au
cun des deux pays, le tribunal du lieu de la 
saisie-arret est competent pour connaitre de 
!'existence de Ja creance, a moins qu'il ne soit 
incompetent a raison de la matiere et sauf le 
cas de litispendance. II !'est egalement pour 
statuer sur la demande en validite ou en. 
mainlevee. 

Art. 8. Les mesures provisoires ou conser
vatoires organisees par Jes legislations neer
Jandaise ou beige peuvent, en cas d'urgence , 
etre requises des autorites de chacun des deux 
pays, quel que soit le juge competent pour 
connaitre du fond. 

Art. 9. 1. Les articles 1 a 8 s'appliquent a 
tous Jes cas ou un ressortissant de l'un des 
Etats contractants agit ou est cite devant une 
juridiction de l'autre Etat, sous reserve, lors
que le defendeur n'est ni beige, ni neerlan
dais, des exceptions resultant des Conventions. 
internationales. 

2. Dans le cas ou ii y a plusieurs deman
deurs ou defendeurs, ces articles s' appl iquent 
meme s'il n'y a qu'un seul demandeur OU de
fendeur qui est ressortissant de l'autre Etat. 

3. Les demandes en intervention et les de
m andes incidentes n' exercent, en ce qui con
cerne la competence, aucune influence sur le · 
jugement de la demande principale. 

Art. 10. Pour tous les cas ou Jes articles. 
precedents n'e~ablissent ni regles de compe
tence co=une, ni derogation aux lois na
tionales, la competence est reglee dans chaque · 
Etat par la legislation qui Jui est propre. 

TITRE II. 

De l ' autorite et de l' execution des decisions· 
judiciaires, des sentences arbitral es et des · 

actes authentiques. 

Art. 11. 1. L'autorite des decisions judi-
ciaires rendues en matiere civile ou commer
ciale dans l'un des deux Etats sera reconnue 
dans I' autre, a la demande de toute partie 
interessee, si elles reunissent les conditions. 
suivantes: 

1 °. que la decision ne contienne rien de
contraire a l'ordre public ou aux principes 
du droit public du pays ou elle est invoquee; 

2°. qu'elle soit susceptible d'execution dans. 
le pays ou elle a ete rendue, bien que des . 
voies de recours y soient encore ouvertes con
tre elle; 

3°. que d'apres les lois du pays ou la de
cision a ete rendue, !'expedition qui en est 
produite reunisse les conditions necessaires a . 
son authenticite; 

4°. que les parties aient ete legalement re
presentees OU declarees defaillantes, apres . 
avoir ete legalement citees; 

5°. que les regles de competence territo
riales etablies par Ja Convention n'aient pas . 
ete meconnues. 

2. Les regles relatives a la competence, a 
la preuve et a Ja procedure ne concernent ni 
l'ordre public ni les principes du droit pu
blic, vises au 1 °. de l'alinea precedent. 

3. Le juge doit, d'office, examiner si la 
decision remplit a l'egard de toutes les par
ties, apres qu'elles auront ete legalement ci
tees, les conditions enumerees a l'alinea ler· 
et le constater dans son jugement. Celui-ci a. 
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e ffet a cet egard envers toutes Jes parties et 
dans toute l' etendue du territoire. 

Art. 12. 1. Les decisions judiciaires ren
d'ues dans l'un des deux E tats peuvent etre 
mises a execution dans l'autre Etat, tant su r 
les meubles que sur Jes immeubles, apres y 
avoir ete d 'cl arees executoires. 

2. L'exequatur est accorde par le tribunal 
civ il de l' arrondi ssement ou !'execution doit 
etre poursuivie. Le jugement d' exequatur a 
effet envers toutes Jes parties et dans toute 
1 'etendue du territoire. 

3. L'examen du tribunal ne portera que 
sur Jes points enumeres dans !'article 11 et 
con form €!m ent a son alinea 3. 

Art. 13. En accordant l' exequatur, le juge 
ordonrn,, s' ii y a I ieu, Jes mesures necessaires 
pour que la decision e trangere re9oive la 
meme publicite que s i ell e avait ete pronon
cee dans le ressort OU elle est rendue execu
toire. 

Art . 14. 1. Toute partie interessee peut de
mander l'excquatur. 

2. La procedure de la demande en exequa
tur est rcgie par I a Joi de l'Etat dans lequel 
I 'execution est requise. 

3. L e jugement qui statue sur la demande 
e n exequatur n'est pas susceptibl e d 'opposition. 
II peut tou jours etre attaque par la . voie de 
l 'appel clans Jes quatorze jours apres le jour 
du prononce, s i le jugement est contradictoire, 
et clans Jes quatorze jours aprcs le jour· de la 
signification s'i l est par defaut. 

4. L e juge peut exiger que la decision 
so it traduite dans la langue employee au lieu 
ou ii siege; cette traduction sera certifiee con
forme par un traducteur jure de son pays. 

5. Une copie authentique dument legalisee 
doit tou jours etre produite. 

6. Le juge peut ordonner que l'exequatur 
sorte ses p leins et entiers effets, nonobstant 
recours, avec ou sans caution. 

Art. 15. 1. Les sentences arb itrales ren
dues dans l'un des deux Etats seront recon
nues dans l 'autre et peuvent y etre rendues 
executo ires, si elles satisfont aux condit ions 
exigees par Jes numeros 1, 2, 3 et 4 de !' a r
ticle 11. 

2. L'exequatur est accorde par le president 
du tribunal civil de l'arrondissement dans le
quel !'execut ion est poursuivie. 

Art. 16 . 1. Les actes authentiques execu
toires dans l' un des deux pays peuvent etre 
declares executoires dans l 'autre par le presi
dent du tribunal civil de l'arrondissement ou 
!'execution est demandee. 

2. Ce magistrat verifie si Jes actes reunis
sent Jes conditions necessaires pour leur au
thenticite dans le pays ou ils ant ete re9us et 
si Jes dispositions dont !'execut ion est· pour
su ivie n'ont rien de contraire a l'ordre public 
ou aux principes du droit public du pays ou 
l'exequatur est requis. 

Art. 17. 1. Les hypotheques terrestres con
ventionelles, consenties dans l'un des deux 
Etats, ne seront inscrites et ne produiront ef
fet dans l'autre que lorsque Jes actes qui en 
contiennent la stipul ation auront ete rendus 
executoires par le president du tribunal civil 
de l'arrondissement ou Jes biens sont situes. 

2. Ce magistrat verifie si Jes actes et Jes 
procurations qui en sont le complement, reu-

n issent toutes Jes conditions necessaires pour 
leur authenticite dans le pays ou ils ant etc 
1·e9us. 

3. Les di spositions qui precedent soot ega
lement applicables aux actes de consentement 
a radiation ou a reduction passes dans un des 
deux pays. 

Art. 18. 1. D ans Jes cas prevus par Jes 
arti cles 15, 16 et 17 la decision du President 
a effet dans toute l'etendue du territoire. 

2. La decis ion n'est pas susceptible d'op
position. Elle peut etre attaquee par la voie 
de l' appel dans Jes quatorze jours apres le 
jour du prononce, si elle est contradictoire, et 
dans Jes quatorze jours apres le jour de sa 
signification si elle est pa r defaut. 

3. Les form es de la requete, a insi que la 
procedure d'appel sont regies par Jes lois de 
l'Etat dans lequel !'execution est requ ise. 

Art. 19. Les dispositions du present titre 
s'appliquent quelle que soit l a nationalite des 
parties, sauf Jes exceptions resultant des Con
ventions internationales. 

TITRE III. 
De la faill ite. 

Art. 20. 1. Le tri bunal du lieu du dom i
cile d'un commer9ant est seul competent pour 
declarer la fai llite de ce commer9ant. Pour 
Jes societes commerciales, ayant leur siege 
social dans l'un des deux pays, le tribunal 
competent est eel ui de ce siege social. 

2. Sauf les exceptions resu ltant des Con
ventions internationales, Jes commer9ants dont 
le domicile n'est ni en Belgique ni aux Pays
B as, peuvent etre neanmoins declares en fa il
li te dans l'un des deux Pays, s'il s y possedent 
un etabl issement commercia l. D ans ce cas le 
tribunal competent est celu i du lieu de l'eta
bl issement. 

3. Lorsque des tribuna ux des deux Etats 
contractants sont saisis de I a demande en 
fai llite, la cause est jugee par le tribunal, le 
premier saisi, s'il se declarn competent. 

Art. 21. 1. Les effets de la faillite declaree 
dans l'un des deux pays par le tribunal com
petent en vertu de !'article 20, s'etendent au 
territoire de l'autre pays. 

2. L e syndic ou le curateur peut en conse
quence prendre toutes mesures conservatoires 
ou d'administration, exercer toutes actions 
comme representant du failli ou de la masse, 
et vendre Jes biens meubles du faill i. II ne 
peut, toutefois, proceder a des ventes d' immeu
bles ou a des actes d'execution forcee qu'au
tant que le jugement declaratif de failli te a it 
ete revetu de l'exequatur, conformement aux 
regles edictees par le titre II. 

3. L'autorite du jugement homologua nt le 
concordat rendu dans l'un des deux Etats, sera 
reconnu dans l'autre et y sera executoire 
d' apres Jes dispositions du titre II. 

Art. 22. 1. La publicite a donner a la fail 
li te est reglce par la Joi de l'Etat ou elle est 
deola ree. 

2. Si le fa illi a un etablissement dans l'un 
des Etats contractants Jes formal ites de publ i
cite prescrites en cet Etat y sont egalement 
observees. 

Art. 23. 1. Les privileges sur Jes biens meu
bles, du failli soot regles par la Joi de l'Etat 
ou la faillite est declaree. 
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2. Les immeubles du failli qui, dans l'un 
des pays contractants, ont ete greves d'un 
privilege OU d'une hypotheque restent, malgre 
la faillite, soumis a la Joi du pays ou ils se 
trouvent. 

3. L'hypotheque maritime ou fluviale et Jes 
pr ivileges regulierement etabl is soot re glees 
suivant la legislation de celui des demi Etats 
auquel le navire est ressortissant. 

Art. 24. Les effets des sursis ou concordats 
preventifs organises par les tribunaux du do
micile ou de l'etablissement commercial du 
debiteur dans l'un des deux Etats s'etendent, 
dans la mesure et sous Jes conditions ci-dessus 
specifiees, au territoire de l'autre Etat. 

Art. 25. Chaque Etat a le pouvoir de 
rcgler specialement la competence a l'egard 
du commerc;ant qui n'a ni domicile ni etablis
sement commercial dans aucun des deux Etats. 
Dans ce cas Jes articles 21 et suivants ne 
seront pas applicables. 

TITRE IV. 
Disposi tions Finales. 

Art. 26. Les deux Etats contractants se 
communiqueront immediatement toutes Jes 
modifications apporooes aux lois et regles sur 
la competence territoriale. 

Art. 27. 1. La presente Convention ne 
s'applique qu'au territoire europeen de cha
cun des deux Etats et qu'aux decisions judi
ciaires rendues apres son entree en vigueur. 

2. Le Traite relatif a Ja procedure civile, 
conclu le 17 juillet 1905 a la Haye, reste 
egalement en vigueur pour Jes deux Etats. 

Art. 28. 1. La presente Convention sera 
ratifiee et entrera en vigueur simultanement 
dans Jes deux Etats au jour fixe par les Etats 
contractants. 

2. L'echange des ratifications aura lieu le 
plus tot possible a la Haye. 

3. La Convention restera en vigueur pen
dant cinq ans a partir du jour indique dans 
le premier alinea. 

4. Elle sera renouvelee tacitement de cinq 
en cinq ans, sauf denonciation; la denoncia
tion pourra avoir lieu a tout moment et pro
duira son effet six mois apres qu'ell e aura 
ere notifiee. 

En foi de quoi les Plenipotentiaires respec
tifs ont signe la presente convention en lan
gues neerlandaise et franc;aise et y ont appose 
leurs cachets. 

Fait en double a Bruxelles, le vingt huit 
m ars 1900 vingt cinq. 

(L. S.) 
(L. S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 

A. Goddyn. 
Paul Leclercq. 
V . Kinon. 
M. Costermans. 

PROTOCOLE ADDITIONNEL. 

Au cas ou la Belgique institue la faillite du 
non-commerc;ant, le titre HI du present traioo 
s'appliquera a la faill ite des non-commerc;ants 
des deux pays. 

Fait en double a Bruxelles, le vingt hu it 
mars 1900 vingt cinq. 

1929 

A . Goddyn. 
Paul Leclercq. 
V. Kinon. 
M. Costermans. 

18 M ei 1929. WET, hondende voorzieningen 
ter uitvoering van het verdrag met Belgii! 
betreffende de territoriale rechterlijke be
voegdheid enz. S. 251. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen -hebben, 

dat het noodig is voorzieningen te treffen tot 
uitvoering van het op 28 Maart 1925 te 
Brussel met Belgii! gesloten verdrag betref
fende de territoriale rechterlijke bevoegdheid, 
het faill issement en het gezag en de tenuit
voerlegging van rechterlijke beslissingen, van 
scheidsrechterlijke uitspraken en van authen-
tieke . akten: · 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. De uitvoerbaarverklaring van 

eene in Belgie gewezen rechterlijke beslissing, 
als bedoeld bij artikel 12 van het op 28 
M aart 1925 te Brussel met Belgie gesloten 
verdrag betreffende de territoriale rechterlijke 
bevoegdheid, het faillissement en het gezag 
en de tenuitvoerlegging van rechterlijke be
slissingen, van scheidsrechterlijke uitspraken 
en van authentieke akten, wordt aan de ar
rondissements-rechtbank gevraagd bij vei-zoek
schrift door tusschenkomst van een procureur. 

2. Het vei-zoekschrift houdt tevens in de 
keuze van woonplaats in Nederland. 

2. 1. De rechtbank geeft hare beschikking 
met bekwamen spoed, doch niet dan na ver
hoor, althans behoorlijke oproeping, van alle 
partijen in het geding waarop de rechterlijke 
beslissing, waarvan de uitvoerbaarverklaring 
wordt verzocht, betrekking heeft. 

2. De president bepaalt den dag en het 
uur voor het verboor, alsmede den termijn , bij 
de oproepingen in acbt te nemen. De oproe
pingen geschieden van wege den verzoeker bij 
deurwaarders exploit. De verzoeker legt de be
wijzen van oproeping v66r of bij het verhoor 
aan de rechtbank over. 

3. De rechtbank kan, indien een opgeroe
pene niet verschijnt, eene nadere oproeping 
van dezen bevelen. Hetzelfde geldt, indien 
eene partij ten onrechte niet is opgeroepen. 

4. De verzoeker en de andere partijen 
verschijnen bij procureur of vergezeld van een 
procureur. 

5. Bij ongenoegzaamheid der overgelegde 
stukken wordt den verzoeker de gelegenheid 
tot aanvulling gegeven. 

6. De rechtbank kan bevelen, dat de uit
voerbaarverklaring volledig gevolg heeft, niet
tegenstaande beroep, met of zonder zekerheid
stell ing. 

3. 1. De beschikking der rechtbank is met 
redenen omkleed en wordt in het openbaar 
uitgesproken. De grosse voert aan bet hoofd 
de woorden: ,,I n naam der Kon ingin". 

2. Ook indien van meerdere door den ver
zoelier opgeroepen partijen slechts eene is 
verschenen, wordt de beschikking beschouwd 
als op tegenspraak te zijn gegeven. 

4. Ingeval van beroep vindt bet bepaal de 
b1J de artikelen 1 en 2 en bet eerste lid van 
artikel 3 overeenkomstige toepassing, met dien 
verstande, dat slechts behoeven te worden op
geroepen de oorspronkelijke verzoeker en de 
andere partijen, die voor de rechtbank zijn 
verschenen. 

5. B innen vier weken na de uitspraak van 
30 
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het gerecht.shof kan elk der voor het ho£ ver
schenen partijen beroep in cassatie instellen. 
Het bepaalde bij de artikelen 1 en 2 en het 
eerste lid van artikel 3 vindt overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande, dat de indie
ning van het verzoekschrift geschiedt door een 
advocaat, dat slecht.s behoeven te worden op
geroepen de partijen, die voor het ho£ zijn 
verschenen, en dat deze partijen alleen bij ad
vocaat kunnen verschijnen. 

6. Het bepaalde bij de vorige artikelen 
vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien 
van de uitvoerbaarverklaring van Belgische 
scheidsrechterlijke uit.spraken en Belgische 
authentieke akten, als bedoeld in de artikelen 
15, 16 en 17 van het verdrag, met dien ver
stande, dat de president der rechtbank treedt 
in de plaat.s van de rechtbank. 

7. Geschillen over de tenuitvoerlegging in 
Nederland van uitvoerbaar verklaarde Belgi
sche rechterlij ke beslissingen, scheidsrechter
lijke uit.spraken en authentieke akten worden 
gebracht voor den rechter van de plaat.s van 
tenuitvoerlegging. 

8. De eisch tot van-waarde-verklaring en die 
tot opheffing van een in Nederland gelegd 
conservatoir beslag wordt gebracht voor den 
bevoegden Nederlandschen rechter. B ehoudens 
het bepaalde bij artikel 7 in verband met ar
t ikel 9 van het verdrag wordt de bevoegdheid 
uit.sluitend naar de Nederlandsche wet beoor
deeld. De rechter bevoegd ter zake van den 
e i eh tot van-waarde-verklaring heeft tevens 
bevoegdheid ten aanzien van de vordering, 
voor we! ke het beslag is gelegd. 

9. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Crans bij Montana, den 18den 

Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De :Minister van Just itie, J. Donner. 
De Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, 

B e e I a e r t s v a n B 1 o k I a n d. 
(Uitgeg . 5 Juni 1929). 

18 M ei 1929. WET, houdende naturalisatie 
van K. Birchbauer en 19 anderen. S. 252. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat Karl Bi?'chbauer en 19 anderen aan Ons 
een verzoek om naturalisatie hebben inge
diend, met overlegging - wat betreft de in de 
artikelen 2 en 3 genoemden voor zooveel doen
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n° . 
268), op het Nederlanderschap en het ingeze
tenschap, laat.stelijk gewijz igd bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

· wordt bij deze verleend aan: 
1 °. K a,·l B irchbauer, geboren te Graz ( Oos

tenrijk) den 7 Augustus 1897, wegeninspecteur, 
wonende te Lawang (N ederlandsch-lndii!) ; 

2°. Chajm Bornsztajn, geboren te Dzialoszyn 
( Polen) den 21 Mei/3 Juni 1882, kleermaker, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

3° . J ulius van Co evorden, geboren te Em-
lichhei,n (Pruisen) den 16 Februari 1873, 
hanclelaar, wonende te Neuenhaus (Pruisen); 

4°. Anna Katharina Cox, geboren te M. 
Gladbach (Pruisen) den 10 Juli 1893, weef
ster, wonende te M. Gladbach ( Pruisen); 

5°. Maria Hub e,·tina Cox, geboren te M . 
Gladbach (Pruisen) den 8 December 1895, 
weefster, wonende te M. Gladbach ( Pruisen); 

6° . 'l'heresia H eind,·iks, geboren te Forster
heide ( Pruisen) den 18 Juli 1897, dienstbocle, 
wonende te Forsterheide b/Richterich ( Prui
sen); 

7°. A.,·tl,ur Koblo, geboren te Amsterda,n 
(Noordholland) den 27 April 1904, metaal
bewerker, wonende te A 1nsterdam, provincie 
N oordholland; 

8°. Arnoldus Johannes Maijs, geboren te 
Stolberg (Pruisen) den 7 October 1895, arbei
der, wonende te Stolberg (Pruisen); 

9°. Franz Joseph M ertens, geboren te H 01·
bach (Pruisen) den 3 December 1890, land
bouwer, wonende te Broichermuhle ( Pruisen); 

10°. Franz Wilhelm Hub ert M ertens, ge
boren te Horbach (Pruisen) den 14 Maart 
1887, landbouwer, wonende te Broicherhof 
b/Weiden ( Pruisen): 

11 °. H einrich Jos ef Mertens, geboren te 
Horbach (Pruisen) den 19 Februari 1889, 
landbouwer, wonende te Broichermuhle (Prui
stn); 

12°. H ennann Ernst Robert Schell, gebo
ren te Hamburg (Duitschland) den 19 Augus
tus 1891, secretaris-penningmeester van het 
Internationaal Advent Zendingsgenootschap, 
wonende te W eltevreden ( N ederlandsch-Indii!); 

13°. Johann Schwakhofen, geboren te Tud
dern (Pruisen) den 11 Maart 1892, mijnwer
ker, wonende te Baal b/Erkelenz (Pruisen); 

14°. Joseph Vanheel, geboren te Groszwehr
hagen, gemeente Havert ( P ruisen) den 4 Fe
bruari 1892, fabrieksarbeider, wonende te 
Broichhoven b/Pangelt (Pruisen); 

15°. J ohann Gottfried Weller, gebornn te 
L eo ben (Oostenrijk) den 12 November 1895, 
tijdel ijk wnd. gediplomeerd technisch ambte
naar der 2de kl asse bij den Post-, Telegraaf
en Tel efoondienst in Nederlandsch-lndie, wo
nende te Makassa,r (Nederlandsch-lndie). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij art. 
3, v ierde lid, onder 3°., der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n°. 268) op het Ne
derl"anderschap en het ingezetenschap, laat.ste
lijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van ederlander verleend aan: 

1 °. J ohann Friedrich Wilhelm Dick, ge
boren te Papenburg (Pruisen) den 22 April 
1879, bedrijfsleider, wonende te Stadskanaal, 
gemeente Wildervank, provincie Groningen; 

2°. J ohann Joseph Jansen, geboren te 
M. Gladbach (Pruisen) den 16 Februari 1893, 
koopman, wonende te Boxtel, provincie Noordr 
brabant; 

3°. Simon A.nthonius Knuwer, geboren te 
Schagen (Noordholland) den 4 Juli 1894, tim
merman, wonende te Schagen, provincie Noordr 
holland; 

4°. Johan Lodewijk Morlang, geboren te 
A1nste1·da11i (Noordholland) den 25 November 
1898, glasslijper, wonende te Amsterdam, pro
vi ncie N oordholland . 

.3. Met afwijking van het bepaalde bij art. 
3, vierde lid, onder 2°., der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n°. 268) op qet Ne-
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derlanderschap en het ingezetenschap, laatste
lijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
L eopoldine Fernanda W einberg, geboren te 
Soerabaija (Nederlandsch-Indiii) den 3 Juli 
1906, boekhoudster , wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Crans bij Montana, den 18den 

Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· 'van J ustitie, J . Donner. 
(Uitgeg . 5 •Juni 1929.) 

18 M ei 1929. WET, houdende naturnlisatie 
van M. J. B eume,·s en 19 anderen. S.253. 

Wij WILHELMI A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat Maria J osefa B eu1ners en 19 anderen aan 
Ons een verzoek om naturalisatie hebben in
gediend, met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 
268), op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, l aatstelijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verl eend aan: 
1 °. Maria J osefa B eumers, geboren te 

Steel e (Pr-uisen) den 20 April 1891, naaister, 
wonende te Steel e ( Pruisen); 

2°. H ermann Anton B,·ocker, geboren te 
Schoppingen (Pruisen) den 13 November 
1860, polychromeur, wonende te 's -Gravenhage, 
prov incie Zuidholland ; 

3°. W ilhelm Claes.ien, geboren te H erzo gen
rath (Pruisen) den 18 Mei 1876, bakker, wo
nende te H erzogenrath (Pruisen); 

4°. W illy A nton Louis Adolph Fitzenhagen, 
geboren te Moskou (Rusland) den 28 Augustus/ 
10 September 1881, koopman, wonende te 
R otterdam, provincie Zuidholland ; 

5°. Clemens E,·nst August Haussmann, ge
boren te Middelburg (Ze eland) den 6 Juli 
1896, handelsagent, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

6°. Symen van den H euvel, geboren te 
Leveringhausen, gemeente Waltrop (Pruisen), 
den 20 Februari 1896, a rbeider, wonende te 
Lunen-Brambaue,· (Pruisen); 

7° . E vert Jan Kerkdijk, geboren te Getelo , 
gemeente Uelsen ( Pruisen), den 15 Maart 
1889, landbouwer, wonende te Getelomoor 
(Pruisen); 

8°. P eter Joseph Kromeich, geboren te 
Dordrecht (Zuidholland) den 10 Jul i 1898, 
boekhouder, wonende te Dord,·echt, provincie 
Zuidholland; 

9°. Maria Ca,·olina van Nooij, weduwe van 
Johann Anton Venhoeven, geboren te Emme
rik (Pruisen) den 11 September 1848, zonder 
beroep, wonende te Enrnierik (Pruisen); 

10°. I srael Elimel ech ( Jul ius Israel) Orlow, 
geboren te Poltawa (Rusland) den 18/30 Juli 
1886, koopman, wonende te A msterdam, pro
vincie N 001·dholla11il; 

11 °. Peter Joseph R euters, geb_oren te 
Kohlscheid (Pruisen) den 21 Januari 1889, 
werkman, wonende te K ohlscheid (Pruisen); 

12°. Anna Adelheida (i}ertruda Rietman, 
geboren te Nordhorn (Pruisen) den 20 Maart 
1896, arbeidster, wonende te Nordhorn (Prui
sen); 

13°. Johann Schrijen (Schreien), geboren te 
Pannesheide (P-isen) den 16 Ap1·i l 1893, 
werkzaam in de electrotechniek, wonende te 
Kohlscheid (Pruisen); 

14°. Friedrich Ernst Emil Sebening, gebo
ren te Stadthagen (Duitschland) den 30 Ja
nuari 1885, muzjek!eeraa r , wonende te Win
schoten, provincie Groningen; 

15°. Isidore de Vries, geboren te 's-Graven
hage (Zuidholland) den 13 Febn,ari 1868, 
procuratiehouder, wonende te 's-0,·avenhage, 
provincie Zuidholland; 

16°. Christian H ubert W ol ters, geboren te 
Bracht (Pruisen) den 11 Juni 1889, steenbak
ker, wonende te Bracht ( Pruisen). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij art. 
3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n°. 268), op het Ne
derlanderschap en het ingezetenschap, laatste
lijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955,), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan : 

1°. J ohann Christoph Wilhelm Dick, ge
boren te Papenburg (Pruisen) den 6 Augustus 
1885, opzichter, wonende te Hoogkerk, provin
cie Groningen; 

2°. Johan H ein.rich Falke, geboren te Em
men (Drenthe) den 4 Maart 1896, veenarbei
der, wonende te Zwartemeer, gemeente Em
,nen, provincie Drenthe; 

3°. B,-nard P eter Christia.an Lutke Far
wick, geboren te Enschede (Overijssel) den 
16den April 1899, bankwerker, wonende te 
Enschede, provincie Overijssel; 

4°. J oseph P eter H ubert Wolf, geboren te 
Geldern (Pruisen) den 1 April 1895, groente
boer, wonende te V enlo, provincie L imburg. 

3. Dze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na ruen harer afkondiging. 

La ten en bevelen, enz. 
Gegeven te Crans bij Montana, den 18den 

Mei 1929. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Justitie, J. Donner. 
( Uitgeg. 5 Juni 1929.) 

18 M ei 1929. WET, houdende naturalisatie 
van A. Bier, weduwe van F. D. J . Muije,·, 
en 20 anderen. S. 254. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat Anna Bier, weduwe van Ferdinand Daniel 
Jacob Maijer, en 20 anderen aan Ons een ver
zoek om naturalisatie hebben ingediend, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 ge
noemden voor zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in art. 3 der wet van 12 
Decembe1· 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Anna Bie,·, weduwe ·van Ferdinand 
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Daniel Jacob Maijer, geboren te Keulen (Prui
sen) den 15 Maart 1866, zonder beroep, wo
nende te Schaerbeek bij Brussel (Belgi/J); 

2°. Perec Bornsztajn, geboren te Drialoszyn 
(Polen) den 11/24 September 1887, kleerma
ker, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

3°. Frederik H endrik Deys, geboren l;e Cal
cutta (Britsch-lndii!} den 27 October 1906, stu
dent, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

4°. Gerhard Maria Albert Julius H erbert 
Fritze, geboren t;e Bostock (Mecklenburg
Schwerin) den 14 October 1890, bankdirecteur, 
wonende l;e A1nsterdam, provincie Noordhol
land; 

5°. Cm·l Hansen, geboren te Leerdt-Som
m entedt (Denemarken) den 8 Maart 1883, 
metselaar, wonende t;e Enschede, provincie 
Overij ssel; 

6° . Franz Hubert Heinen, geboren l;e Lau
rensberg (Pruisen) den 14 October 1895, hoofd 
eener school , wonende l;e Ubach over Wor1ns, 
provincie Liniburg; 

7° . Hermann L eonhard H endriks, geboren 
te Goch (Pruisen) den 18 Augustus 1896, fa. 
brieksarbeider, wonende te Goch (Pruisen); 

8°. Luitjen B oelo H umbert, geboren l;e 
Nieuw-Beerta, gemeent;e Beerta ( G1·oningen), 
den 29 April 1900, landbouwer, wonende re 
Nieuw-Beerta, gemeente B eerta, provincie 
G1·oningen; 

9°. Samuel Jo ze f Kleinl,aus, geboren l;e 
Przemysl (Polen) den 26 October 1894, koop
man, woncnde te Rotterdam, provincie Zuid,. 
holland; 

10°. Robert Ludwig Kocks, geboren te 
N euwied (P1·uisen) den 5 April 1895, koop
man, wonende te A ken (Pruisen); 

11°. Anna Maria Sibilla Kuth, weduwe van 
Mathijs Jozef Debets, geboren t;e Drove (Prui
;;en) den 13 Augustus 1877, zonder beroep, 
wonende te Eilendorf (Pruisen); · 

12°. P eter Wilhelm Lamers, geboren t;e 
L eichlingen (Pruisen) den 10 Mei· 1896, fa. 
brieksarbeider, wonende ·te Hilden (Pruisen); 

13°. Anton J osef Sonnenschein, geboren te 
Neuhaus, gemeente Wurselen (Pruisen), den 
3 October 1884, timmerman, wonende te Wur-
selen (Pruisen); ' 

14°. P eter Arnold Weelen, geboren t;e Gill
rath, gemeent;e Geilenkirchen ( Pruisen), den 4 
September 1896, werkman, wonende l;e Scher
penseel (Pruisen); 

15°. Oom·ad J ohann Gottfried Wilhelm 
W ingen, geboren t;e Maastricht (Limburg) den 
6 November 1903, kantoorbediende, wonende 
te H eerlen, provincie Limburg. · 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) , op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat. 
st;elijk gewijzigd liij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblaa n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanighe id van Nederlander verleend aan: 

1 °. Jacob A brahamssohn, ' geboren l;e En
schede ( Overijssel) den 11 April 1901, koop
man, wonende t;e Enscliede, provincie Over-
ijssel; ' 

2°. Johan Croes, geboren t;e Nijmegen (Gel. 
derland) den 6 October 1893, timmerman, wo
nende l;e Nijmegen, provincie Gelderland; 

3°. Emil Moritz Anton Dorner, geboren t,e 

Wiesbaden (Pruisen) den 25 J 1.1ni 1907, zon
der beroep, wonende t;e Haarlem, provincie 
N oordholland; 

4°. H ermann Heinrich Feringa, geboren t;e 
H ebel ermeer (Duitschland) den 16 Augustus 
1864, arbeider, wonende l;e Bargercompascuum, 
gemeente Emmen, provincie Drenthe ; 

5°. Clemens Carl Joseph Goldschmidt, ge
boren t;e Lingen (Pruisen) den 9 Februari 
1880, modelmaker, wonende te Lonneker, pro
vincil' Overij ssel. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 van de wet van 12 December 1892 
(Staatsblad u 0

• 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955), wordt bij deze de hoedanigheid van N e
derlander verleend aan Johan Feringa, ge
boren l;e E1nmen (Drenthe) den 7 October 
1907, arbeider, wonende te Bargercompascuum, 
gemeente Emmen, provincie Drenthe. , 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t;e Crans bij Montana, den 18den· 

Mei 1929. 

WILHELMINA. 
D e M inister van J ustitie, J . Donn er. 

( Uitgeg. 5 Juni 1929.) 

18 M ei 1929. WET, houdende naturalisatie 
van M. Cordewener en 20 anderen. S. 255. 

Wij WILHELMI A, enz .. ... doen tewel;en ; 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat Matthias Cordewener en 20 anderen aan 
Ons een verzoek om naturalisatie hebben in
ge.diend, met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 
268) op het Nederlanderschap en het ingeze
tenschap, laatst;elijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat \Vij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. ~Matthias Cordewener, geboren te Aken 

(Pruisen) den 19 Januari 1872, voennan, wo
nende te Wurselen bij Aken (Pruisen); 

2°. Conrad Joseph Delahaye, geboren te 
Herzog enrath (Pruisen) den 22 October 1893, 
zadelmaker, wonende te Herzo genrath (Prui
sen); 

3°. Johann Wilhelm Joseph Dieteren, ge
boren te Hillensberg-Wehr (Pruisen) den 27 
Augusbus 1889, landbouwer, wonende t;e Hil
lensberg-Wehr (Pruisen); 

4°. J osef Hal pern, geboren te Mi kuliczyn 
(Polen) den 8 Februari 1905, w~inhandelaar, 
wonende l;e Amsterdam, provincit. N oordhol
land; 

5°. San,uel Halpern, geboren t,e B edohaza 
(Polen) den 20 Januari 1862, wijnhandel.aar, 
wonende t;e Amsterdam, provincie Noordhol
land · 

6°.' Edouard Jose voorheen J oseph van 
Bienen, geboren te Rotterdam (Zuidholland) 
den 5 Juli 1865, zonder beroep, wonende te 
Nice (Frankrijk); 
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7°. A braha11i K opman, geboren te A 11ister
dam (Noordholland) den 8 November 1901, 
Jeerl ing-diamant.slijper, wonende te Amster
dam, provincie N oordholland; 

8°. Johannes Friedrich Emil Kuhl, geboren 
te Zullchow (Pruisen) den 7 Juli 1870, 
scheep tuiger, wonende te Rotterdam, provin
cie Zuidholland; 

9°. II endrik Leferink, geboren te Veldhau
sen (Pruisen) den 6 Maart 1874, grondwerker, 
wonende te Enschede, provincie Overijssel; 

10°. Gerrit Jan Lichtendonk, geboren te 
Laar (Pruisen) den 3 Maart 1897, landbouwer, 
wonende te Eschebrugge (Pruisen); 

11 °. Wilhelm Menkhorst, geboren te Huls 
(Pruisen) den 6 Juni 1896, arbeider, wonende 
te Aldekerk (Pruisen); 

12°. Peter Johann Mathias Mertens, ge
boren te Ho,·bach, gemeente Richterich (Prui
sen), den 7 Maart 1885, herbergier, wonende 
te Eschweile,· ( P,-uisen); 

13°. Salomon Person, geboren te Romni 
(Rusland) den 3/16 October 1889, koopma_n i_n 
diamant, wonende te Amsterdam, provmme 
N oordholland; 

14°. Heinrich Carl Sandkuhl, geboren te 
Crefeld (Pruisen) den 28 Maart 1899, ma
chinist, wonende te Cheribon (Nederlandsch
Jndie); 

15°. Afa,·ia. Gertrud Sehl/in, geboren te 
M. Gladbach (Pmisen) den 24 Januari 1890, 
naaister, wonende te M. Gladbach ( Pruisen); 

16°. Max Steiner, geboren te Pardubitz 
(:l'sjecho Slowakije) den 24 Augustus 1877, 
koopman, wonende te A msterda11i, provmc1e 
N oordholland; 

17°. Erich August Tiefholz, geboren te 
Thale (Pruisen) den 29 December 1893, tijde
lijk wnd. molenbaas bij 's Lands Baggerbe
drij f in Nederlandsch-lndie, wonende te Medan 
(N ederlandsch-l ndie); 

18°. Theresia Wirtz, weduwe van Peter Jo
hannes Bouwmans, geboren te Rath ( Pruisen) 
den 29 April 1868, zonder beroep, wonende te 
M ettmann ( Pruisen). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde l id, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en bet ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 956), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Johann J osef Herz, geboren te Rans
bach (Pruisen) den 21 December 1884, glas
bandelaar, wonende te 's-Gravenhage, provin
cie Z·uidholland; 

2°. Adam Philipp Rorsch, geboren te Rot
terdam (Zuidholland) den 14 Augustus 1906, 
kantoorbediende, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland. 

3. Met uitbreiding van bet bepaalde bij ar
t ikel 6 van d wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op bet Nederlanderscbap 
en bet ingezetenscbap, laat.stelij k gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955), wordt bij deze de boedanigbeid van Ne
derlander verleend aan Wilhelm Robert Karl 
Kuhl, geboren te R otterdarn (Zuidholland) den 
26 December 1907, zeevarende, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien barer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Crans bij Montana, den 18den 

Mei 1929. 
WILHELMI NA. 

De Minister van Justitie, J. Donner. 
( Uitgeg. 5 Juni 1929.) 

18 Mei 1929. WET, boudende wijziging van 
de artikelen 3, 12 en 14 der Wet op bet 

otarisambt. S. 256. 
Bi,jl. Hand. 2de Kamer 1928/1929, n°. 276. 
Hand. id. 1928/1929, bladz. 2161. 
Hand. le Kamer 1928/1929, bladz. 749, 755. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genoruen hebben, 

dat het wenschelijk is eene aanvullmg te bren
gen in het eerste lid van artikel_ 12 d_~r. Wet 
op bet Notarisambt, alsmede eemge w1Jz1gmg 
van terminologischen aard in bet tweede lid 
van de artikelen 3 en 14 dier Wet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Ecnig a,·tikel. 

In de Wet op bet Notarisambt (wet van 9 
Juli 1842, Staatsblad n°. !:!0), gehjk deze laat
stelijk is gewijzigd, worden de navolgende aan
vulling en wijzigingen gebracbt: 

In bet tweede lid van artikel 3 wordt bet 
zindeel ,,een reglement van algemeen bestuur, 
dadelijk bij bet in werking trnden dezer wet 
u1t te vaardigen," vervangen door: ,,algemee
nen maatregel van bestuur". 

Aan bet slot van het eerste lid van artikel 
12 wordt toegevoegd: . 

.,Kennis der beginselen van andere bel~stm
gen, dan in de wetten op het zegol-, reg1stra
tie- en successieregt vervat, kan wor_den ve~: 
eischt. Die bela tingen worden door Ons b1J 
algemeenen maatregel van bestuur aange
duid." 

In bet tweede lid van artikel 14 vervalt het 
woord .,inwendig". 

Lasten en bevelen, enz. 
Uegeven te Crans bij Montana, den 18den 

Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Donner. 
( Uitgeg. 5 Juni 1929.) 

18 Mei 1929. WET tot het in de gelegenheid 
stellen van hen, die ingevolge de wet van 
30 December 1926 (Staatsblad n°. 454), 
ge n visum op hun bewijs van vestiging 
hebben ontvangen, 0111 alsnog van __ hun 
practische bekwaamheid te doen bhJ ken. 
s. 257. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo "\,Vij in overweging genomen hebben, 

dat bet wenschelijk is, dat zij aan wie niet 
krachtens de wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad 
n°. 282) de viseering op hun hewijs van vesti
ging is verleend of die ingevolge de wet van 
30 December 1926 (Staati!blad n°. 454) een 
visum op hun bewijs van vestiging hebben ver
zocht doch niet ontvangen, en · die v66r 10 
J uni' 1913 de volledige tanclprothese als be
roep toepasten , alsnog in ?e gelegenheid wor
den gesteld van hun pract,scho bekwaamheden 
te doen blijken, alsmede dat laatstgemelde wet 
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wordt aangevuld ter bepaling van het straf
rechtel ijk karald;er van het daarbij strafbaar 
gestelde feit; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
A1-t. 1. Zij , aan wie niet krachtens de wet 

van 29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 282) de 
viseering op hun bewijs van vestiging is ver
leend, of die van Onzen Minister van Arbeid, 
H andel en Nijverheid krachtens de wet van 
30 December 1926 (Staatsblad n° . 454), de 
mededeeling hebben ontvangen, dat de visee
ring op hun bewijs van vestiging zal worden 
doorgehaald, en die naar het oordeel van 
Onzen voornoemden Minister voor 10 J uni 
1913 de vol ledige tandprothese als beroep toe
pasten, worden in de gelegenheid gesteld om 
door een practisch examen het bewljs te leve
ren, dat zij bekwaam zijn tot de uitoefening 
der volledige tandprothese. 

Zij zenden binnen twee maanden na den 
dag, met ingang waarvan deze wet in werking 
treedt, aan Onzen voornoemden Minister het 
bewijs van hun vestiging hier te lnnde voor 10 
Juni 1913, de bescheiden waaruit blijkt, dat 
zij v66r 10 Juni 1913 de volledige tandpro
these als beroep toepasten en, zoo mogelijk, 
de ontvangen mededeeling, bedoeld in het vo
rige lid. 

Onze voornoemde Mini t.ir stelt de eischen 
en de noodige regelingen voor het practisch 
examen vast en wijst drie personen aan, die 
het examen afnemen. 

2. Zij , die het examen, bedoeld in artikel 
1, met goe_d gevolg hebben afgelegd, ontvan
gen een diploma; waarvan het model wordt 
vastgesteld door Onzen voornoemden Minister. 
Op hen, die in het bezit zijn van evenbedoeld 
diploma, zijn van toopassing cie wettelijke be
palingen, die gelden voor hen, wier bewijzen 
van vestiging anderm aal zij n geviseerd , inge
volge de wet van 30 December 1926 (S taats
blad n°. 454) . Voo\· de toepuss ing van het laat
ste lid van het Eenig a 1·t ikel van genoemde 
wet wordt dit diploma gelijkgesteld met het 
ten tweeden male geviseerd bewijs van vesti
g ing. 

3. Aan de derde alinea van het Eenig arti
kel van de wet van 30 December 1926 (Staats
blad n°. 454) wordt een zinsnede toegevoegd, 
I uidende : H et in deze a linea strafbaar gestelde 
feit wordt beschouwd als tien overtreding. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Crans bij Montana, den 18den 

Mei 1929. 
WILHELMINA. 

D e Minister v an Arbefd, Handel en Nijverheid, 
J . R. SI o t em a k e r d e B r u i n e. 

(Uitgeg. 3 Juni 1929.) 

18 M ei 1929. WET, houdende w1Jz1 ging van 
arti kel 2, eerste l id, sub 4° ., der wet, hou
dende regaling van het Nederl a ndsche 
onderdaanschap van ruet;.. ederlanders. 
s. 258. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is artikel 2, eerste lid 
sub 4°. , van de wet, houdende regeling va~ 
het ederlandsche onderdaanschap van niet
Nederlanders, te wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij , den Rand van State, enz. 

Art. 1. De wet van 10 Februari 1910 (Ne
de,·landsch taatsblad n°. 65, lndisch Staats
blad n°. 296, Gouvernementsblad n° . 15, Pu
blicatieblad n°. 14) , na wijziging bij de wet 
van 10 Juni 1927 (Nederlandsch Staatsblad n°. 
175, lndisch Staatsblad n°. 418, Gouverne
mentsblad n°. 60, Publicatieblad n°. 43), hou
dende regeling van het ederlandsche onder
daanscha p van niet-Nederlanders, ondergaat de 
volgende nadere wijziging. 

H et eerste lid van artikel 2, sub 4° ., wordt 
gelezen: 

,,4 °. voorzoover het betreft personen, niet 
behoorende tot de inheemsohe bevolking van 
Nederlandsch-Indie, door in geval van verb lijf 
in een vreemd land, na te laten zich binnen 
drie maanden na aankomst aan te geven bij 
een Nederlandschen consulairen ambtenaar in 
dat land en door bij voortgezet verblijf na te 
laten die aangi fte binnen de eerste drie maan
den van elk ka lenderjaar te herhalen." 

2. Deze wet is ook verb indend voor Neder
landsch-lndii!, Suriname en Oura,;ao. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Crans bij Montana, den 18den 

Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonii!n, 
K o n i n g s b e r g e r. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

De Minister van J ustitie, J. Donner. 
(Uitgeg. 6 Juni 1929.) 

18 M ei 1929. WET tot wijziging en aanvul
ling van de Tariefwet 1924 (Staatsblad 
n°. 568). S. 259. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te wetcn: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de Tariefwet 1924 
(Staatsblad n°. 568) te wijzigen en aan le 
vullen; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State cnz. 
Art. I. In de Tariefwet 1924 (Staatsblad 

n°. 568) worden de volgendc wijzigingen ge
bracht: 

A.. In artikel 5, eerste l id, wordt in plaats 
van ,,veertien dagen" gelezcn : zes weken. 

In het laatste lid van <lit artikel wordt na 
· ,,dag" inge,·oegd: na <lien. 

B . In artikel 6 wordt in plaats van ,,op den 
dag" gelezen: met den <lag na <li en. 

0. In artikel 14 vervallen de woorden ,,bin
nen twee jaren". 

D . Artikel 17 wordt gelezcn: 
Wij behoude n Ons voor bij algenieene n mant .. 

regel van bestuur bepal ingen vast te ste ll en , 
volgens welke de waarde van door Onzen Mi 
nister van Fi nancien aan te wijzen goederen 
voor de bereken ing van hct invoerrecht kan 
worden aangegeven en vastgesteld wnder in
begrip van die, welke deze goPdcren ontleenen 
aan teekeningen, modellen, hanclschriften of 
andere producten van technick, kunst of we
tenschap, vervaardigd door ingezetenen des 
Rijks, of aan auteursrechten, octrooicn en der
gelij ke rechten, toebehoorcnde aan ingczetenen 
des Rijks of aan hier te lande gevestigde rechts
personen. 

E. Artikel 26, eerste lid , wordt gelezen: 
Tenzij in het tarief anders is bepaal d en met 
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afwijking in zoover van de bijzondere accijns
wetten, geschiedt de berekcnmg van de belas
ting voor naar het gewicht belaste goederen 
naar het werkelijk netto gcwicht, waaronder 
is te verstaan het gewicht der goederen ont
daan van elke verpakking. 

F. Aan artikel 43 wordt het volgende nieu
we I id toegevoegd: 

De in dit artikel bedoelde algemeene maat
regel van bestuur kan worden aangehaald als 
Tariefbesluit, met bijvoegmg van den jaar
gang en het nummer van het Staatsblad, waar
in hij is geplaatst. 

Art. II. Er worden op grond van artikel 43 
der genoemde Tariefwet geeu goederen meer 
aangewezen, noch worden in de gedane aan
wijzingen veranderingen aangebracht. 

Hetgeen op grond van het in het vorig lid 
genoemd artikel bij Ons besluit van 5 Mei 
1926 (Staatsblad n°. 183) is bepaald, wordt 
geacht te zijn vastgesteld bij wet. 

De wettigheid van bij voormeld besluit ge
-dane aanwijzingen kan met betrekking tot 
v66r het in working treden van deze wet ten 
invoer aaugegeven goederen in rechte niet 
worderi betwist, indien zulks niet bij den be
voegden rechter binnen een jaar na de aan
gifte geschiedt. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Crans bij Montana, den 18den 

Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financii!n, de Geer. 
De Minist er van Buitenlandsche Zaken, 

B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. SI o t em a k,e r de Bruin e. 
De Ministe ·r van Binncnlandsche Za/..:en en 

Landb ouw, J. B. Kan. 
( Uitgeg. 6 Juni 1929.) 

18 Mei 1929. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk beslu it van 21 Januari 1922, 
(Staatsblad n°. 26), tot vaststelling van 
een algemeenen i:naatregel van bes tuur als 
bedoeld in de artikelen 54, tweede, derde, 
vierde en vijfde lid, en 64, sub 1°, 3°, 4° 
en 6°, der Ongevallenwet 1921, zooals dat 
besluit laatstelijk is gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 26 Februari 1925, 
(Staatsblad n°. 51). S. 260. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 2 April 
1929, n°. 755, Afdeeling Arbeidersverzeke
ring; 

Gezien artikel 54, lid 4, der Ongevallenwet 
1921, zooals dat is gewijz igd bij de wet van 
29 December 1928, (Staatsblad n°. 607); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 April 1929, n°. 33); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Mei 1929, n°. 1128, 
Afdeeling Arbeid,ersverzekeriug; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 21 Januari 1922, 

(Staatsblad n°. 26) zooals dat laatstelijk is 
gewijzigd bij Ons besluit van 26 Februari 1926, 
(Staat,sblad n°. 51) en te bepalen als volgt: 

Art. I . In het eerste lid van art ikel 13 en 
in het eerste lid van artikel 19 van Ons voren-

genoemd gewijzigd besluit van 21 Januari 
1922, (Staatsblad n°. 26), wordt inplaats van: 
,,artikel 23, n°. 1, letter d, der wet van 13 
Mei 1869 (Staatsblad n°. 36), laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad 
n°. 154), zooals deze laatste weder is gewij 
zigd door de wet van 29 J anuari 1898 (Staats
blad n°. 35)" gelezen: ,,artikel 47, letter d, 
der wet van 13 Mei 1859 (Staatsblad n°. 36), 
zooals deze I uidt na de daarin bij de wet van 
21 Juli 1927 (Staatsblad n°. 257), gebrachte 
wijzigingen". 

Art. II. In het eerste lid van artikel 26 van 
Ons vorengenoemd gewijzigd besluit van 21 
J anuari 1922, (Staatsblad n°. 26), vervallen 
de woorden: ,,welke niet meer voorkomen op 
de lijst, bedoeld in artikel 18, vijlde lid, van 
de Wet op de Rijksverzekeringsbank (Staats
blad 1920, n°. 780) of" en onder 3°. de woor
den: ,,en van de Commissie, als bedoeld in 
het zevende lid van artikel 18 der Wet op de 
Rijksverzekeringsbank (Staatsblad 1920, n°. 
780),". 

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

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Crans bij Montana, den 18<len Mei 1929. 
WILHELMJN A. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SI o t em a k er de Bruin e. 

(Uitgeg . 4 Juni 1929.) 

18 Mei 1929. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 26 Januari 1923, 
(Staatsblad n°. 25), tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in de artikeien 17, eerste en 
tweede lid, en 25, sub b, der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922. S. 261. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijvcrheid van 2 April 
1929, n°. 755, Afdeeling Arbeidersverzekering: 

Gezien de artikelen 17, eerste en tweede lid, 
en 25, sub b. der Land- en Tuinbouwongeval
lenwet 1922; 

Gelet op artikel 10, lid 2, der wet van 29 
December 1928 (Staatsblad 11°. 507), houden
de nadere regeling van de belegging van gel
den van Rijksfondsen en -iustell ingen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 April 1929, n° . 33); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Mei 1929, n°. 1128, 
Afdeel i ng Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons bes! uit van 26 J anuari 1923 

(Staatsblad n°. 25) en te bepalen als volgt: 
Art. I. Het tweede lid van artikcl 4 van 

Ons vorengenoemd besluit van 26 Januari 
1923 (Staatsblad n°. 25), wordt als volgt ge
lezen: 

,,Behoudens het geval, ·:oorzien bij den vol
genden zin, neemt het bc,tuur der ~ijksver
zekeringsbank geen andere fondsen Ill pand 
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dan die, welke vermeld zijn in artikel 5 der 
Wet van 29 December 1928 (Staatsblad n°. 
507), houdende nadere re15eling van de beleg
ging van gelden van Rijksfondsen en -iru",dl
lingen. Door Onzen Minister, met de uitvoe
ring der Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922 belast, en Onzen Minister van Financien 
kan het bestuur worden gemachtigd tot het in 
pand nemen van door hen te noemen of aan 
te duiden fondsen, niet vermeld in voornoemd 
artikeL De machtiging kan te alien tijde wor
den ingetrokken. In een pand aanwezige fond
sen, waaromtrent de hiervoren bedoelde mach
tiging is ingetrokken, moeten, indien en voor
zoover het bedrag, waarvoor zekerheid moet 
zijn gesteld, de pandwaarde der overige fond
sen overtreft, in de navolgende gevallen door 
andere fondsen worden vervangen: 

1 °. indien de beurswaarde dier fondsen is 
gedaald beneden de waarde waartegen deze in 
pand werden genomen; 

2°. indien de fondsen ten !as~ zijn van een 
ins telling, die in staat van faillissement is ver
klaard, aan welke voorloopige of definitieve 
surseance van betaling is verleend of ten aan
zien waarvan tot I iquidatie is besloten; 

3°. indien naar het oordeel van het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank het ongewcnscht is 
de fondsen, wegens mindere soliditeit of om 
andere redenen, in pand te laten.". 

Art. II. In het eerste lid van artikel 7 en 
in het eerste lid van artikel 9 van Ons voren
genoemd besluit van 26 Jauuari 1923 (Staats
blad n°. 25), wordt in plaats van: ,.artikel 
23, n°. 1, letter d, der wet van 13 Mei 1869 
(Staatsblad n°. 36), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad n° . 154), 
zooals deze I aatste weder is gewijzigd door de 
wet van 29 Januari 1898 (Staatsblad n°. 35)" 
gelezen: ,.artikel 47, letter d, der wet van 13 
Mei 1859 (Staatsblad n°. 36), zooals deze 
luidt na de daarin bij de wet van 21 Juli 1927 
(Staatsblad n°. 257), gebrachte wijz1gingen". 

Art. III. In den aanvang van het eerste 
lid van artikel 10 van Ons vorengenoemd ge
wijzigd besluit van 26 Jauuari 1923 (Staats
blad n°. 25 ), wordt in plaats van ,.de artike
len" gelezen : ,.artikel". 

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

Ooze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
pl aatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Crans bij Montana, den 18den Mei 1929. 
WILHELMI A. 

De Minister van A.rbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SI o t em a k er de Bruin e. 

(Uitgeg. 4 Juni 1929. ) 

18 M ei 1929. BESLUIT, houdende beslissing 
op de beroepen, ingevolge artikel 3 der 
Wet Openbare Vervoermiddelen ingesteld 
tegen de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland van 6 Juli 
1927, n°. 158. S. 262. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld on-

derscheidenlijk door G . van Mullem te Schoorl, 
de Vereeniging ,.Trein 8.28 H .IJ.S.M." te 
Amsterdam, het Bestuur van de Pensionhou
dersvereeniging te Schoorl, de Vereeniging 
voor Vreemdelingenverkeer te Groet, Camper
duin , gemeente Schoorl, en Jb. Postma en 
anderen te Schoo,·l, tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van N oord-holland van 
6 Juli 1927, n°. 158, waarbij is afgewezen het 
verzoek van G. van Mullem voornoemd om 
vergunning tot het in werking houden van 
autobusdiensten tusschen Alkmaar en B ergen 
en tusschen Alkmaar en Petten; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 21 September en 5 December 1928, nos. 
868 en 868/396; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 10 Mei 1929, n°. 442, afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende: dat het besluit van Gedepu
teerde Staten berust op de overweging, dat in 
de verkeersbehoeften tusschen Alkmaar eener
zijds en Schoorl en Petten anderzijds voldoende 
wordt voorz ien, indien op dat traject een 
autobusonderneming wordt toegelaten, die ha
ren dienst behoorlijk uitoefent, zoodat er geen 
aanleiding bestaat voor de exploitatie van dit 
traject aan meer dan een ondernemer vergun
ning te verleenen; dat de eerste onderneming, 
welke de bovenbedoelde verbinding exploiteer
de, is die van Jb. de Jong en B. ? . Glas te 
Sch•,url, en er naar het oordeel van hun Col
lege, mede gelet op de wijze, waarop de ex
ploi tatie wordt gevoerd, voorshands geen re
den is, aan een anderen ondernemer voor de 
exploitatie van dit traject boven' bovenbedoet -
de onderneming de voorkeur te geven; 

dat de appell anten in hoofdzaak aanvoeren, 
dat G. van Mullem reeds anderhalf jaar tot 
volle tevredenheid van het publiek zijne dien
sten uitoefent ook op het traject Alkmaar-
Petten, op welk traject Jb. de Jong en B . P . 
Glas geen dienst uitoefenden; 

Overwegende: ten aanzien van de beroepen 
van de Vereeniging voor Vreemdelingenver
keer te Groet, Camperduin, gemeente Schoorl 
en Jb. Postma en anderen, dat deze beroepen 
eerst op onderscheidenlijk 26 November 1927 
en 1 December 1927 bij Ons zijn ingekomen, 
terwijl het bestreden besluit van Gedeputeerde 
Staten op 6 Juli 1927 is openbaar gemaakt; 

dat mitsdien de term ijn van 30 dagen, in ar
tikel 3 der Wet Openbare Vervoermidde1en 
voor het kornen in beroep gegund, door deze 
appellanten niet is in acht genomen; 

Overwegende: ten aanzien van de beroepen 
van de overige appell anten, dat blijkens de 
stukken de uitoefening van de autobusdiensten 
van G. van Mullem tusschen Alkmaar en 
Bergen en tusschen Alkmaar en Petten her
haaldelijk tot gegronde klachten aanleiding 
heeft gegeven, en dat deze diensten thans 
reeds sedert geruimen tijd niet meer worden 
gereden; 

dat in de behoeften van het verkeer tusschen 
Alkmaar en B ergen behalve door de stoorn
tram Alkmaar--Bergen a/Z ee op voldoende 
wijze wordt voorzien door den autobusdienst 
Alkmaar--Bergen van A . Schalkwijk te Ber
gen en mede door de autobusdiensten A.lk,naar 
-Petten/Groet van Jb. de J ong en B. P. Glas 
te Schoorl; 



473 1 S ME I (S.2o2) 1929 

dat het verkeer Alhnaar-Petten van 15 · 
Mei tot en met 14 September wordt bediend 
door Jb. de Jong en B. P. Glas voornoemd, 
die zich tegenover Gedeputeerde Staten van 
N oorilrH olland bereid hebben verklaard dezen 
dienst ook gedurende de overige maanden te 
onderhouden, bijaldien op dit traject geen 
concurreerende busdienst wordt toegelaten; 

dat de omvang van het verkeer op dit tra
ject niet van dien aard is, dat aan meer clan 
ecn autobusdienst behoefte bestaat; 

dat Gedeputeerde Staten van NoorilrHolland 
mitsdien terecht de gevraagde autobusvergun
ningen hebben geweigerd; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddel en ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1°. De Vereeniging voor Vreemdelingen
verkeer te G,·oet, Camperduin, gemeente 
Schoorl, en Jb. Postma en anderen niet-ont
vankelijk te verklaren in hunne beroepen; 

2°. de beroepen van G. van Mullem te 
Schoorl, de Vereeniging ,,Trein 8.28 H.IJ.S. 
M." te Amsterdam en het Bestuur van de 
Pensionhoudersvereeniging te Schoorl onge
grond te verklaren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat met het rap
port van Onzen Minister in het Staatsblad zal 
worclen geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worclen gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Crans bij Montana, den 18den Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d. Veg t e. 
( Uitgeg. 20 Juni 1929.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 442. 

Afdeeling 
V e r v o e r- e n M ij n w e z e n . 

's-Gravenhage, 10 Mei 1929. 

Aan de Koningin. 
De Raad van State, Afdeeling voor de Ge

schillen van Bestuur, heeft mij toegezonden 
het door de Afdeeling aan Uwe Majeste it ge
richte advies van 21 September 1928, 11°. 868, 
met ontwerp-beslµit en bijlagen aangaande de 
beroepen, ingesteld door G. van Mullem te 
Schoorl , de Vereeniging ,,Trein 8.28 H.IJ. 
S.M." te Amsterdam, het bestuur van de Pen
sionhoudersvereeniging te Schoo..Z, de Vereeni
ging voor Vreemdelingenverkeer te Groet, 
Ca,nperduin, gemeente Schoorl, en Jb. Postma 
en anderen te Schoor( tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Sta ten van NoorilrHolland 
van 6 Juli 1927, N°. 158, waarbij is afgewezen 
het verzoek van G. van Mullem voornoemd 
om vergunning tot h et in w e rking houde n van 
autobusdiensten tusschen Alkmaa,· en B ergen 
en tusschen Alkmaar en P etten. 

Het door de Afdeeling voorgedragen ont
werp-besluit luidt a ls volgt: 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld on

derscheidenlij k door G. van Mullem te Schoorl , 
de Vereeniging ,,Trein 8.28 H.IJ.S.M." te 
A 1nste1·dam, het Bestuur van de Pensionhou-

dersvereeniging te Schoorl, de Vereeniging 
voor Vreemdelingenverkeer te Groet, Camper
duin, gemeente Schoorl, en Jb. Postma en 
anderen te Schoorl, tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van N oord-holland van 
6 Juli 1927, n°. 158, waarbij is afgewezen het 
verzoek van G. van Mullem voornoemd om 
vergunning tot het in werking houden van 
autobusd iensten tusschen Alkmaa,· en B ergen 
en tusschen Alkmaar en P et ten; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 September 1928, n° . 868; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat het besluit van Gedepu
teerde Staten berust op de overweging, dat in 
de verkeersbehoeften tusschen Al kmaar eener
zijds en Schoorl en P etten anderzijds voldoende 
wordt voorzien, indien op dat traject een 
autohusonderneming wordt toegelaten, die ha
ren dienst behoorlijk uitoefent, zoodat er geen 
aanleiding bestaat voor de exploitatie van <lit 
traject aan meer dan een ondernemer vergun
ning te verleenen; dat de eerste onderneming, 
welke de bovenbedoelde verbinding exploiteer
de, is die van Jb. de Jong en B . P . Gl as te 
Schoo,·l, en er naar het oordeel van hun Col
lege, mede gelet op de wijze, waarop ·de ex
ploitatie wordt gevoerd, voorshands geen re
den is, aan een anderen ondernemer voor de 
exploitatie van dit traject boven bovenbedoel
de onderneming de voorkeur te geven; 

dat de appell anten in hoofdzaak aanvoeren, 
dat G. van Mullem· reeds anderhalf jaar tot 
voile tevredenheid van het publiek zijne dien
sten uitoefent ook op het traject Al kmaar
P etten, op welk traject Jb. de Jong en B. P . 
Glas geen dienst uitoefenden; 

Overwegende : ten aanzien van de beroepen 
van de Vereeniging voor Vreemdelingenver
keer te Groet, Camperduin, gemeente Schoorl, 
en Jb. Postma en anderen, dat deze beroepen 
eerst op onderscheidenlijk 26 November 1927 
en 1 December 1927 bij Ons zij n ingekomen, 
terwijl het bestreden besluit van Gedeputeerde 
Staten op 6 Juli 1927 is openbaar gemaakt; 

dat mitsdien de termijn van 30 dagen, in ar
tikel 3 der Wet Openbare Vervoermiddelen 
voor het komen in beroep gegund, door deze 
appellanten niet is in acht genomen; 

Overwegende: ten aanzien van de beroepen 
der overige appellanten, dat bl ijkeris de stuk
ken G. vari Mullem bij het in werking treden 
van de Wet Openbare Vervoermiddelen, een 
autobusdi enst uitoefende van Alkmaar naar 
Pctten, terwijl Jb. de Jong en B. P. Glas zoo
danigen dienst op dat tijdstip niet onderhiel
den-

d;t de bestaande dienst van Van Mullem 
billijkheidshalve v66r den nieuwen dienst van 
De Jong en Glas voor eene vergunning in aan
merking komt, nu op het traject Alkmaar-
Petten behoefte bestaat aan verkeer per auto
bus; dat mitsdien Gedeputeerde Staten ten 
onrechte voor den bestaanden dienst van G. 
van Mull em vergunning hebben geweigerd; 

Overwegende vaorts, dat G. van Mullem 
een autobusdienst exploiteert op het traject 
Alkmaar- B ergen; 

dat op grand van de stukken moet warden 
aangenamen, dat er een zeer groote vervoers-
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behoefte op dit traject bestaat, zoodat naast 
den dienst van De Jong en Glas, waarvoor 
Gedeputeerde Staten vergunning hebben ver
leend, plaats is voor den dienst varr G . van 
Mullem; 

dat derhalve Gedeputeerde Staten ook voor 
<lit traject ten onrechte aan Van Mullem 
vergunning hebben geweigerd; 

Gezien de Wet Openbare Vervoe1middelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1°. de Vereeniging voor Vreemdelingenver
keer te Groet, Oamperduin, gemeente Schoorl, 
en Jb. Postma en anderen in hunne beroepen 
niet-ontvankelijk te verklaren; 

2°. met vernietiging van het bestreden be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noord,. 
H olland, aan G. van Mullem te Schoorl ver
gunning te verleenen tot het in werking hou
den van autobusdiensten van Alkmaar naar 
B ergen en terug en van Alkmaar naar I'etten 
en terug onder de vol gende voorwaarden: 

1. Alie ritten worden stipt gereden over
eenkomstig de door den ondernemer, inge
volge de Wet Openbare Vervoermiddelen, aan

. gekondigde dienstregeling(en) . 
H et vervoer vindt uitsluitend plaats tegen 

het door den ondernemer, ingevolge de Wet 
Openbare Vervoermiddelen, aangekondigde 
tarief. 

2. De tarieven en de dienstregeling (en} 
zijn aan de goedkeuring van Gedeputeerde 

taten van Noord,.Holland ondenvorpen, met 
dien verstande, dat het thans geldende tarief 
en de thans geldende dienstregeling( en} van 
kracht blijven tot 2 maanden na de dagteeke
ning van dit besluit. 

3. De ondernemer is verplicht te zorgen, 
dat tegen beta! ing van den vrachtprijs een 
voor de door den passagier a £ te leggen reis 
geldig plaatsbewijs wordt afgegeven, waarop 
het begin- en het eindpunt der reis en het voor 
het traject verschuldigde bedrag duidelijk ver-
meld taan. ' 

4. H et aantal autobussen, merk, motor, 
chas is, model der carrosserie, het aantal 
plaatsen voor reizi gers in elke dier bussen en 
de grootste afmetingen in lengte en breedte 
zijn aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten onderworpen. 

5. De wagens moeten t.ot genoegen van 
Gedeputeerde Staten worden onderhouden. 

6. De ondernemer heeft zich te gedragen 
naar de aanwijzingen, die Gedeputeerde Staten 
betreffende voorziening van de behoefte aan 
reservemateriaal mochten geven. 

7. De ondernemer is verplicht zich tot ge
noegen van Gedeputeerde Staten te verzeke
ren tegen de schade, waarvoor hij, ingevolge 
artikel 9, lid 1, der Wet Openbare Vervoer
middelen, verantwoordelijk is. 

In de polis moet de bepaling voorkomen, 
dat de verzekeraar verp licht is aan hun Col
lege mededeeling te doen van wijziging of te 
niet gaan van de aangegane verzekeringsover
eenkomst. 

Aan hun College moet een duplicaat der 
polis worden overgelegd en jaarlij ks een af
schrift der kwitantien van de betaalde verze
keringspremie worden toegezonden. 

8. In de wagens moeten in behoorlij ken 
staat aanwezig zijn een brandbluschapparaat 

en middelen tot het aanleggen van een snel
verband. 

De ondernemer draagt zorg, dat in de wa
gens niet wordt gerookt. 

Na een desbetreffend verbod van Gedepu
teerde Staten mogen andere voorwerpen dan 
handbagage niet met de wagens worden ver
voerd. 

9. Indien de dien t wordt onderbroken, is 
de ondernemer verplicht daarvan, onder op
gaaf van de redenen, onverwij ld aan Gedepu
teerde Staten kennis te geven ; ook van de her
vatting wordt aan hun College mededeeling 
gedaan. 

De ondernemer is verplicht Gedeputeerde 
Staten alle gevraagde inlichtingen omtrent den 
dienst op de door hen gewensohte wijze te 
verschaffen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit bes luit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

De Minister van Waterstaat, " 

Blijkens het ontwerp-besluit is de Afdee ling 
van oordeel dat de Vereeniging voor Vreem
delingenverkeer te Groet, Oamperduin, ge
meente ·Schoorl en Jb. Postma en a nderen 
niet-ontvankelijk behooren te worden verklaard 
in hun beroep, en dat voorts met vernietiging 
van het be treden bes! uit van Gedeputeerde 
Staten van Noord,.H olland aan G. van Mul
lem te Schoorl onder de nader aangegeven 
voorwaarden in beroep vergunning dient te 
worden verleend t.ot het in werking houden 
van autobusdiensten tusschen Alkmaar en 
B ergen en tusschen Alkmaar en Petten. 

Tegen dat ontwerp-besluit meende ik be-
. zwaar te moeten maken, voor zoover daarbij 
aan den appell ant de gewenschte twee a uto
busvergunningen zouden worden gegeven. N iet 
a ll een had ik bedenking tegen de aangevoerde 
overwegingen van billijkheid, waarmede de 
Afdeeling die beslissing motiveert, doch voor
namelijk achtte ik deze niet verdedigbaar met 
het oog op de veelvuldige en gegronde kl~ch
ten omtrent de uitoefenin~ van deze busd,en
sten door Van Mullem. Bhjkens de overwegin
gen van de besohikki ng van Gedeputeerde Sta
ten wa in die klachten een voorname grond 
gelegen, waarom zij de vergunningsaanvraag 
hadden afgewez n. 

Een en antler heb ik nader aan het oordeel 
· van de Afdeeling onderworpen met den vol

genden brief van 27 November 1928, N °. 435, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen: 

,,Aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Gebruik makende van de door H a re Maje
steit de Koningin verleende algemeene mach
tiging, leg ik hierbij weder aan de Afdeeling 
over de stukken, betrekking hebbende op de 
beroepen, ingest Id door G. van Mullem te 
Schoorl, de Vereeniging ,,Trein 8.28 H .IJ. 
S .M." te A11isterda1n, het bestuur van de Pen
sionhoudersvereeniging te Schoorl , de Vereeni
ging voor Vreemdelingenverkeer te Groet , 
Oamperduin, gemeente Schoorl, en J b. Post
ma en anderen te Schoorl tegen de besohik-
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king van Gedeputee1·de Staten van Noordr 
Holland van 6 J uli 1927, n°. 158, waarbij is 
afgewezen het verzoek van G. van Mullem 
voornoemd om vergunning tot het in werking 
houden van autobusd iensten tussohen Alkmaar 
en Bergen en tussohen Alkmaar en Petten. 

Blijkens het voorgedragen ontwerp-besluit 
wil de Afdeeling o.m. met vernietiging van 
de bestreden besohikking van Gedeputeerde 
Staten van NoordrHolland van 6 J ul i 1927, 
n°. 158, aan G. van Mullem te Schoorl, onder 
de nader aangegeven voorwaarden alsnog ver
gunni ng verleenen tot het in werking houden 
van autobusdiensten tusschen Alkmaar en 
Petten en tusschen Alkmaar en Bergen. 

Het verleenen van de vergunning voor 
cerstgenoemden d ienst wordt gemotiveerd met 
een beroep op de billijkheid om aan den be
staanden dienst van Van Mull em boven een 
nieuwen dienst de voorkeur re geven. 

Afgezien van de omstandigheid, dat blijkens 
de overwegingen van hun besluit Gedepu
teerde Staren van NoordrHolland dien voor
rnng ontkennen, acht ik dien grond alleen 
onvoldoende om een dergel ij ke beslissing aan
nemel ijk te maken. U it de bij lage van het 
mede hierbij gevoegde schrijven van den 
Voorzitter van Gedeputeerde Staten van 5 
October II., n°. 78/18004 blijkt voorts niet al
leen de gebrekkige wijze, waarop Van Mul
lem zij n dienst uitoefent, maar bovendien, dat 
de diensten van de ondernemers De Jong en 
Glas en van den ondernemer Schallnvijk reeds 
ruim . een jaar werden u itgeoefend, toen V an 
Mullem met· zij n materiaal op den weg ver· 
scheen. 

Hoofdvraag is intusschen m. i.: is het ver
keer van voldoenden omvang om aan meer 
dan een onderneming bestaansmogelij kheid t,e 
geven? 

Bij Koninklijk besluit van 23 October 1928, 
n°. 45, is in overeenstemming met het advies 
der Afdeeling ongegrond verklaard het be
roep, door de Directie der Nederlandsche 
Spoorwegen ingesreld tegen de beschikking 
van Gedeputee rde Staten van Noord.Holland 
van 6 Juli 1927, n°. 157. Daannede is der
halve de aan Jb. de Jong en B. P. Glas te 
Schoorl verleende autobusvergunning Alkmaar 
- P etten ook in beroep gehandhaafd . Betref
fende het verkeer met Petten in den winter 
meenen Gedeputeerde Staten dan ook, dat 
deze ondernemers voor zoodanige uitbreiding 
van hunne vergunning in aanmerking komen. 

Dat naast dezen dienst aan een tweeden · 
busdienst op genoemd traject behoefre zou be
staan, wordt n iet a ll een door Gedeputeerde 
Staten van N oordrH olland, doch ook door den 
Hoofdinspecteur Generaal der Spoor- en Tram
wegen ontkend, en uit de stukken heb ik geen 
tegenovergesrel de slotsom kunnen putten. 

Integendeel blijkt daaruit, zoowel a ls uit de 
overwegingen van het besluit van Gedepu
teerde Staten van NoordrHolland, dat de ex
ploitatie van den dienst van Van Mullem 
Yee! te wenschen over I aat, hetgeen slechts het 
standpunt van genoemd college kan versterken. 

Het bovenstaande pleit nog in sterkere mate 
tegen een nieuwe vergunning Alkmaar-]3er
gen, omdat hier de d ienst van A. Schalkwij k 
ook in beroep is gehandhaafd, rerwij l daar-

nevens goeddeels parallel loopt de stoomtram
weg Alkmaar-Bergen. 

Overigens acht ik de overwegingen ten op
zichte van dezen dienst in tegenspraak met 
hetgeen in het ontwerp-besluit in zake de be
roepen tegen de besch ikking van Gedeputeerde 
Staten van Noo,·dholland van 29 J uni 1927, 
n°. 15, is overwogen. 

Daar toch wordt ontkend, dat naast den 
d ienst van Schalkwijk aan een tweeden auto
busdienst behoefte zou bestaan. Het is m. i. 
weinig aannemel ijk, dat zulks we! voor de 
Algemeene Transpo~t Onderneming doch niet 
voor Van Mullem zou gelden. In het voorbij 
gaan zij op d it onderdeel der motiveering nog 
aangereekend, dat in het ontwerp-besluit hier 
van A. Schalkwijk en niet van De J ong en 
Glas dient te worden gesproken. 

Ik moge een en antler aan het oordeel van 
de Afdeeling onderwerpen. 

De Minister van Watentaat, 
(get.) H . v. d. Veg t e." 

In haar nader rapport van 5 December 
1928, n°. 868/396, merkt de Afdeeling d ien
aangaande het volgende op: 

,,Krachtens machtig ing van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van Warerstaat met een 
schrijven van 27 November 1928, afdeel ing 
Vervoer- en Mij nwezen, opnieuw bij den Raad 
van Stare, Afdeeling voor de Geschill en van 
Bestuur, ter overweging aanhangig gemaakt 
de beroepen, ingesteld onderscheidenlij k door 
G. van Mullem te Schoorl, de Vereenig ing 
,,Trein 8.28 H .IJ.S.M." te A,nsterda,n, het 
bestuur van de Pensionhoudersveceeniging te 
Schoorl, de Vereeniging voor Vreemdelingen
verkeer te Gi-oet, Ca,nperduin, gemeente 
Schoorl, en Jb. Postma en anderen te Schoorl 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Sta
ten van Noo,·drHolland van 6 Juli 1927, n°. 
158, waarbij is afgewezen het verzoek van G. 
van Mullem voornoemd om vergunning tot 
het in werking houden van autobusdiensten 
tusschen Alk,naar en Bergen en tusschen Alk-
1naar en P etten. 

De Min isrer kan zich aanvankelijk met het 
ontwerp-besluit niet vereenigen, hoofdzakel ij k 
omdat hij niet tot de slotsom is kunnen komen, 
dat de dienst van Van Mullem op het traject 
Alkmaa,~ Petten naast ciien van Pe J ong en 
Glas bestaansmogelij kheid heeft, rerwij l boven
dien de dienst van Van Mullem veel te wen
schen overlaat. Voor den dienst Alk,naa,~ 
Bergen zou bet vorenstaande nog in sterkere 
mate golden, aangezien op dit tra ject naast 
den dienst van Van l\lullem de dienst van A. 
Schalkwijk en de stoomtram in het verkeer 
voorzien. Voorts acht de M in ister een beroep 
op de billijkheid om aan den bestaanden 
dienst van Van Mullem de voorkeur re geven 
boven een nieuwen dienst op zich zelf onvol
doende om de vergunning voor den dienst 
Alkmaar-Pettcn te motiveeren. Ten slotte 
meent de Minister strijd te zien tusschen de 
overwegingen van het voorgedragen ontwerp
besluit en het inmiddels door Uwe Majesteit 
bekracht igde ontwerp-besluit betrnffende de 
beschi kk ing van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 29 Juni 1927, n° . 15, 
waar in zou worden ontkend, dat naast den 
dienst van Schalkw ij k aan een tweeden auto-
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busdienst behoefte zou bestaan (Koninklijk 
besluit van 22 October 1928, n°. 13); de Mi
nister acht het weinig aannemelijk, dat wat 
voor de Algemeene Transport Onderneming 
geldt niet voor Van Mullem zou gelden. 

Naar aanleiding van deze beschouwingen 
van den Minister moge de Afdeeling allereerst 
opmerken, dat zij in verband met de wettelijk 
voorgeschreven procedure buiten invloed op de 
door haar voor te dragen beslissing moet laten 
een brief met bijlage, waarop de Minister zich 
terloops beroept, welke stukken eerst thans 
aan de Afdeeling wordl)n overgelegd. 

Voorts moge zij er op wijzen, dat er geen 
strijd is tusschen de voorgedragen rechtsover
wegingen en Uwer Majesteits besluit van 22 
October 1928, n°. 13, aangezien bij dit be
sluit niet is overwogen, dat aan een tweeden 
dienst naast dien van Schalkwijk geen behoef
te is, maar dat aan een nieuwen dienst naast 
de ,·eeds bestaande vervoergelegenheden geen 
behoefte is; de bestaande vervoergelegenheden 
zijn de dienst van Schalkwijk, die van Van 
Mullem en de stoomtram. 

Vervolgens zij ten aanzien van 's Ministers 
opmerking, dat de billijkheid alleen onvol
doende is, om aan een bestaanden d1enst bo
ven een nieuwen de voorkeur te geven, opge
merkt, dat in tal van besluiten voormeld richt
snoer is gevolgd. Zeer duidelijk is b.v. Uwer 
Majesteits Beslu it van 15 September 1928, n°. 
49, waar, nadat de behoefte aan ve rkeer met 
autobussen op het traject Gieten-Zuidlaren
Q,roningen is aangenomen, overwogen wordt, 
dat in zoodanig geval de bestaande diens{en 
allereerst voor eene vergunning in aanmerking 
lmmen, waarop beslist wordt, dat de bestaande 
dienst der aamlooze Vennootschap Roland 
vergunning krijgt, en voor den nieuwen dienst 
van de Algemeene Transport Onderneming de 
vergunning wordt geweigerd, omdat daarvoor 
naast den anderen geen plaats is. 

Dit besluit is ook daarom voor het onderha
vige geval van belang, omdat de dienstuitoefe
ning van de faatschappij ,,Roland" veel te 
wenschen overliet, en desniettemin de vergun
ning werd verleend, uit overweging, dat Ge
deputeerde Staten door het stellen van de 
noodige voorwaarden voor eene behoorlijke 
uitoefening van den dienst kunnen zorg dra
gen, terwijl Gedeputeerde Staten de vergun
ning kunnen intrekken, wanneer de voor
waarden niet worden nageleefd. 

Hetzelfde standpunt neemt de Afdeeling bij 
het onderhavige geval in. Ook hier wordt de 
behoefte aan verkeer per autobus op het tra
ject Alkmaar-Petten geconstateerd, en clan 
aan den bestaanden dienst van Van Mullem 
de voorkeur verleend boven den nieuwen dienst 
van De Jong en Glas; dat deze dienst op dit 
trajeot nieuw is maakte de Afdeeling daaruit 
op, dat Gedeputeerde Staten van Noord-Hol
land bij de beschikking van 6 Juli 1927, n°. 
157 aan De Jong en Glas vergunning hebben 
verleend tot het in werking houden van een 
dienst Alkmaar-Camperduin voor 4 maanden 
en tot het uitbreiden van eerstgenoemden 
dienst tot Petten; ten aanzien van. deze uit
breiding, waarom De J ong en Glas bij hun 
verzoek om vergunning niet hadden gevraagd, 
1s de dienst dus nieuw; we! hadden zij dit 
traject vroeger eenigen tijd bediend, doch de-

zen dienst hadden zij gestaakt. Dat daaren
tegen van Mullem bij het in werking treden 
van de Wet Openbare Vervoermiddelen een 
dienst Alkmaar-Petten onderhield, en deze 
dienst dus een bestaande is, staat in confesso. 

Mocht na het verleenen van de vergunning 
Van Mullem zijn materiaal niet behoorlijk 
onderhouden, of den dienst niet volgens de 
dienstregeling uitvoeren, dan kunnen Gedepu
teerde Staten de vergunning intrekken. 

Dat van Mullem, nu zijn beroep reeds veel 
meer dan een jaar hangende is, weinig kosten 
aan zijn dienst besteedt, is niet te verwonde
ren, maar mag geen invloed hebben op de te 
nemen beslissing. Ook in Uwer Majestei°ts 
voornoemd besluit van 15 September 1928, 
n°. 49, is in dien zin beslist. 

Ten slotte nog de vraag, of er plaats is voor 
den dienst van Van Mullem. 

Zoowel op het traject Alkmaar-Petten, als 
op het trajeot Alkmaa,~Bergen bestaat ook 
naar het oordeel van den Minister behoefte 
aan verkeer per autobus gedurende het ge
heele jaar. Zoo juist is betoogd, dat de dienst 
van Van Mullem, de eenige bestaande dienst, 
die het geheele jaar het traject Alkmaar
P etten bedient, volgens de geldende jurispru
dentie allereerst voor vergunning in aanmer
king komt. 

Voor 4 zomermaanden heeft men op dit 
traject ook nog den dienst van De Jong en 
Glas; bezwaarlijk kan men wegens het be
staan van dezen zomerdienst tot de overbodig
heid van den jaardienst besluiten, terwijl in 
de drukke zomermaanden hoogstwaarschijnlijk 
de diensten zeer we! naast el kaar bestaanbaar 
zijn; Van Mullem kwam dan ook niet in · be
roep tegen de aan De Jong en Glas verleende 
vergunning. 

Op het traject Alkmaar-Bergen voorzien de 
stoomtram, de dienst van A. Sohalkwijk (het 
ontwerp-besluit spreekt in dit verband abusie
velijk van den dienst van De Jong en Glas) 
en die van Van Mullem in het verkeer; beide 
autobusdiensten bestonden bij het in werking 
treden van de wet. Moet men nu aan deze 
beide diensten vergunning verleenen of aan 
Mm de vergunning weigeren? Reeds eerder 
heeft de Afdeeling uitvoerig betoogd, dat blij
kens de geschiedenis van de Wet Openbare 
Vervoermiddelen de vergunning voor een 
dienst alleen moet worden geweigerd, wanneer 
het in werking brengen van dien dienst op 
den duur het verkeersbelang in een streek zal 
schaden. 

De schadelijkheid van den dienst, waarvoor 
de vergunning gevraagd wordt, moet dus vast
staan. 

In casu is daarvan niet gebleken; het ver
keer t usschen Albnaar en B ergen is, naar de 
Afdeeling meent, zeer belangrij k. 

Daarom meent de Afdeeling, dat voor beide 
bestaande diensten de vergunning moet worden 
verleend. Dit wil niet zeggen, dat eene onder
neming met uitbreiding van haar materiaal 
het verkeer niet zou kunnen bed ienen. Maar 
de Afdeeling meent, dat ook de Minister niet 
op het standpunt staat, dat op trajecten, waar 
meer dan een autobusdienst is, sleohts voor 
een dienst vergunning moet worden verleend. 
Zelfs bij de contra ire besluiten van 16 Sep
tember 1928 (Staatsbladen nos. 369, 370 en 
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372) is voor alle drie bestaande autobusdien
sten Utrecht-Doorn de vergunning gehand
haafd, hoewel toch ongetwijfeld de Brockway
bus-Maatschappij alleen zeer we! het traject 
Utrecht- Doorn {met verbod van locaa l ver
voer op het traject Zeist-Utrecht) zou kunnen 
bedienen. 

Het komt der Afdeeling gewenscht voor, 
dat in het onderhavige geval, waarin wellicht 
het verkeer minder sterk, maar de tramdienst 
ook veel minder frequent i~ dan die op het 
t raject Doorn-Utrecht, eenzelfde gedragslijn 
worde gevolgd. 

De Afcleeling vleit zich met de hoop , dat 
de Minister zich thans met de voorgedragen 
beslissing zal kunnen vereenigen; tot aanvul
ling van de rechtsoverwegingen, zoo zulks den 
Minister wenschelijk voorkomt, wil zij even
tueel gaarne medewerken. 

Zij geeft Uwer Majesteit mitsdien zeer eer
biedig i11 overweging het aangeboden ontwerp
besluit, waarin de bovengememoreerde mis
stelling is hersteld , te bekrachtigen. 

De Voo,·zitter der Ajdeeling 
voor de Geschillen van B estuur, 

{get.) Van Lynden van Sandenburg." 

De inhoud van dat rapport heeft geene . wij
ziging in mijn aanvanke lijke zienswijze kun
nen brengen. 

Mijne opmerking omtrent het aantal op het 
traject Alkmaa,~ B ergen toegelaten busdien
sten meent de Afdeeling te weerl eggen door te 
wijzen op het in de overwegingen gemaakte 
onderscheid tusschen een tweeden en een nieu
wen autobusdienst. 

Hieromtrent zij aangeteekend, dat, zooals 
rneds meermalen in omtrent autobus-beroeps
zaken aan Uwe Majesteit uitgebrachte rappor
ten werd opgemerkt, het gemaakte onderscheid 
in de wet geen steun vindt. Integendeel be
hoort de vraag, of eene autobusvergunning in 
eenig geval al dan niet dient te warden ver
leend, m. i. in de eerste plaats aan de e ischen 
der verkeerseconomie te warden getoetst. 

Wei heb ik geen bezwaar om bij het oordeel 
over die vraag mede in aanmerking te nemen, 
of diensten in het geding zijn, die reeds op 23 
Augustus 1926 zonder strijd met de wet werden 
uitgeoefend, opdat dergelijke diensten niet 
noodeloos worden voorbijgegaan, doch a lleen 
voor zoover hun dienstuitvoering niet tot klach
ten aanleiding geeft, en de eischen van eene 
goede en duurzame verkeersvoorziening hunne 
instandhouding gedoogen. 

Wijl uit de stukken evenwel overtuigend 
blijkt, dat de autobusdiensten van Van Mul
lem herhaaldelijk aanleiding hebben gegeven 
tot gegronde klachten omtrent de dienstuit
voering, acht ik geen termen aanwezig om 
niettemin de gevraagde vergunningen te ver
leenen, alleen op grond van de overweging, 
dat deze diensten op 23 Augustus 1926 reeds 
in werking waren. 

Dat het door de Afdeeling omschreven 
standpunt in vroegere beslissingen zou zijn in
genomen , meen ik te mogen betwijfelen. Daar
gelaten, dat een beroep op ant1cedenten met 
betrekking tot dit punt moeilijk kan warden 
aanvaard, omdat elk geval op zich zelf client 
t!) warden beoordeeld, zij omtrent het aange-
voerde voorbeeld opgemerkt, dat het daar een 

busdienst gold, welke ten tijde der beslissing 
nog in voile ui toefening was, zij het ook dat 
deze achteraf gebleken is niet tegen de ver
keerseischen te zijn opgewassen. 

De door de Afdeeling gehuldigde opvatting 
acht ik dan ook in het a lgemeen weinig be
vorderlijk aan een goede en duurzame ver
keersvoorziening, hetgeen zij zelf blijkbaar .ook 
bevroedt, getuige hare opmerking, dat zoo 
noodig tot intrekking van de vergunning kan 
warden overgegaan. · 

Wat de eischen van de verkeersvoorziening 
op de trajecten Alkmaar-Bergen en Alkmaar 
- P etten aangaat, hen ik in overeenstemming 
met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
en met den Hoofdinspecteur Generaal der 
Spoor. en Tramwegen van oordeel , dat daarin 
door de andere vervoerondernemingen op vol
doondo wijze wordt voorzien. 

Wijl bovendien thans de diensten van Van 
Mullem reeds sedert verscheidene maanden 
niet meer warden uitgeoefend, is de streak dus 
fe itelijk daarvan reeds even Jang verstoken, 
zonder dat van bezwaren is gebleken. 

Daarentegen zijn de ondernemers De Jong 
en Glas bereid hun dienst Alkmaar-Petten 
gedurende het geheele jaar te onderhouden, 
zoodra op het beroep van Van Mullem af
wijzend zal zijn beslist. In zoover kan met 
eene beslissing in dien zin de verkeersvoor
ziening op dat traject slechts zijn gebaat. 

Op de gronden, aangegeven in het eerbiedig 
hierbij aangeboden ontwerp-besluit, stel ik 
Uwer Majesteit voor om voor de beroepen van 
de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer te 
Groet , OamperdJuin, gemeente Schoorl, en Jb. 
Postma en anderen niet-ontvankelijkverklaring 
uit te spreken en de overige beroepen onge
grond te verklaren. 

Het zou Uwer Majesteit voorts kunnen be
h agen de mede hiernevens gaande, aan den 
Raad van State gerichte stukken, aan den 
Vice-President van dien Raad te doen terug
zenden. 
De .lfinister van Waterstaat, H . v. d. V eg t e. 

18 Mei 1929. BESLUIT, houdende beslissing 
op de beroepen, ingevolge artikel 3 der 
Wet Openbare Vervoermiddelen ingesteld 
tegen de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Limburg van 27 April 1928, 
(Provinciaal blad n°. 37). S. 263. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op ·de beroepen, ingesteld door 

de Directies van de ederlandsche Spoorwegen 
en van de Naamlooze Vennootschap Maas
Buurtspoorweg tegen de beschikking van Ge
deputeerde Staten van Lim burg van 27 April 
1928 (Provinciaal Blad n°. 37), waarbij aan 
A. P. Gertsen, beheerend vennoot der N edam 
Garage te Roermond, vergunning is verleend • 
tot bet in werking brengen van een autobus
dienst Roermondr-Venlo vice versa, via Maas
niel, S.walmen, R euver, B eesel, R euver, Bel
jeld en 'l'egelen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 28 November 1928, n°. 974, en 10 April 
1929, n°. 974 {1928) /79 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Waterstaat van 11 Mei 1929, La. I., afd. 
Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Limburg bij hun besluit van 27 April 1928 
(Provinciaal Blad n°. 37) aan A. P. Gertsen, 
beheerend vennoot der Nedam Garage te 
Roer,nond, onder een 8-tal voorwaarden ver
gunning hebben verleend tot het in werking 
brengen van een autobusdienst Roer,nondr-
V cnlo, vice-versa, via M=niel, Swalmen, 
Reuve,·, B eesel, R euver, Belfeld en T egelen, 
d;;tarbij o. a. overwegende, dat tegen de aan
naag bezwaar is ingebracht door den direc
teur der Naamlooze Vennootschap Maas-Buurt
spoorweg te Gennep, op gl'Ond, dat de auto
busdienst, welke door genoemde aamlooze 
Vennootschap op het traject Venlo-1'egelen
Steijl, vice-versa, onderhouden wordt, nadeel 
zal ondervinden van het door A. P. Gertsen 
in werking te brengen openbaar vervoermid
del , weshalve de reclamant verzoekt aan eene 
c. q . te verleenen vergunning de voorwaarde 
te verbinden, dat door den autobusdienst geene 
reizigers mogen vervoerd worden tus chen de 
plaatsen V enlo, Tegelen en Steijl onderling; 
dat eveneens bezwaar is ingebracht door de 
directie der Nederl andsche Spoorwegen te 
Ut,·echt , die van oordeel is, dat op de onder
werpelijke aanvraag niet gunstig kan be chikt 
worden met het oog op Ons besluit van 9 Sep
tember 1927, n°. 4, en voorts, omdat het in 
werking te brengen openbaar vervoermi ddel, 
waarvoor thans vergunning gevraagd wordt, 
overbodig is, ingeval een dienst Reuver-B ee
sel, in aansluiting op de treinen der Neder
landsche Spoorwegen, met zeer kle ine goed
koope bussen rendeeren kan, terwijl wanneer 
zooda nige dienst niet rendeeren kan, het ver
keer met B eesel zoo gering is, dat het geene 
aanleiding kan geven om over de geheele 
lijn Roennondr--Venlo concurrentie tusschen 
spoorweg en autobus te doen ontstaan in strijd 
met Onze bovenaangehaalde beslissing ; dat 
hun college van oordeel is, dat, al zullen de 
autobusdienst Venlo-Tegelen-Steijl en de 
spoorweg R oermondr--V enlo wellicht concur
rentie ondervinden van den door A . P. Gert
sen in werking te brengen autobusdienst, deze 
concmrentie toch niet van <lien aard is te 
achten, dat zij voldoenden grond oplevert om 
op de voorli ggende aanvraag afwijzend te be
schikken of we! bij het c. q. verleenen der ge
vraagde vergunning daaraan eene voorwaarde 
te verbinden, als door den directeur der Naam
looze Vennootschap Maas-Buurtspoorweg be
doeld; dat daarenboven zoowel door de be
sturen van alle gemeenten, gelegen langs het 
traject, hetwelk de rijtuigen van den onder
werpel ijken autobusdienst zullen volgen, als 
door de Kamers van Koophandel en Fabrie
ken voor Midden- en Noordelijk Limburg, he
nevens van particul iere zijde dit college met 

. nadruk gewezen is op het groote belang, dat 
de bevol king der betrokken streek heeft bij het 
totstandkomen van <lien dienst, waarom hun
nerzijds clan ook met de mee te klem is aan
gedrongen op het verleenen van de gevraagde 
vergunning; dat ten slotte de aanvrager her
haaldelijk heeft te kennen gegeven dat de in
standhouding van het door hem op den l inker
iVlaasoever tusschen R oermond en V enlo in 
werking gebracht openbaar vervoerm iddel -

waarvan het bestaansrecht, blijkens Ons be
sluit van 9 September 1927, n°. 4, ook door de 
Kroon is erkend - om financieele redenen 
alleen mogelijk zou zijn, indien de exploitatie 
van een dergelijk vervoermiddel op den rech
ter-Maasoever vergund wordt; dat onder deze 
omstandigheden naar het oordeel van hun col
lege de door A. P. Gertsen gedane aanvraag 
moet worden ingewilligd; 

dat van dit besluit de Direct ie der N eder
landsche Spoorwegen en die van de Naam
looze Vennootschap Maas-Buurtspoorweg bij 
Ons in beroep zij n gekomen; 

dat de Directie der Nederlandsche Spoorwe
gen aanvoert dat het College van Gedepu
teerde Staten als motief, om dezen dienst, voor 
welken bij Ons besluit van 9 September 1927, 
n°. 4, vergunning is geweigerd, toch toe te 
laten, slechts aanvoert den wensch der plaat
selijke belanghebbenden en het belang van den 
autobusdienst op den linker-Maasoever en dus 
blijkbaar erkent, dat de wijziging bij de on
derhavige aanvraag in het vroegere traject ge
bracht, niet van dien aard is, dat op grond 
daarvan aan dezen autobusdienst op den rech
ter-Maasoever behoefte bestaat; dat hiermede 
de eenige aanleiding, die had kunnen bestaan 
om af te wij ken van Ons bovenbedoeld besluit 
van 9 September 1927, n°. 4, ten aanzien van 
dezen autobusd ienst verval t; dat naar haar 
oordeel dEl onderhavige autobusd ienst , naast de 
andere openbare vervoergelegenheid op het 
betrokken traject, niet in een bestaande ver
keersbehoefte voorziet; 

dat de directie der Naamlooze Vennootschap 
Maas-Buurtspoorweg aanvoert, dat de autobus
dienst V enlo-Roer,nond langs den rechter
Maasoever van de ,,Nedam Garage" te R oer-
1nond we1·d geopend geru imen t ijd , nadat de 
Naamlooze Vennootschap Maas-Buurtspoorweg 
den dienst Venlo-T egelen-Steijl in exploi
tatie had gebracht; dat zij dit traject dage
lijks 21 maal in beide r ichtingen bedient, tot 
tevredenheid van het publiek; dat zij verzoekt 
om, mocht de door Ged puteerde Staten thans 
verleende concessie worden gehandhaafd, daar
aan de voorwaarde te verb inden, dat tusschen 
Venlo, T egelen en Steijl onderling geen reizi
gers mogen worden vervoerd ; 

Overwegende, dat bij Ons besluit van 9 
September 1927, n°. 4, aan A. P. Gertsen 
vergunning is geweigerd tot het in werking 
brengen van een autobusdienst R oermondr
Swal,nen-T egelen-Venlo vice-versa; 

dat de route, waarvoor A . P . Gertsen nader 
ve1·gunning heeft verzocht, eenigszins a fwijkt 
van die, waarover bij Ons beslui t eene be
sl issing is genomen; 

dat die afwijking echter te gering is om 
zonder meer aan te nemen, dat zich omstandig
heden hebben voorgedaan, die voor Gedepu
teerde Staten zouden kunnen rechtvaardigen 
het nemen eener beslissing ten principale, 
waarbij van de bij Ons bovenvermeld besluit 
genomen bes! issing wordt ·afgeweken; 

dat derhal ve te onderzoeken valt, of zich 
sinds Onze besli ss ing ter zake nog andere 
nieuwe omstandigheden hebben voorgedaan; 

Overwegende dienaangaande dat bij de be
· oordeel ing van verkeersbelangen zich het ge
val kan voordoen, dat opgedane ervaring om

' trent de beteekenis van zulke belangen in het 
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algemeen en nieuwe voorlichting_ ten aa:!zien 
van het in geding zijnde belang m het b11zon
der het karakter aannemen van nieuwe om
sta~digheden; 

dat zoodanig geval zich hier voordoet en 
voor Gedeputeerde St.aten genoegzaam aanlei
ding bestond om de aanvrage opnieuw in on
derzoek te nemen; 

Overwegende wat de hoofdzaak betreft, dat 
met Gedeputeerde Staten, te dezen gesteund 
door de besturen van alle gemeenten, die bij 
deze buslijn betrokken zijn en de Kamers van 
Koophandel te Venlo en te Roermond, moet 
wordlln aangenomen, dat, a l zal de spoorweg 
Roe,.,,nond-V enlo voor een niet onbelangrijk 
dee! de verkeersbehoeften op dit traject kun
nen bevredigen, bij het toenemend verkeer in 
deze streek niet meer kan worden staande ge
houden, dat naast dezen spoorweg, die op dit 
traject slechts vier tusschenstations heeft en 
waarop per dag een betrekkelijk gering aantal 
diensten wordt gereden, de onderhavige auto
busdienst, die ook aan den spoorweg niet ge
legen plaatsen aandoet, overbodig zou zijn; 

dat dus, afgezien nog van de _nadeelen, wel ke 
de weigering van de vergunmng - zooals 1s 
aangevoerd - zou kunnen oplever_en voor de 
eveneens door A. P. Gertsen geexplo1 teerde 
autobusverb inding tusschen Roerrnond en 
V enlo langs den linker-Maasoever, de onder
havige autobusdienst voor vergunning in aan
rnerking komt; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten terecht 
vergunning voor dezen dienst hebben ver
leend; 

dat evenwel op het traject V enlo-1'eyelen
Steijl door den autobusdienst van de N. V . 
Maas-Buurtspoorweg voldoende in de verkee1-s
behoefte wordt voorzien, en dat verdeeling van 
het verkeer over dit traject slechts tot schade 
voor de duurzame verkeersvoorziening zal lei
den: 

dat bet beroep van de N. V. Maas-Buurt
~poorweg derhal ve gegrond is ; 

Gezien de Wet Openbare Vervoerm iddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het besluit van Gede
puteerde Staten van Limbu,·g van 27 Apri_\ 
1928 (Provinciaal Blad n°. 37) aan de daarb1J 
aan de vergunning verbonden voorwaarden de 
volgende toe te voegen: 

9°. Het is verboden: 
a. in de richting Roer1nondr-Venlo voorbij 

kilometerpaal 66,700 van den Rijksweg reizi
gers in de autobussen op te nemen; 

b. in de richting Venlo-Roermond te Venlo 
en verder reizigers in de autobussen op te 
nemen voor vervoer, niet verder gaande dan 
kilometerpaal 66,700 van den Rijksweg. 

Onze Minister van Wate1-staat is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, dat met het 
rapport van Onzen Minister in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Crans bij Montana, den 18den Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaa.t, H . v. d. Veg t e. 
( Uitgeg. 20 Juni 1929. ) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

La. I. 

Afdeeling 
Ver v o er- en M ij n we z en. 

's-Gravenhage, 11 Mei 1929. 

Aan de Koningin. 
De Raad van State, Afdeeling voor de Ge

schillen van Bestuur, deed mij toekomen het 
door de Afdeeling aan Uwe Majesteit uitge
brachte advies van 28 November 1928, n°. 
974, met ontwerp-besluit en bijlagen, _betr~f
fende de beroepen, ingesteld door de D1rect1es 
van de Nederlandsche Spoorwegen en van de 

. V. Maas-Buurtspoorweg tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Limburg 
van 27 April 1928 (Provinciaal Blad n°. 37), 
waarbij aan A. P. Gertsen, beheerend ven
noot der Nedam Garage te R oermond vergun
ning is verleend tot het in werking brengen 
van een autobusdienst Roermond,--V enlo vice 
versa, via Maasniel, Swalmen, Reuve,·, B eese/, 
R euver, B elf eld en Tcgel en. 

Blijkens het ontwerp-besluit was de Afdee
ling van oordeel, dat de beroepen ongegrond 
waren; voor zoover betreft het beroep van de 
Directie van de N. V. Maas-Buurtspoorweg 
uit overweging, dat niet aannemelijk is ge0 

maakt, dat, indien nevens den autobusdienst 
dier Naamlooze Vennootschap ook de onder
havige autobusdienst de bedoelde plaatsen 
wederom gaat bedienen, van eene te ruime 
verkeersvoorziening op <lit bevolkte traject 
zou kunnen warden gesproken. 

Aangezien ik mij met de voorgedragen be
slissing op <lit beroep niet kon vereenigen. 
richtte ik het volgende schrijven tot de Af .. 
deelng: 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 448. 

Afdeeling: 
Vervoer- e~Mijnw ezen. 

Betreffende: 
beroepen Ned. Spoorwegen en 
N. V. Maas-Buurtspoorweg tegen 
vergunning Gertsen autobusdienst 
Roermond - Swalmen-Reuver-

Venlo. 

's-Gravenhage, 2 Maart 1929. 
Aan 

den Raad van State, Afdeeling voor de· 
Geschillen van B estuur. 

Uwe Afdeeling deed mij toekomen haar aan 
Hare Majesteit de Koningin uitgebracht ad
vies van 28 November 1928, n°. 974, met ont
werp-besluit en bijlagen, betref_fende de beroe
pen ingesteld door de D1rect1es van de Ne
deri'andsche Spoorwegen en van de N. V. 
Maas-Buurtspoorweg tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Limburg van 2~ 
April 1928 (Pro vinciaal Blad n°. 37), waarbJJ 
aan A . P. Gertsen, beheerend vennoot der 
Nedam Garage te Roe,·mond vergunning is 
verleend tot het in werking brengen van een 

j 
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autobusdienst Roermond-Venlo vice versa, 
via Maasniel, Swalmen, R euver, Beesel, Reu
ve,·, Belfeld en T egelen. 

Blijkens het ontwerp-besluit is Uwe Afdeeling 
van oordeel, dat de beroepen ongegrond zijn. 

Voor zoover het beroep van de Directie der 
Nederlandsche Spoorwegen betreft, kan ik mij 
met dat oordeel vereenigen. Daarentegen be
staat bij mij ernstig bezwaar tegen het advies 
ten aanzien van het beroep, ingesteld door de 
N. V. Maas-Buurtspoorweg. 

Zooals uit de bij het beroepschrift overge
legde dienstregeling blijkt, onderhoudt deze 
appellante op het traject Venlo-Tegelen
.Steijl een autobusdienst met 21 dagelijksche 
ritten in beide richtingen. Aangezien T egelen 
bovendien met Venlo verbonden is door den 
spoorweg, met 8 respectievelijk 9 treinen per 
aa·g, meen ik, dat hierdoor voldoende in de 
verkeersbehoefte tusschen d ie plaatsen is voor
zien. Hiertegenover kan weliswaar warden 
aangevoerd, dat de autobusdienst, waarvoor de 
in beroep aangevallcn vergunning is verleend, 
zooals uit de bijgaande dienstregeling blijkt, 
thans slechts vijf ritten in beide richtingen 
onderhoudt, doch dit beperkte aantal is niet 
in de vergunning vastgelegd, zoodat de moge
lijkheid geenszins is uitgesloten, dat het aan
tal ritten zal warden uitgebreid, met het ge
volg dat het voor de . V. Maas-Buurtspoor
weg niet doenlijk zal kunnen blijken den 
dienst op het traject Venlo-Tegelen- Steijl 
voort te zetten. Ik merk hierbij op, dat dit 
traject slechts ongeveer 5,3 K.M. lang is, zoo
dat . een autobusdienst tusschen deze plaatsen 
slechts loonend kan zijn, indien een groat aan
tal ritten wordt gereden. Het traject Roer-
1nond-Venlo volgens de route, waarvoor ver
gunning is verleend, is daarentegen ± 27 
K.M. lang; een vervoerverood ter bescherming 
van de belangen van de N. V. M aas-Buurt
spoonveg zou daarom naar het mij voorkomt 
voor den exploitant van den dienst Roermond 
- Venlo niet zoo ernstige bezwaren medebren
gen, dat daarvoor de bestaansmogelijkheid van 
den dienst Venlo-1'egel en-Steijl in gevaar 
.zou mogen warden gebracht. 

Bovendien merk ik nog op, dat blijkens 
de opvatting, die verschillende Colleges van 
Gedeputeerde Staten van eene vergunning in
gevolge de Wet Openbare Vervoermiddelen 
hebben, zoodanige vergunning tevens het doen 
rijden van autobusritten over een gedeelte van 
het traject toelaat. Volgens die opvatting zou 
het dus mogelijk zijn, dat Gedeputeerde Sta
ten hunne goedkeuring er aan hechten, dat de 
vergunninghoudster van bet traject R oermond 
-Venlo tevens bustliensten laat rijden op na
genoeg hetzelfde traject a ls waarvoor aan de 
N. V. Maas-Buurtspoorweg vergunnmg is ver
leend, zonder dat hiertegen beroep openstaat. 

Op grond van bovenstaande overwegingen 
ben ik dan ook van meening, dat bet beroep 
van de N. V. Maas-Buurtspoorweg gegrond is. 
Aangezien evenwel de dienst van Gertsen het 
dorp Steijl niet aandoet, zou een vervoerver
bod op het traject Venlo-Tegelen-Steijl in 
dezen niet op zijn plaats zijn. Ik heb daarom 
den Hoofdinspecteur Generaal der Spoor- en 
Tramwegen om advies verzocht aangaande de 
juiste begrenzing van bet wegvak, waarvoor 
een vervoerverbod, dat voorziet in het door 

appellante voorgestaan belang, zou behooren 
te warden opgelegd. :ij:et advies leg ik hierbij 
over, met de verdere op het beroep betrekking 
hebbende stukken. 

Ik moge Uwe Afdeeling krachtens de m ij 
door Hare Majesteit de Koningin verleende 
machtiging verzoeken het beroep in verband 
met het boven uiteengezette nader te willen 
overwegen. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) H . v. d. Vegte. 

De Afdeeling deed mij hierop haar nader 
advies aan Uwe Majesteit van 10 April 1929, 
n° . 974 (1928)/79, toekomen, luidende: 

's-Gravenhage, 10 April 1929. 
,,N°. 974 (1928)/79. 

Aan de Koningin. 

Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van Waterstaat met een 
schrijven van 2 Maart 1929, n°. 448, afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen, bij den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur, opnieuw ter overweging aanhangig 
gemaakt de beroepen, ingesteld door de Di
recties van de Nederlandsche Spoorwegen en 
van de Naamlooze Vennootschap Maas-Buurt
spoorweg tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Limbu,·g van 27 April 1928 
(Provinciaal Blad n°. 37), waarbij aan A. P. 
Gertsen, beheerend vennoot der Nedam Ga
rage, te Roermond, vergunning is verleend 
tot het in werk ing brengen van een autobus
dienst Roermond,-Venlo, vice versa, via Maas
niel, Swalmen, Reuver, Beesel, Reuver, Bel
feld en Tegelen. 

De Minister heeft ernstig bezwaar tegen het 
advies der Afdeeling ten aanzien van het be
roep, ingesteld door de Naamlooze Vennoot
schap Maas-Buurtspoorweg. Zijne Excellentie 
meent, dat door die 21 dagelijksche ritten in 
beide richtingen van den autobusdienst dezer 
N aamlooze Vennootschap op het traject Venlo 
-Tegelen-Steijl en de 8 a 9 treinen per dag 
tusschen Tegelen en Vento voldoende in de 
verkeersbehoeften tusschen die plaatsen is 
voorzien. De autobusdienst van A. P. Gertsen 
onderhoudt weliswaar slechts 5 ritten in beide 
richtingen per dag, <loch dit beperkte aantal 
is niet in de vergunning vastgelegd, zoodat -
aldus de Minister - de mogelijkheid geens
zins is uitgesloten, dat het aantal ritten zal 
worden uitgebreid, met het gevolg, dat het 
voor de Naamlooze Vennootschap Maas-Buurt. 
spoorweg niet doenlijk zal kunnen blij ken, den 
dienst op het traject V enlo- T egelen-Steijl 
voort te zetten. De Minister merkt hierbij op, 
dat dit traject slechts ongeveer 5,3 K.M. lang 
is, zoodat een autobusdienst tu schen deze 
plaatsen slechts loonend kan zijn, indien een 
groot aantal ritten wordt gereden. Het traject 
Roer-mond--V ento volgens de route, waarvoor 
vergunning is verleend, is daarentegen ± 
27 K.M. Jang; een vervoerverbod ter bescher
ming van de belangen van de Naamlooze Ven
nootschap Maas-Buurtspoorweg zou daarom, 
naar het den Minister voorkomt, voor den ex
ploitant van den dienst Roermond--Venlo niet 
zoo ernstige bezwaren medebrengen, dat daar-
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voor de bestaansmogelijkheid van den dienst 
Venlo-Tegelen- Steijl in gevaar zou mogen 
warden gebracht. 

De Minister wijst voorts op de mogelijkheid, 
dat Gedeputeerde Staten hunne goedkeuring 
er aan hechten, dat de vergunninghouder voor 
het traject Roermond-Venlo tevens busdien
sten laat rijden op nagenoeg hetzelfde traject 
a ls waarvoor aan de Naamlooze Vennootsch ap 
Maas-Buurtspoorweg vergunning is verleend, 
zonder dat hiertegen beroep openstaat. 

Naar het gevoelen van den Minister zal aan 
de bezwaren van de Naamlooze Vennootschap 
Maas-Buurtspoorweg behooren te warden te 
gemoet gekomen door het opleggen aan A. P. 
Gertsen van een vervoerverbod voor het tra
jectsgedeel te Venlo-Steijl (bij K.M. 66,700 
van den Rijksweg) . 

Gezette overweging van het betoog van den 
Minister heeft de Afdeeling tot de overtuiging 
gebracht, dat door het verleenen van de ver
gunning, invoege a ls door de Afdeeling is 
voorgesteld, inderdaad de verkeersbelangen op 
het traject Venlo- Tegelen-Steijl niet op de 
meest economische wijze gediend zouden zijn, 
vermits de levensvatbaarheid der Naamlooze 
Vennootschap Maas-Buurtspoorweg noodeloos 
in gevaar zou kunnen warden gebracht, indien 
A. P . Gertsen door het uitbreiden van zijn 
autobusdienst van Venlo naar Roei·mond langs 
den rechter-Maasoever het reizigersvervoer op 
het trajectsgedeelte Steijl-Tegelen-Venlo te 
zeer tot zich zou gaan trekken. 

Intusschen is de Afdeeling van oordeel , dat 
hierin geen voldoende reden is gelegen tot het 
opleggen aan A. P. Gertsen van een vervoer
verbod, als door den Minister wordt voorge
steld. Zij meent, dat het beoogde doe! door 
zoodanig verbod zou warden voorbijgestreefd, 
in zooverre nl., dat de onderneming van A. P. 
Gertsen daardoor de inkomsten, die zij door 
het reizigersvervoer met haar tegenwooi·dig 
aantal ritten per dag tusschen Venlo en Tege
len ontvangt zou komen te de1·ven, zulks tot 
schade van hare eigen levensvatbaarheid en 
zonder dat dit noodig zou zijn met het oog op 
de belangen der N. V . Maas-Buurtspoorweg. 

Zij acht het hier aangewezen, ter voorkoming 
van de door den Minister met het oog op de 
belangen der N. V. Maas-Buurtspoorweg ge
vreesde uitbreiding van den dienst van A. P. 
Gertsen, in de vergunning uitdrukkelijk neer 
te leggen, dat het aantal diensten per dag tot 
het aantal , dat thans volgens de bij de stuk
ken gevoegde dienstregeling wordt gereden, 
is beperkt. 

De Afdeeling moge daarbij aanteekenen, dat 
<lit aantal niet is vijf in beide richtingen, zoo
als in 's Ministers schrijven is vermeld, doch 
vijf in de richting Venlo en zes in de richting 
Roermond, met <lien verstande, dat des Zon
dags en 'op feestdagen een rit komt te verval
len in beide richtingen. 

Zij veroorlooft zich mitsdien, Uwer Maje
steit zeer eerbiedig een in bovenstaanden zin 
gewijzigd ontwerp-besluit ter bekrachtiging 
aan te bieden. 

1929 

De Voorzi tter der Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur, 

(g et.) Van Lynden van Sa ndenburg." 

Hierbij was het volgende ontwerp-besluit 
gevoegd: 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

de Directies van de Nederlandsche Spoorwegen 
en van de Naamlooze Vennootschap Maas
Buurtspoorweg teg• de beschikking van Ge
deputeerde Staten van Limburg van 27 April 
1928 (Pro vinciaal Blad n°. 37), waarbij aan 
A. P. Gertsen, beheerend vennoot der Nedam 
Garage te Roermond, vergunning is verleend 
tot het in werking brengen van een autobus
dienst Roermond-Venlo vice versa, via Maas
niel, S.walmen. R euver, B eesel, Reuver, B el
feld en Tegelen; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoo1·d, adv iezen van 
28 November 1928, n° . 974 en 10 April 1929, 
n°. 974 (1928) /79; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Limbu1·g bij hun besluit van 27 April 1928 
(P1·ovinciaal Blad n°. 37) aan A. P. Gertsen, 
beheerend vennoot der Nedam Garage te 
Roermond, antler een 8-tal voorwaarden ver
gunning hebben verleend tot het in werking 
brengen van een autobusdienst Roermond
Venlo, vice-versa, via Maasniel, Swalmen, 
Reuver, Beesel, R euver, Belfeld en Tegelen, 
daarbij o. a . overwegende, dat tegen de aan
vraag bezwaar is ingebracht door den di rec
teur der Naamlooze Vennootschap Maas-Buurt
spoorweg te Gcnnep, op grond, dat de auto
busdienst, welke door genoemde Naamlooze 
Vennootschap op het traject Venlo-Tegelen
Steijl, vice-versa, onderhouden wordt, nadeel 
zal ondervinden van het door A. P. Gertsen 
in werking te brengen openbaar vervoermid
del, weshalve de reclamant verzoekt aan eene 
c. q. te verleenen vergunning de voorwaarde 
te verbinden, dat door den autobusdienst geene 
reizigers mogen vervoerd warden tusschen de 
plaatsen Venlo, T egelen en Steijl onderling; 
dat eveneens bezwaar is ingebracht door de 

•directie der Nederlandsche Spoorwegen te 
"ftrecht, die van oordeel is, dat op de onder
werpelijke aanvraag niet gunstig kan beschikt 
warden met het oog op Ons besluit van 9 Sep
tember 1927, n°. 4, en voorts, omdat het in 
werking te brengen openbaar vervoermiddel , 
waarvoor thans vergunning gevraagd wordt, 
overbodig is, ingeval een dienst R euver-Bee
sel, in aansluiting op de treinen der N eder
landsche Spoorwegen, met zeer kleine goed
koope bussen rendeeren kan, terwijl wanneer 
zoodanige dienst niet rendeeren kan, het ver
keer met B eesel zoo gering is, dat het geene 
n;';lnleiding kan geven om over de geheele 
hJn Roermond-V enlo concurrentie tusschen 
spoorweg en autobus te doen ontstaan in strijd 
met Onze bovenaangehaalde beslissing; dat 
hun college van oordeel is, dat, al zullen de 
autobusdienst Venlo-Tegelen-Steijl en de 
spoorweg Roermond-Venlo wellicht concur
rentie ondervinden van den door A. P. Gert
sen in werking te brengen autobusdienst, deze 
concurrentie toch niet van dien aard is te 
achten, dat zij voldoenden grond oplevert om 
op de voorliggende aanvraag afwijzend te be
schikken of we! bij het c. q. verleenen der ge
vraagde vergunning daaraan eene voorwaarde 

:n 
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te verbinden, als door den directcur der Naam-
looze Vennootschap Maas-Buurtspoorweg be
doel d; dat daarenboven zoowel door de be
sturen van alle gemeenten, gelegen langs het 
tra ject, hetwelk de rij tuigen van den onder
werpelijken autobusdienst zullen volgen, als 
door de Kamers van Koophandel en Fabrie
ken voor Midden- en oordelijk L imburg, be
nevens van particuliere zijde dit college met 
11 adruk gewezen is op het groote belang, dat 
de bevol king der betrokken streek heeft bij het 
totstaudkomen van dien dienst, waarom hun
nerzijds dan ook met de meeste kl em is aan
gedrongen op het verleenen van de gevraagde 
verguru1ing; dat ten slotte de aanvrager her
haaldel ijk heeft te kennen gegeven dat de in-
tandhouding van het door hem op den linker

Maasoever tusschen R oermond en Venlo in 
werking gebracht openbaar vervoermiddel -
waarvan het bestaansrecht, blijkens Ons be
sluit van 9 September 1927, n°. 4, ook door de 
Kroon is erkend - om financieele redenen 
alleen mogelijk zou zijn, indien de exploitatie 
van een dergelijk vervoermiddel op den rech
ter-Maasoever vergund wordt; dat onder deze 
omstandigheden naar het oordeel van hun col
lege de door A. P. Gertsen gedane aanvraag 
moet warden ingewi lligd; 

dat van dit besluit de Directie der Neder
landsch e Spoorwegen en die van de N aam
looze Vennootschap Maas-Buurtspoorweg bij 
Ons in beroep zijn gekomen; 

dat de Directie der Nederlandsche Spoorwe
gen aanvoert dat het College van Gedepu
teerde Staten als motief, om dezen dienst, voor 
welken bij Ons besluit van 9 September 1927, 
n°. 4, vergunning is geweigerd, toch toe te 
laten, slechts aanvoert den wensch der plaat
selijke belanghebbenden en "het bel ang van den 
autobusdienst op den linker-Maasoever en dus 
blijkbaar erkent, dat de wijziging bij de on
derhavige aanvraag in het vroegere traject ge
bracht, niet van dien aard is, dat op grand 
daarvan aan dezen autobusdienst op den rech
ter-Maasoever behoefte bestaat; dat hiermede 
de eenige aanleiding, die had kunnen bestaan • 
om a£ te wijken van Ons bovenbedoeld besluit 
van 9 September 1927, n°. 4, ten aanzien van 
dezen autobusdienst vervalt; dat naar haar 
oordeel de onderhavige autobusdienst, naast de 
andere openbare vervoergelegenheid op het 
betrokken traject, n.iet in een bestaande ver
keersbehoefte voorziet ; 

dat de directie der N aamlooze Vennootschap 
Maas-Buurtspoorweg aanvoert, dat de autobus
dienst Venlo-Ro er-mond langs den rechter
Maasoever van de ,,Nedam Garage" te Roer-
1nond, werd geopend geruimen tijd, nadat de 
Naamlooze Vennootschap Maas-Buurtspoorweg 
den dien t V enlo-T egel en-Steijl in exploi
tatie had gebracht; dat zij dit traject dage
lijks 21 maal in beide richtingen bedient, tot 
tevredenheid van het publiek ; dat zij -verzoekt 
om, mocht de door Gedeputeerde Staten thans 
verleende concessie warden gehandhaafd, daar
aan de voorwaarde te verbinden, dat tusschen 
Venl o, T egel en en Steijl onderl ing geen reizi
gers mogen warden vervoerd; 

Overwegende, dat bij Ons besluit van 9 
September 1927, n°. 4, aan A. P. Gertsen 
vergunning is geweigerd tot het in werking 
brengen van een autobusdienst R oerrnond
Swabnen-Tegelen-Venlo vice-versa; 

dat de route, waarvoor A. P. Gertsen nader 
vergunning heeft verzocht, eenigszins afwijkt 
van die, waarover bij Ons besluit eene be
l issing is genomen; 
dat die afwijking echter te gering is om 

zonder meer aan te nemen, dat zich omstandig
heden hebben voorgedaan, die voor Gedepu
teerde Staten zouden kunnen rechtvaardigen 
het nemen eener beslissing ten principale, 
waarbij van de bij Ons bovenvermeld besluit 
genomen beslissing wordt afgeweken; 

dat derhalve te onderzoeken valt, of zich 
sinds Onze beslissing ter zake nog andere 
nieu ve omstandigheden hebben voorgedaan; 

Overwegende dienaangaande, dat bij de be
oordeel ing van verkeersbelangen zich het ge
val kan voordoen, dat opgedane ervaring om
trent de beteekenis van zulke belangen in het 
algemeen en nieuwe voorlichting ten aanzien 
van het in geding zijnde belang in het bijzon
der, het karakter aannemen van nieuwe om
standigheden ; 

dat zoodanig geval zich hier voordoet en 
voor Gedeputeerde Staten genoegzame aanlei
ding bestond om de aanvrage opnieuw in on
derzoek te nemen; 

Overwegende, wat de hoofdzaak betreft, dat 
met Gedeputeerde Staten, te dezen gesteuncl 
door de besturen van alle gemeenten, die bij 
deze buslijn betrokken zijn en de Kamers van 
Koophanclel te V enlo en te Roennond, moet 
warden aangenomen, dat, al zal de spoorweg 
Roennond-V enlo voor een niet onbelangrijk 
dee! de verkeersbehoeften op dit traject kun
nen bevredigen, bij het toenemencl verkeer in 
deze streek niet meer kan warden staande ge
houden, dat naast dezen spoorweg, die op dit 
traject slechts vier tusschenstations heeft en 
waarop per dag een betrekkelijk gering aantal 
diensten wordt gereden, de onderhavige auto
busdienst, die ook aan den spoorweg niet ge
legen plaatsen aandoet, overbodig zou zijn; 

dat dus, afgezien nog van de nadeelen, welke 
de weigering van de vergunning - zooals is 
aangevoerd - zou kunnen opleveren voor de 
eveneens door A. P . . Gertsen geexploiteerde 
autobusverbind ing tusschen Roermond en 
V enlo langs den linker-Maasoever, de onder
havige autobusdienst voor vergunning in aan
merking komt ; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten terecht 
vergunning voor dezen dienst hebben ver
leend; 

Overwegende voorts, dat er geen voldoende 
aanleiding bestaat, om - zooals de Directie 

.der aamlooze Vennootschap Maas-Buurtspoor
weg verzoekt - ter voorkoming van eene te 
ruime verkeersvoorziening op het trajectsge
deel te Venlo-Tegelenr-Steijl aan de door Ge
deputeerde Staten verleende vergunning als
nog te verbinden eene voorwaarde, houdende 
een verbod van vervoer van reizigers uitsl ui
tend op dat trajectsgedeelte, doch dat daartoe 
zal kunnen warden volstaan met het opnemen 
in de vergunning van eene beperking van het 
aantal dagelijksche ritten; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het besluit van Gedepu
teerde Staten van Lim burg van 27 April 1928 
(Provinciaal Blad n°. 37), aan de door Ge
deputeerde Staten aan de verleencle vergun
ning verbonden tweede voorwaarde toe te voe-
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gen den volgenden zin: ,,Behoudens tijdelijke 
afwijking in bijwndere omstandigheden war
den in de dientregeling ten hoogste vijf ritten 
in de richting Venlo en zes ritten in de richting 
Roer-mond opgenomen, welke aantallen op 
Zon. en feestdagen ten hoogste vier onder
schei denlij k vijf bedragen". 

Onze Minister. van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal warden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

De Ministe,· van Waterstaat," 

Hoewel ik met waardeering heb gezien, dat 
in dit gewijzigde ontwerp-besluit rekening is 
gehouden met de door mij geopperde bezwa
ren acht ik toch de wijze, waarop aan die 
bez:varen zou warden te gemoet gekomen, niet 
zonder bedenking. · 

In overeenstemming met de eerste, de hoofd
zaak betreffende ovenveging van de Afdee-
1 ing ben ik van oordeel, dat het beroep van 
de Directie der Nederlandsche Spoorwegen on
gegrond is. De wijziging, die in de vergunning 
ter tegemoetkoming aan het bezwaar van de 
Directe der N. V. Maas-Buurtspoonveg zal ge
bracht moeten warden, zal zich dus naar mijne 
meening moeten beperken tot de belangen van 
het door deze vennootschap bediende traject. 
Eene beperking van het aantal ritten over het 
geheele traject van de~. dienst Venlo- R~~r
niond gaat m. i. eenerz1Jds te ver, anderz1Jds 
niet ver genoeg. Voor zoodanige beperking 
kan ik dan oak in de strekking van de Wet 
Openbare Vervoermiddelen geen grand vin
den. 

Ik blijf mitsdien van oordeel , dat de beslis
sing op het beroep van de Directie der N . V. 
Maas-Buurtspoorweg evenals in vorige in ana. 
loge gevall en genomen beslissingen zal moeten 
luiden in dien zin, dat een vervoerverbod wordt 
opgelegd als door de appellante gevraagd. 
Aangezien evenwel de dienst_ van Gertsen de 
kom van Steijl niet aandoet, doch den ten 
oosten van deze plaats gelegen Rijksweg volgt, 
meen ik, dat het trajectsgedeelte, waarvoor het 
vervoerverbod zal gelden, zich zal dienen uit 
te strekken van V enlo tot kilometerpaal 66,700 
van den Rijksweg V enlo- Roer,nond. 

Een in dien zin opgemaakt ontwerp-besluit 
wordt Uwer Majesteit hierbij zeer eerbiedig 
ter bekrachtiging aangeboden. 
De llfinister van Wat erstaat, H . v. d. V eg t e. 

18 M ei 1929. BESLUIT tot aanwijzing van 
betalingskantoren en losplaatsen voor langs 
rivieren en kanalen ingevoerde goederen. 
s. 264. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien, van 13 Mei 1929, n° . 15, Invoer
rechten; 

Gezien artikel 42 der Algemeene Wet van 
26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38), laatste
lijk gewijzigd bij de Tariefwet 1924 (Staats
blad n°. 568), en artikel 1 van het Koninklijk 
besluit van 26 Maart 1872 (Staatsblad n°. 19), 
Jaatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 11 No
vember 1927 (Staatsblad n°. 357); 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 10 

December 1822 (Staatsblad n°. 50), 3 Decem
ber 1833 (Staatsblad n°. 61) en 15 April 1872 

· (Staatsblad n°. 47) en op Ons besluit van 25 
Juli 1922 (Staatsblad n°. 464); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. I edere aanwijzing als losplaats voor 
den invoer van goederen langs rivieren en 
kanalen op den voet van voormeld gewijzigd 
Koninklijk besluit van 26 Maart 1872 strekt 
tevens, onder de beperkingen die aan de aan
wijzing zijn verbonden, tot toelating van het 
daar gevestigde kantoor der invoenechten als 
betalingskantoor, ingevolge artikel 42 van 
voormel de gewijzigde Algemeene Wet, voor de 
lossing van langs die rivieren en kanalen op 
den voet van het 6e Hoofdstuk dier wet inge
voerde goederen. 

2. Lobith (gemeente H erwen en Aerdt) 
wordt mede aangewezen als losplaats van goe
deren, ingevoerd langs den R ijn, op den voet 
van voormeld gewijzigd Koninklijk besluit van 
26 Maart 1872. 

3. H et Koninklijk besluit van 3 December 
1833 (Staatsblad n°. 61) wordt ingetrokken. 

4. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Juli 1929. 

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

Crans bij Montana, den 18den Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Financii!n, De G e e r. 
(Uitgeg. 4 Juni 1929.) 

18 Mei 1929. KO TINKLIJK BESLUIT. 
Gemeentebegrooting. Niet goedkeuring 

door Gedeputeerde Staten op grand dat 
het evenwicht tusschen de inkomsten en 
uitgaven ontbreekt. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Hindeloopen tegen 
het beslui t van Gedeputeerde Staten van 
Friesl and van 5 December 1928, N °. 67, 2e 
Afd. F., waarbij goedkeuring is onthouden 
aan de begrooting dier gemeente voor het 
dienstjaar 1929 ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van bestuur, gehoord, advies van 
24 April 1929, N°. 288 ; 

Op voordracht van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw van 10 Mei 
1929, N °. 4192, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur; 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten van 
Friesland bij hun besluit van 5 December 
1928, N °. 67, 2de Afd. F., goedkeuring heb
ben onthouden aan de begrooting van inkom
sten en uitgaven der gerneente Hiodeloopen 
voor den dienst 1929, uit overweging, dat die 
begrooting is ingezonden met een ongedekt te
kort op den gewonen dienst van f 13,369.14½ ; 
dat een goed financieel beleid eischt, dat er 
tusschen de plaatselijke inkomsten en uitgaven 
eV'enwicht bestaat; dat zij hunne goedkeuring 
niet kunnen verleenen aan eene begrooting 
waarin dit evenwicht is verbroken; 
. dat van dit bes] uit de gemeenteraad bij Ons 

in beroep is gekomen, aanvoerende dat vol
gens de r angschikkingslijst der gemeen ten 
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naar den belastingdruk op het inkomen over 
het belastingjaar 1927/28, de gemeente Hinde
loopen den hoogsten druk heeft; dat z. i. deze 
belastingdruk niet in overeenstemming is met 
de draagkracht der ingezetenen en deze on
houdbare toestand niet langer bestendigd mag 
blijven; dat hij deze zoo noodzakelijke belas
tingverlaging tot uitdrukking heeft gebracht 
in de gemeentebegrooting, dienst 1929, voor
zoover betreft de te heffen gemeentelijke in
komstenbelasting voor het belastingjaar 1929/ 
1930; dat hij zich gaarne eene extra uitkee
ring uit 's Rijks kas in de gewone kosten der 
gemeentehuishouding ziet toegekend, waar 
door het evenwicht tusscben de plaatselijke 
inkomsten en uitgaven kan worden herste ld ; 
dat hij ten opzichte van den financieelen toe
stand, waarin de gemeente Hindeloopen ·ver
keert, verwijst naar het vanwege het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw ingeste lde acoountantsonderzoek, het
welk plaats heeft gehad van 24 September 
tot en met 27 September 1928 ; 

Overwegende dat in geen geval goedkeuring 
aan eene plaatselijke begrooting kan worden 
verleend, wanneer daarin het evenwicht tus
schen de plaatselijke inkomsten en uitgaven 
ontbreekt; 

dat, nu het bedrag der uitgaven op de on
derhavige begrooting niet door een voldoend 
bedrag aan middelen wordt gedekt, Gedepu
teerde Staten terecht aan deze begrooting 
bunne goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

bet beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken 

en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit beslu it, waarvan afscbrift zal worden gtl
zonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Crans bij Montana, den 18 Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlan<lsche Zaken 
en Landbouw, J. B. K a n. 

(B.) 

18 Mei 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 101, 9e 
lid). 

Onder vakonderwijzers in art. 101 lid 9 
moeten worden verstaan vakonderwijzers, 
die krachtens de L. O.-wet 1920 bevoegd 
zijn tot bet geven van onderwijs. Voor 
een helpster, die niet in het bez it was van 
een door de L. O.-wet 1920 erkende akte 
van bevoegdheid in het vak nuttige 
handwerken, terwijl zij evenmin behoorde 
tot de personen, bedoeld in art. 209 lid 5 
kan dus geen vergoeding worden toege
kend. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
het Bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met den Bijbel te 
Nieuw-Amsterdam, gemeente Emmen, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Drenthe van 
16 J ianuari 1929, N°. 62, tot ongegrond-ver
klaring van zijn beroep tegen het besluit van 
den Raad der gemeente Emmen van 26 Octo
ber 1928, houdende afwijzende beschikking op 

zijne aanvrage om vergoeding overeenkomstig 
art. 101, 9e lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
over het jaar 1927, ten behoeve van de bij
zondere school te Nieuw-Amsterdam B. E. N°. 
11 aldaar; 

Den Raad van State, Afd-eeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoovd, adv ies van 
24 April 1929, N°. 290; 

Op de voordracht van Ouzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
13 Mei 1929, 0

• 19280, afdeeling Lager-On
dEmvijs-Financieel; 

0. dat de Raad der gemeente Emmen bij 
besluit van 25 October 1928 afwijzend heeft 
beschikt op het verzoek van bet bestuur van 
de Vereenig ing tot stichting en instandhou
ding van scholen met den bijbel te Nieuw
Amsterdam om vergoeding overeenkomstig 
art. 101, lid 9, der Lager-Onderwijswet 1920 
over het jaar 1927, ten behoeve van de bij
zondere lagere school te Nieuw-Amsterdam, 
B. E. N°. 11, a ldaar; 

dat de Raad daarbij heeft overwogen, dat 
over 1927 vergoeding wordt gevraagd bere
kend naar 130 uren, waarop door een helpster, 
niet in het bezit van akte k, handwerkonder
wijs is gegeven; dat uit Ons Besluit van 31 
J anuari 1928, N°. 28, moet worden afgeleid, 
dat de helpsters voor het vak nuttige hand
werken, zonder wettelijke akte voor dat v,ak, 
en die, zooals hier het geval is, niet aan art. 
209, 5e lid, der Lager-Onderwijswet 1920 de 
bevoegdheid ontleenen in dat vak onderwijs te 
geven, niet kunnen worden aangemerkt als 
vakonderwijzeressen in den zin van art. 101, 
9e I id, der Lager-Onderwijswet 1920; 

dat, nadat het schoolbestuur bij Ged. Staten 
van Drenthe in beroep was gekomen, <lit Col
lege bij besluit van 16 Januari 1929, 0

• 62, 
het beroep ongegrond heeft verklaard; 

dat Ged. Staten daarbij hebben ornrwogen, 
dat ingevolge het 9e lid van art. 101 eene 
gemeente, die ten behoeve van een of meer 
openbare scholen vakonderwijzors heeft aan
gesteld, jaarlijks aan de bijzondere schoolbe
sturen, die ook vakonderwijzers hebben aan
gesteld, eenzelfde bedrag per lesuur vergoedt, 
als de gemeente voor haar vakonderwijzers 
heeft uitgegeven; dat onder ,,vakonderwijzers" . 
in deze wetsbepaling moeten worden verstaan 
zij , die in het bezit zijn van eene wettelijke 
akte van bekwaamheid voor het vak, hetwelk 
zij onderwij zen of die hunne bevoegdheid om 
in dat vak onderwijs te geven ontleenen aan 
het vijfde lid van art. 209 der wet; clat het 
een en antler niet het geval is met de help
ster in de nuttige handwerken aan d bijzon
dere school te Nieuw-Amsterdam, waarop de 
aanvrage betrekking heeft, zoodat hare beloo
ning als zoodanig niet in aanmerking komt 
voor de vergoeding a ls bedoeld in het negende 
lid van art. 101 der wet; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoe
rende, dat de helpstet· F. D. M. Dijkstra -
anders dan in het geval , beslist bij Ons Besluit 
van 31 J anuari 1928, N°. 29 - we! in het 
bezit was van het stuk, bedoeld in art. 107, 
onder c der wet; dat zij -de facto en op grond 
van de voorschriften der wettelijke organen 
(Minister en Inspooteur van het lager-onder
wijs) bevoegd was les te geven; dat overigens 
art. 10, lid 9, de vergoeding niet boperkt tot 
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vakonderwijzers, die in het bezit zijn van de 
wettelijke akte; dat bovendien de gemeente 
Emmen zelf ook vakonderwijzeressen heeft, 
wier bevoegdheid berust op de beschikking 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 7 Juli 1921, N°. 5314, 
I. Afd. L. 0. A., en deze uit <le gemeentekas 
heeft betaald; dat het in strijd met de finan
cieele gelijkstelling zou zijn, om geen vergoe
ding voor zulke ond rwijskrachten aan bijzon
dere scholen te geven; 

0. dat onder vakonderwijzers in art. 101, 
lid 9, der Lager-Onderwijswet 1920 moeten 
worden verstaan vakonderwijzers, die krach
tens deze wet bevoegd zijn tot het geven van 
onderwijs, aangezien het niet is aan te nemen, 
dat de wet eene regaling van vergoeding zou 
vaststellen voor onderwijzers, die volgens die
zelfde wet geen onderwijs mogen geven; 

dat de helpster F. D. M. Dijkstra blijkens 
de stukken niet in het bezit was van een door 
de Lager-Onderwijswet 1920 erkende akte van 
bevoegdheid in het vak nuttige handwerken, 
terwijl zij evenmin behoorde tot de personen, 
bedoeld in art. 209, lid 5, d ier wet; 

dat als akte van behvaamheid in den zin 
der wet niet kan gelden eene verklaring van 
den Inspecteur van het lager-ondcrwijs, dat 
hij goedkeurt, dat iemand als hel,;ster op
treedt, daar de wet hem deze bevoegdheid niet 
toekent en evenmin krachtens de -,et Onze 
Minister hem deze bevoegdheid kan verleenen; 

dat mitsdien voo1· F. D. M. Dijkstra niet 
krachtens art. 101, lid 9, dier weL, vergoe
ding kan w01,den verlecnd; 

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

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

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

21 Mei 1929. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan Heeren Burgemeesters, be
treffende: Regeling aangaande het genot 
van belooningen door Rijkspolitiebeamb
ten. 

De Minister van Justitie deed mij toekomen 
afschrift van <liens aanschrijving d. d. 23 April 
1929, 2e afdeeling C, 0

• 905, betreffende 
het genot van belooningen van de zijde van 
publiekrechtelijke organen, particul ieren of 
zedelijke lichamen, wegens diensten, verricht 
doo1· Rijkspolitieambtenaren. Deze toezending 
aan mij geschiedde bepaaldelijk met het oog 
op de wenschelijkheid van de toepassing van 
de in die circulaire vervatte regeling mede op 
de gemeentepolitie - voor zoover niet reeds 
toepasselijk - en voorts met het oog op de 
omstandigheid, dat bedoelde circulaire ook 
toepasselijk is op onbezoldigde Rijksveldwach
ters in ambtelijken dienst. 

Naar aanleiding daarvan heb ik de eer U 
hierbij een afschrift van die circulaire, welke 
is geplaatst in het Algemeen Politieblad van 
2 Mei 1929, dee! A, biz. 423 - toe te zenden, 
met verzoek te willen overwegen of en in hoe
verre de daarin vervatte regeling zal zijn te 
volgen ten aanzien van het politiepersoneel 
Uwer gemeente. 

Afschrift. 
DEPARTEMENT VAN J USTITIE. 

2e afdeeling C. 
N°. 905. 

Betreffende regeling aangaande 
genot van belooningen door 

rijkspolitieambtenaren. 

's-Gravenhage, den 23 April 1929. 

Onder verwijzing naar vroegere desbetref
fende correspondentie aangaande het genot 
van belooningen van de zijde van publiek
rechtelijke organen, particulieren of zedel ijke 
lichamen wegens diensten, verricht door rijks
politieambtenaren, heb ik de eer mede in 
verband met het verhandelde bij de voorbe
reiding van het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1923 het volgende ter 
kennis van UEdelGrootAchtbare te brengen: 

Allereerst wordt, voor zooveel nog noodig, 
bepaaldelijk hierbij vastgesteld, dat het zoo
genaamde premiestelsel is opgeheven. 

Tot i-echt verstand zij hierbij aangeteekend, 
dat derhalve ontoelaatbaar geacht wordt, dat 
een rijkspolitieambtenaar, hetzij bezoldigd, 
hetzij onbezoldigd zoowel in ambtelijken als in 
particulieren dienst, zal genieten van wien 
ook, hetzij particulier, zedelijk lichaam of pu
bliekrechtelijk lichaam, eenige belooning on
der welke benaming ook (premie of anders
zins) welke in uitzicht is gesteld voor het 
doen van eenige bekeuring wegens een be
paald feit. 

Ten aanzien van het genieten van gratifica
tien of belooningen wegens verrichte diensten 
door bezoldigde rijkspoli tieambtenaren en on
bezoldigde rijksveldwachters in ambtelijken 
dienst wensch ik met ingang van 1 Juli 1929 
de navolgende voorschriften vast te stellen. 

Belooningen van de zijde van particulieren 
of zedelijke lichamen mogen niet meer war
den aanvaard. 

Belooningen van de zijde van publiekrechte
lijke lichamen mogen behoudens de vereischte 
machtiging alleen worden aanvaard wegens 
bepaalde buitengewone diensten tot een maxi
mum bedrag van twintig gulden (f 20) ineens 
(per persoorr) en tot een totaal bedrag van 
honderd gulden (f 100) in een kalenderjaar 
(per persoon). 

Tegemoetkoming in hooge huishuur, waar
onder ook gerekend kan worden het goedkoop 
laten wonen in eene wooing van een voor een 
rijksveldwachter te hooge huurwaarde, kan 
aanvaard warden met goedkeuring van den 
betrokken Districts-Commandant der Rijks
veldwacht, die van de verleende goedkeuring 
kennis zal moeten geven aan den betrokken 
Procureur-Generaal , fungeerend Directeur van 
Politie. 

Als overgangsbepal ingen betreffende niet 
meer geoorloofde gratificatien of belooningen 
wensch ik het navolgende vast te stellen: 

Ten aanzien van regelmatig toegedachte 
gratificatien van particulieren of zedelijke 
I ichamen kan de toestand, zooals deze ten op
zichte van eenig bezoldigd rij kspol itieambte
naar en onbezol digd rijksveldwachter in amb
telijken dienst mocht bestaan en van de zijde 
van pa1·ticulieren of zedelij ke lichamen mocht 
worden gehandhaafd, uiterlijk tot een Januari 
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negentienhonderd een en dertig bestendigd 
blijven, tenzij verandering komt in function
naris, die de belooning reeds genoot, in welk 
geval de toestand met verandering van func
tionnaris moet worden beeindigd. 

Wat betreft regelmatig toegedachte gratifi
catien v-an publiekrechtelijke lichamen, die 
niet onder de toegelatene kunnen worden ge
rangschikt, zal de bestaande toestand gehand
haafd blij ven, zoolang de betrokken function
naris die de gratificatie geniet, blijft ter 
plaatse, en uiteraard zoolang het publiekrech
telijk lichaam de verleening bestendigt. 

Voor zoover betreft premies, die van de 
zijde der Justitie of met goedkeur ing der 
Justiti e door anderen niet alleen ten dienste 
van een politie-ambtenaar worden uitgeloofd 
in verband met de opsporing of aanhouding 
van den dader van een gepleegd strafbaar feit 
of in verband met de opsporing van gezochte 
(bijv. ontvreemde) voorwerpen, dan wel in 
verband met buitengewone gebeurtenissen 
zooals ernstige rampen, ongeregeldheden, zoo 
bestaat er - voor zooveel noodig in afwijking 
van vorenstaande regelen - geen bezwaar te
gen, dat een bezoldigd rijkspolitieambtenaar 
of een onbezoldigd Rijksveldwachter in amb
telijken dienst c.q. in aanmerking komt voor 
aanvaarding van zoodanige premie. 

Beleefd verzoek ik U de Districts-Comman
danten der Rijksveldwacht in Uw ressort met 
den inhoud van dit schrijven in kennis te 
stellen, waartoe afschriften daarvan hierbij 
gaan, en te bevorderen, dat d ienovereenkom
stig worde gehandeld. 

Ter kennisneming door alle bezoldigde Rijks
politieambtenaren en onbezoldigde Rijksveld
wachters in ambtelijken dienst wordt deze 
aanschrijving in het Algemeen Politieblad ge
plaatst. 

De Minister van Justitie, J. Donner. 
Voor eensluidend afschrift, 

De Secretaris-Generaal bij het Departement 
van Justitie , V a n B I o m. 

Overeenkomstig het oorspronkelijke, 
De Secretaris-Generaal van B innenlanil.sche 
Zakcn en Landbouw, Harders l. S.-G. 

Aan 
H eeren Procureu,·s-Generaal 
fungeerende Directeu,·en van Politie. 

(B.) 

22 Mei 1929. BESCHIKKING van den Hoo
gen Raad. 

Zakelijke belasting op het bedrijf in Echteld. 
Noch art. 240 noch art. 242e cler Ge

meentewet verbieden aan eene gemeente
lijke verordening bet reffende de zakelijke 
belasting op het bedrijf terugwerkende 
kracht te verleenen ook niet over een ·reeds 
geheel verloopen jaar. Uit die art ikelen 
volgt slechts, dat de zakelijke belasting op 
het bedrijf alleen kan geheven worden van 
ondernemingen of inrichtingen, di e binnen 
de gemeente een bedrijf hebben uitge
oefend in het belastingjaar waarop de aan
slag betrekking heeft. 

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

te B., tegen de uitspraak van den Raad van 

Beroep voor de Directe B elastingen te Arn
hem cl.cl. 4 D ec. 1928, betreffende den hem 
opgel egden aanslag in de zakelijke belasting 
op het bedrijf der gemeente Echteld over het 
belastingjaar 1927; 

. Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Procureur-Generaal, strekkende tot verwer
ping van het beroep; 

0. dat belanghebbende, die voor het belas
t ingjaar 1927 blijkens aanslagbiljet d.d. 17 
Fehr. 1928 in de gemE)ente ~chteld in de za
kelijke belasting op het bedrijf was aange
slagen voor een bedrag van f x, na vruchte
loos tegen dezen aanslag te hebben gerecla
meerd bij den Gemeenteraad van Echteld, zich 
heeft gewend tot den Raad van Beroep voo,:
noemd; 

dat deze in de bestreden ui tspraak belang
hebbende's grief, dat de aanslag onwettig zou 
zijn, daar deze berust op eene eerst op 3 D ec. 
1927 door den Raad der gemeente Echteld 
vastgestelde, bij K. B. van 3 J an. 1928 goed
gekeurde, wijzigingsverordening van de Ver
ordening op de heffing eener zakelijke be
drijfsbelasting in die gemeente, ongegrond 
heeft geoordeel d, daar toch de Raad eener 
gemeente in het algemeen bevoegd zou zijn 
aan eene gemeenteverorden ing terugwerkencle 
kracht te verleenen, in dier voege, dat de 
geldende kracht daarvan een aanvang neemt 
op een vroeger tijdstip dan dat van hare 
vaststelli ng door den Raad, en er geen reden 
is om aan te nemen, dat deze bevoegdheid ten 
aanzien van belastingverordeningen niet zou 
bestaan: 

0 . dat tegen deze uitspraak is aangevoerd 
het navolgend middel van cassatie : 

Schending van de artt. 240 en 242e der Ge
meentewet, door aan eene Verordening be
treffende de heffing eener zakelijke belasting 
op· het bedrijf, in den gemeenteraad van Ech
teld aangenornen op 3 Dec. 1927 en goedge
keurd bij K. B. van 3 Jan . 1928 n° . 38 terug
werkende kracht tot 1 Jan. 1927 niet te ont
zeggen. 

tot toelichting waaevan is betoogd, dat art. 
240 onder meer bepaalt, dat de gemeentebe
sturen kunnen heffen: sub c eene zakelij ke 
belasting op het bedrijf, wat veronderstelt dat 
het bedrij f er nog is, terwijl art. 242e niet 
toelaat eene belasting te gaan heffen van eene 
onderneming of inrich t ing, die v66r de invoe
ring cler verordening werd verplaatst of opge
heven, terwijl, wanneer <lit zoo is, onderne
mingen, die op het oogenblik dier invoering 
nog w01 in werking zijn, evenmin met terug
werkende kracht belast rnogen worden; 

0. hieromtrent: 
dat de Raad van B eroep terecht heeft be

toogd, dat geen wetsvoorschrift den gemeen
telijken wetgever verbiedt aan eene verorde
ning terugwerkende kracht te verleenen, ook 
niet over een reeds geheel verloopen jaar; 

dat noch art. 240 noch art. 242e der Ge- • 
meentewet ten opzichte van de zakelijke be
lasting op het bedrij f hieromtrent iets -anders 
bepalen, daar uit di e artikelen wel volgt, dat 
de zakelijke belasting op het bedrijf a lleen 
kan worden geheven van ondernerningen of 
inrichtingen, die binnen de gemeente een be
drij f hebben uitgeoefend in het belastingj aar, 
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waarop de aanslag betrekking heeft, <loch 
nergens als eisch is gesteld, dat dit bedrijf 
aldaar nog uitgeoefend zou moeten worden op 
het oogenblik, dat de belastingverordening in 
werking treedt; 

dat, waar belanghebbende's stelling onjuist 
is, ook zijn daaruit voor andere ondernemingen 
getrokken cone! usie niet kan opgaan; 

Verwerpt het beroep. 
(B .. ) 

27 Mei 1929. BESLUIT tot aanw1Jzrng van 
de vrijstellingen, bedoeld in artikel 55 der 
Kieswet. S. 265. t 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

13innenlandsche Zaken en Landbouw van 10 
Mei 1929, n°. 3712, afdeeling Binnenlandsch 
13estuur; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Mei 1929, n°. 15); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken en Land
·bouw van 17 Mei 1929, n°. 4649, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op artikel 55 der Kieswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Met intrekking van Ons besluit van 24 Mei 
1901 (Staatsblad n°. 109), te bepalen: 

Art. 1. Vrijstelling wordt verleend aan de· 
in artikel 55 der Kieswet bedoelde personen 
en bestuurders van bijzondere instellingen en 
ondernemingen ten aanz ien van bij hen in 
-clienstbetrekking zijnde personen, welke uit 
hoofde van die dienstbetrekking op den dag 
der stemming tusschen de in vermeld artikel 
genoemde tijdstippen niet gedurende twee ach
tereenvol gende uren vertoeven in de gemeente, 
waar zij bevoegd zijn aan de stemming dee! te 
nemen. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na <lien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
pl aatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van Stale. 

Soestdijk, den 27sten Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. K a n. 

(Uitgeg. 13 Juni 1929.) 

27 M ei 1929. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 4 October 
1920 (Staatsblad, n°. 773), laatstelijk ge
wijzigd bij het Koninklijk besluit van 21 
December 1928, (Staatsblad n°. 492), tot 
vaststelling van een Algemeenen Maatre
gel van Bestuur, als bedoeld bij artikel 
82 der Arbeidswet 1919. S. 266. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 18 April 
1929, n° . 414, afdeeling Arbeid; 

Gelet op artikel 82 der Arbeidswet 1919 ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

7 Mei 1929, n°. 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 Mei 1929, n°. 1183, 
afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken Ons besluit van 4 October 1920 (Staats
blad n°. 773), laatstelijk gewijzigd bij Ohs 
besluit van 21 December 1928 (Staatsblad n°. 
492), tot vaststelling van een Algemeenen 
Maatregel van Bestuur, als bedoeld bij artikel 
82 der Arbeidswet 1919, nader te wijzigen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. Aan artikel 2 van Ons besluit van 

4 October 1920 (Staatsblad n°. 773) , laatste
lijk gewijzigd bij Ons besluit van 21 December 
1928 (Staatsblad, n°. 492), wordt een tweede 
lid toegevoegd, luidende: 

,,Aan deze verplichting wordt ook geacht 
te zijn voldaan in de gevallen, waarin, inge
vol ge het bij of krachtens de Ongevallenwet 
1921 bepaalde, aangifte is geschied van de in 
artikel 87b dier wet aangewezen ziekten." 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na <lien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het ge
plaatst is. 

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

Soestdijk, den 27sten Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijve,·heid, 
J. R. SI o t em a k er cl e Bruin e. 

(Uitgeg. 10 Jtmi 1929.) 

27 Mei 1929. ARREST van den Hoogen 
Raad. ( Zonclagswet art. 4). 

[Art. 100 der A. P. V. voor Vlaarclin
gen luidt: H et is verboden een bioscoop 
te exploi teeren in gebouwen, welke niet 
ten minste vijftig meter, van muur tot 
muur gemeten, zijn verwijderd van ge
bouwen, bestemd tot het houden van open
bare godsdienstoefeningen, gedurende den 
tijd dat bedoelde godsdienstoefeningen 
worden gehouden.] 

Een algemeene bepaling als die van dit 
artikel, geldende bovendien voor alle da
gen der week, kan nimmer zijn een op 
het verbod om op Zondagen openbare ver
makelijkheden te houden toegestane uit
zondering als in art. 4 der Zondagswet 
bedoeld. 

Canel. P .-G.: B . en W., en niet de 
Raad, zijn belast met het toestaan der uit
zonderingen op den regel van art. 4 der 
Zondagswet. 

Onder het volkomen eindigen van alle 
godsd ienst.oefen ingen , waarvan art. 4 voor
noemd spreekt, client te worden verstaan, 
dat de Zondag, zooals die kerkelijk wordt 
gevierd, geheel is afgeloopen. (Het middel 
stelde, dat de voorstelling had plaats ge
had tusschen twee vol komen geeindigde 
godsdienstu itoefeningen.) 

Op bet beroep van J. S., req uirant van ()as
satie tegen een te zijnen laste gcwezen vonnis 
van bet Kantongerecbt te Schieclam van 25 
Februari 1929, waarbij bij, ter zake vRn: ,,Op 
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ZondRg eene open bare vermakelijkheid houden", 
met aanhaling van de artt. 4 en 6 der wet van 
1 Maart 1815, S. 21 - Zondagswe~ • - laatste
lijk gewijzigd bij de wet van 15 April 1886, 
S. 64, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot een geld
boete van een gulden en een dag vervangende 
hechtenis; (gepleit door Mr. L. A. Donk t e 
Rotterdam). 

Concl~sie van den Procureur-Generaal Tak. 
Ten aanzien van dE-n vc,rdachte werd be

wezen verldaard: ,,dat hij op Zondag 6 Januari 
1929 des namiddags circa 3 uur te Vlaardingen 
in bet gebouw staande aan de Westhavenkade 
n°. 14 een openbare vermakelijkheid heeft e;e
houden door in een zaal van dat gebouw waarin 
publiek aanwezig was, waartoe een ieder zich 
tegen betaling toegang kon verschaffen met 
muziekbegeleiding een filn te doen vertoonen 
en een zanberes en een acrobaat te doen op
treden". 

De strafhaarheid werd bestreden met een 
beroep op art. 100a der Alg. Politieverordening 
der genoemde gemeente luidende: ,,Het is ver
boden cen bioscoop te exploiteoren in gebouwen, 
welke niet ten minste vijftig Meter, van muur 
tot muur gemeten, zijn verwiiderd van gebou
wen, bestemd tot het houden van openbare 
godsdienstoefeningen, getlurendc den tijd dat 
bedoelde godsdienstoefeningen worden gehou
den, ,.welk artikel een vri,ibrief zou bevatten 
vo0r het ten alien tijde geven van bioscoopvoor
stellingen, behalve tijdens godsdienstoefenin
gen, als zijnde een uitzondering op den regel 
van art. 4 der Zondagswet, doch de Snhicdam
sche Kantonrechter verwierp dit heroep" om
dat, in het midden gelaten, of gemeld artikel 
ePne nitzondering op genoemd wetsvoorschrift 
bedoelt t.e zijn, in elk geval B. en W. rle ver
eischte vergunning niet hadden verleend. 

Tegen het uitgesproken veroordeelend vonnis 
wordt, thans met het navolgend, in twee onder
deelen gesplitst middel opgekomen : ,,Schending, 
altbans verkeerde toepassing van de artt . 350, 
352 en 398 Sv. in verband met <le 'l.rtt. 4 en 6 
der Wet van 1 1\iaart 1815, S. 21, door requirant 
te veroordeelen, hoewel hjj had aangevoerd, 
dat art. 100a der Alg. Politieverordening der 
gemeente Vlaardingen een uitzonderingsregAl 
is als bedoeld in art. 4 der Zondae;swet en dit 
verweer te weerleggen op de navolgende on
juiste grondcn: 

a. dat blijkens de ten processe overgelegde 
verklaring van B. en W. der gemeente Vlaar
dingen aan verdachte geen vergunuing was ver
leenrl (bedoeld is door den K antomechter : 
door hen aan verdachtc gce n vcrgunning was 
verleend) ingevolge art. 4 der Wet van 1 Maart 
1815, S. 21, (bedoeld is door den Kantonrechter: 
ingevolge art. 4 der Wet van 1 Maart 18 15, 
S. 21) tot geven van publieke vermakelijkheden 
(bioscoop- en variete-voorstellingen met mu
ziek) in het bioscoopgebouw Westhavenkade 
n°. 14 op Zondagen na het volkomen eindigen 
van alle godsdienstoefeningen, welke grond 
onjuist is, omdat met ,,plaatselijke besturen" 
in art. 4 der Wet van 1 Mas.rt 1811>, S. 21 be
doeld zijn de gemeenteraden en c!:'l gemeente
raad van Vlaardingen een uitzonderingsbe
paling als in dat artikel bedoeld heeft gemaakt 
in art. 100a der Vlaardingsche Politieveror
dening; 

b. dat op het aangegeven uur de godsdienst-

oefeuingen nog niet volkomen gei'indigd waren, 
vermits getuige Kramer heeft verklaard, dat 
er niet alleen in de ochtenduren, doch ook in 
de avonduren op den 6 .Tanuari 1929 te Vlaar
dingen godsdienstoefeningen zjjn gehouden, 
welke grond onjuist is omdat met bet bepaalde 
in art. 4 der wet van 1 Ma'l.rt 181n, S. 21 niet 
in strijd is, dat de godsdienstoefeningen in een 
plaats op een Zondag tweemaal volkomen ge
eindigd zijn t. w. voor Vlaardingen om 12 en 
om 7 uur, terwijl het telastegelegde feit is gecon
stateerd des namiddags om drie uur. 

1\Iet geen rlezer onderdeelen kan ik mjj ver
eenigen. Dat B. en W. en niet de Raad belast 
zijn met bet toestaal der uitzonderingen op 
den regel van art. 4 der Zondagswet, lijkt- mij 
niet twijfelacb.tig. Immers b.ier is geen sprake 
van wetgeving, doch van uitvoering, die t,ot 
de competeatie van gemeld college behoort, 
t erwij l evenmin art. 188 der Gemeentewet van 
invloed is, daar de Zondagswet in art. 4 een 
zelfstandige regeling geeft, ciie niet verva llen 
is door die van art. 188 voormeld. Bovenclien 
laat art. 122a der Alg. Politieverordening van 
Vlaardingen art. 4 der Zondagswet onverlet en 
het zou zelfs 0ngeldig zijn, voorzoover b.et wilde 
treden in datgene, waarin reeds door den Zon
dagswetgever was voorzien. 

Het tweede onderdeel schijnt m\j onjuist, 
waar art. 4 der Zondagswet spreekt van bet 
volkomen eindigen van alle godsdienstoefe
ningen, waaronder dient te worden verstaan, 
dat de Zondag, zooals die kerkelijk wordt ge
vierd, geheel is a fo-eloopen. 

Ik concludeer /us tot, verwerping van het 
beroep. 

De Hooge Raad, em.; 
Gehoord bet verslag van den Raadsheer 

Taverne ; 
Gelet op het middel van casRatie, namens den 

requirant voorgestl'lrl bij pleidooi : (zie Cone). 
Proc. -Gen.) ; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten Jast-e 
van den requirant bewezen is verklaard - met 
rtualificatie en stmfoplegging als voormeld -
dat ... (zie Concl. Proc.-Gen.); 

0. ten aanzien van het middel van cassatie 
dat het daarin vermelde art. 100a luidt als 

volgt: (zic Cone!. Proc.-Gen.); 
dat het cassatiemiddel steunt op de stelling, 

dat deze bepaling der Alg. Politieverordaning 
der gemeente Vlaardingen moet, worden be
schonwd als een door bet plaatselijk bestuur 
toegestane uitzondering als in art. 4 der zoo
genaamde Zondagswet bedoeld ; 

dat echter, welke bedoeling ook bij het tot
standkomen van genoemd art. 100a mocht 
hebben voorgezet-en - waaromtrent- bij de 
toelichting van het casse tiemiddel een uit
voerig betoog is gehouden - een algAmeene 
bepaling als die van genoemd artikel, geldende 
bovendien voor alle dagen der week, nimmer 
kan zijn ecn op het verbod om op Zondagen 
opcnbare vermakel(jkheden te houden toege
stane uitzondering als in genoemd art. 4 be
doeld; 

dat dus reeds om deze reclen een beroep op 
art. lOf\a der Alg. Politieverordening der ge
meente Vlaardingen moet falen, zoodat de 
onder a en b van het middel ontwikkelde grieven 
buiten besilreking kunnen blijven ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 
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27 Mei 1929. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Arbeidswet artt. 1 en 74). 

De opvatting der Rechtb., dat het wet
telijk begrip ,,werkzaamheden in een on
derneming" geenerlei verband tusschen de 
onderneming en dengene, die de werk
zaamheden verricht, vere ischt wordt en 
vol doende zou wezen het verricht zij n der 
werkzaamheden ten beho eve van de onder
neming, is onjuist. Van werkzaamheden 
verricht in een onderneming kan alleen 
sprake zijn, indien degenen, die de werk
zaamheden verrichten, tot de ondememing 
in de betrekking staan als patroon of als 
arbeider. Daarnaar had de Rechtb. i. c. 
een onderzoek behooren in te stellen, heb
bende zij, door dit na te laten niet naar 
den grondslag der telastlegging beraad
slaagd en beslist. Vernietiging v. h. von
nis. 

Ooncl. Adv.-Gen. : Wil een hoofd of be
stuurder eener onderneming aansprakelijk 
gesteld kunnen worden voor naleving van 
de bepal ingen der Arbeidswet in bepaalde 
vertrekken, dan dient het hoofd of de be
stuurder eenige zeggenschap te hebben, 
hetzij over het werklokaal , hetzij over den
geen, die de arbe id verricht. Het is niet 
gebleken, dat het naaien van de knoopen 
op kaarten georganiseerd is als dee l der 
onderneming en evenmin, dat de kinde
ren, die th uis werden aangetroffen, bezig 
zijnde met het opnaaien, iets met de on
dernemi ng te maken hadden. De in het 
vonnis aangewezen redengevende feiten 
en omstandigheden kunnen de daarop ge
gronde bes! issing niet dragen. 

Op het bcro<'p van l\f. T. P. G., requirant 
van cassatie tegen een tegen hem gewezen 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Tie! van 
7 ]'ebnrnri 1929, waarbij hij in hooger beroep, 
na vernietiging van een vonnis van bet Kanton
gerecht, te Zaltbommel van den 20en Novem
ber 1928, wegens het ,,alR bestuurder van eene 
onderneming niet zorgen, dat in zijne onder
neming geen arbeid wordt verricht in atrijd met 
het _bij de Arbeidswet 1919 bepaalrle, gepleegd 
t en aanzien van twee personen", met aanhaling 
van de artt. 1, fl, 74, in verband met 83 dier 
wet, 2:1, 91 r., is veroordeeld tot twee geld
boeten iedn van een gulden, en vervangende 
hechtenis van een dag voor elke geldboete. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Tak. 

R eq uirant is m ede-directeur van Guppertz 
knoopenfabriek t,e Zalt-Bommel, waarin het be
drijf van hf't vervaardigen van knoopen wordt 
uitgeoefcnd. Op de fabriek geheel afgewerkte 
knoopen worden aan verscl:iillendo personen, 
die verder niet aan de fabriek verbonden zijn 
en die zich daartoe aanmelden, verstrekt om 
die knoopen op kaarten vast, te naaien, voor 
welk werk 2 a 3 cent per gros wordt betaa,ld 
als de kaarten met knoopen worden tP-rugge
hracht. Bedoelde .ecrsonen doen <lit werk thuis, 
hetzij alleen, hetz1j met hun huisgenooten, ter
wijl zij vrij zijn in het bepalen van den tijd, 
wannecr ze willen werken en w~nneer zij de 
kaarten aan di' fabriek terug zullen brengen. 
Tegen requirant wcrd nu proces-verbaal op· 
gemaakt, omdat bij een der kaarten bewerkende 

per onen des avonds {)fil kwart over tien twee 
kinderen, welke no_g geen 14 jaar waren werden 
aangetroffen, terwijl zij bezig waren knoopen 
op kaarten te naaitm. 

Met vernietiginp- van het vonnis van den 
Kantonrechter te 7,alt-Bommel werd door de 
Rechtbank te Tie! ten laste van rc<Juirant be
wezen verklaard, dat hij op 22 Mei 1928, des 
namiddags omstreeks 10.15 uur te Kerk-Driel, 
gemeente Driel als bestnurder eener onder
neming, waarin het bedrijf van het vervaar
digen van k.noopen werd uitl?eoefcnd, waarin 
op dat tijdstip door Arnoldus van Alphen, ge
boren 17 September 1916 en Wilhelmina van 
Alphen, geboren 18 December 1917, arbeid, 
bestaa,nde in het op kaarten naaien van knoopen, 
werd verricht, niet heeft gezorgd, dat die ar
beid niet werd verricht. Hij we1d schuldig ver
klaard aan overtreding van art. 74 der Arhcids
wet 1919 (als bestuurder van eene onderneming 
niet zorgen, dat in zijne ouderneming geen ar
beid wordt ve::richt in strijd met bet bij de 
Arbeidswet 1919 bepaalde geplcegd ten aanzien 
van 2 personen) en veroordeeling tot 2 geld
boeten volgde. De Rechtbank heeft alzoo aan
genomen dat op requirant als bestuurder der 
ondcrncming de vcrplichtin$ rust t-e zorgen, 
dat ten huize van hen, die biJ zich thuis boven
om chreven werk doen, de bepalingen der Ar
beidswet worden in acht genomen en derhalve 
o. a . geen kinderen bencden 14 jaar werken. 

R e'juirant teekende cassatie aan, maar mid
delen ter ondersteuning van het beroep zijn niet 
aangevoerd. Arobtshalve zal intus chen de 
vraag behandeld dienen te worden in hoeverre 
op de zoogenaamdP buisind,.strie de voorschrif
t en der Arbeidswet 1919 toepa sing behooren 
te vinden. 

In de Memorie van Toclichting op het Wets
ontwerµ van de geldende Arbeidswet (Alge
meene besc-houwingen ~ 8' CRijlagen H and. 
Tweede KamPr HH8 ·19 n°. 4118) gaf de Re
geering het volgende te kcnnen : ,,De Arbeids
wet van 1889 en de ArbeidswPt 1911 warcn in 
hoofdzaak wetten tot beschcrming van arbeirlers 
in fabrieken en al~ zoodanig er niet op berekend 
de misstanden op het gebi d der huisindustrie, 
die door baar verborgen karaktcr zicb veelal 
aan het toezicht der ambtcnaren onttrekt, te 
bestrijden. Ook de ontworpen wet, hoewel van 
uitgebreider strekking dan de Arbeidswet 1911, 
gaat uit van de gedachte, dat de naleving van 
voorschriften, die den arheidsduur regelen, 
alleen verzekerd kan worden, inrl..ien op den 
arbeid voldoende toezicbt, door de overbeid 
kan worden uitgcocfend, doordat die arbeid 
hetzij in het openbaar geschiedt, het~ij in da~r
voor bestemde inrichtingen, wier bestaan met 
gemakkelijk aan de inspectie-ambtenaren onbe
kend ka n blijven. Kan het onderhavige wets
voorstel er toe bijdragen de misstanden in de 
buisindustric te bestrijdcn, de ondergetcekende 
zal dit alloszins toejuir.hen. Hij acht het echter 
niet gewenscht in be-c; ontwerp speciale bepa
lia~en op te nemen ten aanzien van dezenbe
driJfsvorm, omdat bij daarvan om de boven
vermelde reden zeer weinig uitwerking ten goede 
verwacht. 

Zooals reeds bij de behandeling der Staats
b grooting voor het dienstjaar 1919 is mede
gedeeld, ligt het in het voornemen van de Re
geeriag een wetsvoorstel in te dienen tot krach-
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tige bestrijcJing der misstanden op het gebied 
der huisindustrie, ook door instelling va.n loon
raden, die bindende loonminimn. zullen vast-
stellen." • 

Uit het aangehaalde blijkt, dat de bedoeling 
was, indien zulks mogelijk bleek de bepalingen 
van de Arbeidswet wel op de hnisindustrie toe 
te passen, maar bjj een speciale wet de huisin
dustrie te regelen. Aa.n <lit voornemen is onlangs 
een begin van uitvoering gegeven door de pu
hlicatie van een voorontwerp van wet, waarhij 
voorschriften zijn ontworpen omtrent de huis
industrie (voorontwerp ,.Huisarbeidswet"). Ik 
merk op, dat terwijl de Arbcidswet 1919 onder 
arbeid verstaat: werkzaamheden in eene onder
neming, volgens bedoeld voorontwerp onder 
,.huisarbeid" znllen worden verst aan : werk
zaamheden voor eene onderneming. Bij het 
arrest van den Hoogen Raad van 15 Juni 1914 
W . 9666 (N. J. 1914 biz. 1005, Red.) is aange
nomen, dat onder onderneming is te verstaan : 
een zaak, die men opzet of drijft om geldelijke 
voordeelen te bebalen. Ingevolge ,i,rt. l van de 
Arbeidswet 1919 vallen onder die wet - bier 
niet van belang zijndP uitzonderingen <laare-g 
laten - alleen werkzaambeden in eene onder 
neming. Tn de vorige Arbeidswet Vll.!1 1911 werd 
nog in art. l gesproken van werkzaamheden 
in of voor eeae onderneming. De Memorie van 
Toelichting op het wetsvoor~tel, dat de tegen
woordige Wet is geworden. geeft aan op art. 1, 
l • lid, dat deze wijziging ,,in" in plaats van ,.in 
of voor", plaats had, omdat zij de voorkeur 
verdiende en ontleend werd aan de Steen
hou werswet. De Wetgever heeft alzoo uitdruk
kelijk de werkingssfeer der tegenwoordige wet 
bcperkt tot werkzaamheden in eene onder
neming, waarbij no({ in art,. 1, lid 3 aan het 
begrip onrlerneming een uitbreiding is gegeven . 
Het is niet gemakkelijk <le jniste grens te t rek
ken, wanneer arbeid kan gezegrl worden te 
worden verricht in de onderneming en wanneer 
dP arbei<l geacht moet worden we] ten behoeve 
van de onderneming, maar da.arbuiten te ge
schieden. Bi_j het arrest van HI October 1922, 
W. 10959 (N. J. 1922, blz. 1307, R,.d. ) werd 
door den Hoogen Raad aangenomen, dat het 
werken in eene onderneming een zekeren band 
tusschen den werkman en de onderneming 
onderstelt, <loch dat deze geenszins noodzake
l~ik ecn dienstverhouding als bedoeld in ,i,rt. 
l637a B. W. behoeft te zijn. H et komt mij voor, 
dat wil een hoofd of bPstuurder van een ondcr
neming aansprakelijk gc~teld kunnen worden 
voor naleving van de bepalingen der Arbeids 
wet in bepaalde vertrekken, het hoofd of de 
bestuurder ecaige zeggenschap client te hebbea, 
hetzij over bet werklokaal, !:ietzij over den
geen, die de arbeid verricht (zie art. 76, l" lid 
Arbeidswct 1919). Indien de arbeirl ,vordt ver
richt, geheel los van de organisatii, der onder
neming als zelfstandige verrichting van een 
arbeider, dan zal zijn arbeid we] kunnen strek
ken ten behoeve of voor de onderneming, maar 
dan kan naar mijne opvatting niet gezegd wor
den, dat die arbeid, welke geschiedt los van 
de onderneming door een of meer personen, 
welke niet aan de onderneming zijn verbonden 
en op plaatsen buiten het bedrijf der onder
neming gelegen, .;n <le onderneming plaats vindt. 

In <lit gedin" is door requirant opgegeven, 
d~.t verscbillende personen, waaronder N. W. 

Blom.mers aan zijn fabriek losse knoopen hR,len, 
welke la ter op kaarten genaaid weer aan die 
fabriek worden teruggebracht; getuige Blon;i
mers heeft verklaard, dat er reeds geruimen 
tijd ten harP.n huize voor de fabriek van re
q uirant knoopen op kaa.rtell' worden genaaid; 
dat zij daartoe zoo nu en dan aan die fabriPk 
knoopen haalt en deze na opnaaiing weer al
daar terugbrengt en <lat hare kiPderen Arnol
dus en Wilhelmina op den in de dagvaarding 

· vermelrlen tijd b<>zig waren met, bet naaien 
van die knoopen op kaarten. Deze feiten en 
omstandigheden heeft do Rechtb1mk voldoende 
reden~evend geacht voor hare beslissing, dat 
de aroeid in rle onderneming phats vond. lk 
kan mij daarmede niet vereenigen. Het is aiet 
gebleken, d,i,t bet naaien van de knoopen op de 
kaarten ireorganiseerd is als deel der onj !r
neming en evenmin, ds.t de kinder~n die thuis 
werden ,i,angetroffen bezi~ zijnde met het op
naaien, ie;s met de onderneming te maken 
hadden. Ik moge hierbij in herinnering brengen 
het arrest van 7 Febru,i,ri 1927, W. 116'19 (N. ,T. 
1927, biz. 34S, Red.). 1:it de omstandigheden, 
dat v:tn de fabriek knoopen worden gehaald, 
thuis op kaarten genaaid en daarn!t weder ,i,an 
die' fabriek terug worden bezorgd bli,ikt slechts, 
dat deze werkzaamheden ten behoeve van, 
d. i. voor de onderneming geschieden, maar in 
die omstandigheden worden geen gronden aan
getroffen, ,velke toereikend zijn voor de be
slissing, da.t die verrichtingen ook 'n de ondPr
neming plaats hadden. Er is niet vastgesteld 
of er een band tusschen de kinderen, dii, de 
knoopen opna.aiden en de onderneming bestond 
en zoo dit het geval wa~, ,mike dRn. Vee! meer 
geeft de inhoud der bewijsmirldelen aan, dat 
de kinderen werkten ,·oor hunne moeder, die 
dfl knoopen had gehaald. 

Indien met de Rechtbank zou mogen worden 
aangenomen, d,i,t in dit geval zonder meer kan 
gearht worden, dat de arbeid dcl' kindPren 
plaats vond in de ondernemiag, dan zou naar 
het mij voorkomt alle cnderscheid tusschen 
werkzaamheden ,n een onderneming en werk
zaamhedcn voor een ondPrnemiPg Z\jn nitge
wirnht. Uit het bovenstaande volgt, dat naar 
mijne meenin& de beslissing, dat het feit door 
verdachte is begaan, niet steunt op daartoe 
redengevende feiten en omstandigheden, daar 
de feiten en omstandigheden als zoodanig in 
bet vonni, aangewezen de daarop gegronde 
beslissing niet kunnen dragen, zoodat art. 359, 
30 lid Sv. i. v. m. de artt. l, 9 en 74 der Ar
beidswet 1919 is geschonden . 

Tk concludeer diensvolgens, dat het bestreden 
vonnis, behalve voorzoovrr vrijspraak is ge
volgd, zal worden vernietigd en de zaak zal 
worden verwezen naar het Gerecbtshof t.e Arn 
hem, t,en l'inde op bet bestaan<le booger beroep 
opnieuw te worden berecht en afgedaan. 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van d,m Raadsheer 

Van Dijck; 
0. c.at van bet den requira.nt bii de inleidende 

dagvaarding telastgelegde bij het bestreden 
vonnis iq bewezen verklaard - mP,t qnalifi
catie en strafoplegging als voormeld - dat 
(zie Cone!. Adv.-Gen.); 

0. dat, noch bij de ,i,anteekening van het 
beroep, noch naderhand, door of vanwege den 
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requirant eenige gronden voor dat beroep zijn 
aangevoerd ; 

0. ecb.ter ambtshalve : 
dat de voor bovenstaande bewezenverklaring 

blijkens het bestreden vonnis gebezigde bew~js
mi<ldelen in hoofdzaak inhouden : dat de re
quirant is mede-directeur der N. V. Gilppertz 
knoopenfabriE>k te Zalt-Bommel, waarin het be
drjjf Vl!,n bet vervaardigen van knoopen wordt 
uitgeoefend; dat er ten behoeve van dat be
<lr:jf door verschillende personen aan die fa
briek losse knoopen worden gehaald, welke 
later, op kaarten genaaid, weder aan die fa
briek worden teruggebracht; dat onder andere 
de getuige M. W. Blommer,. hnisvrouw R. A. 
van A!phen, zoo nu en dan aan voornoemde 
fabriek knoopen haalt en deze, na opnaaiing, 
weder a ldaar t erugbrengt, waarvoor zij dan 
aan die fabriek 2 it 3 rent, per gros ontvangt; 
dat hare, ter dagvaarding genoemde kinderen, 
op 22 Mei 1928 des namiddags omstreek, Hi .15 
uur te Kerk-Driel te haren hniz.e bezig waren 
met bet naaien van die knoopen op kaarten ; 
dat verrl.achte baar nimmn heeit gezei!d, dat 
ki111ieren beoeden I~ jaar dien nrbeid niet 
1onrhten verrichten : 

dat de Rechtbank, na de bewezenverklaring, 
heeft overwogen : 

,, dat verdachte's raadsman weliswaar bij 
plPidooi becft betoogd, dat het feit niet straf
ba.ar zon zijn, omdat tusschen den arbeider en 
den werkgever niet de banrl. zou bestaan, ver
eisch+, om van werkzaambeden in eene onder
neming te kunnen spreken ; 

dat de Rechtbank dit betoog onjuist acht, 
vermits de Arbeidswet 1919 dien band in casu 
niet eiscbt, verplichtende immers art. 74- sub 
2° dier Wet den bestuurder eener onderneming 
te zorgen, dat in zijne onderneming Ileen arbeid 
wordt verricht in strijd met het hij die wet be
paalde, in dit geval, dat kinderen heneden 
14 jaar geen arbPid verrichten; van eenig ver
band tussehen werkgever en arbPider is hier 
geen ~prake; wordt het gebod overtreden en 
verricht een kind beneden 14 jaar arbeid, clan 
is de bestuurder deswegn strafbaar"; 

dat, waar ter dagva'l.•ding met de termino
logie van art. 1 der Arbeidswet Hll9 is gesteld, 
dat de door de kinderen Arnoldns en Wilhel
mina van Alpben verricbte werkzaamhedeo -
het op kaarten naaien van knoopen - zijn ge
schied in eene onclerncming, de termen der dag
vaarding, nu van hPt tegendeel niet hlijkt, in 
zoover geacht moeten worden te zijn gebruikt 
in denzelfden zin. welken zij hebbeo in art. 1 
voormeld ; 

dat do Rechtbank, blijkens haar vnrenaange
haalde overwegingen, van omdeel is, dP.t voor 
het wettelijk begrip ,,werkzaambedeu in een 
onderneminf('' gee:,erlei verband tusschen de 
onderneming en dengene, die de werkzaam
heden verricht vereischt wordt, daarbij kenlijk 
ii.annemend , dat t en deze een zeker verba.nd 
tusschen de onderneming en rl.e verrichte werk 
zaamheden, met name: het verricht zijn der 
werkzaamheden ten bchoeve van de ondcr
neming, voldoende zou wezen ; 

clat echter die opvatting - welke in hare 
conseqnentie zon leiden tot vereenzclviging 
van de begrippen ,,werkzaamheden in 'een 
onderneming'' fin ,, werkzaamheden voor een 
ondernf'ming'' - onjuist is; 

dat toch, in tcgenstelliog met, de definitie 
van het begrip ,,arbeid" in de Arbeidswet 1911, 
in de Arbeidswet 1919 wordt gesproken van 
werkzaii.mheden in Pen onderneming. in plaats 
van : in of voor eenige onderneming, en zulks 
blijkeos de geschiedenis van de totstandkoming 
der tegenwoordige Arbeidswet zeer bewust; 

dat bovendien omtrent de beteekenis, te 
hechten aan de uitdrukking ,, werkzaamheden 
in een ondernemiog" in de Memorie van Toe
lichting tot het ontwerp der Arbeidswet 1919 
wordt opgemerkt: ,,Men .heeft hier niet te 
denken alleen ii.an werkzaamheden binoen een 
bepaalde ruimte (fabriek, werkplaats, kan
toor), maar in bet algemeen aan alle werkzR.am
hedeo, die, waar ook, verricht wordeo door 
hen, die het::::ij als patroon, hetzij als arbeider, 
tot eene onderneming in betrekking staan, tot 
bet dr(jven daarvan' '; 

dat derbalve van werkzaamheden, verricht 
in een onderneming. als waarvan de dagvaar
ding melding maakt, alleen sprake kan zijn, 
indien voorzegde betrekking t-nsschen de onder
neming en degenen, die de wcrkzaamheden 
verrichtten, b<"stond. en de Recht-bank derbalve 
daarnaar een onderzoek bad behooren in te 
stellen, hebbende zij, door dit na te lateo, niet 
naar den grondslag der telastleggiog beraad
slaagd en bcAlist, gelijk bi.i de artt. 350 en 358 
Sv. in verband met de artt. 425 en 415 van dat 
Wetboek is voorgescbreven, hetgeeo ingevolge 
art. 3:~8 voormeld nictigheid ten gevolge he.eft, 
zoodat haar vonois niet in stand kan blijven ; 

Vernietigt het bestreden voo nis ; 
Rechtcloende krachtens art. lOf\ R. 0. : 
Verwijst de zaak naar het Gcrcchtshof tc 

Arnhegi, ten einde haar op het bestaande hooger 
beroep opoieuw te berechten en af te doen, met 
inacbtoemin!! van dit arre~t en van de gegeven 
vrij~prnak. - ( . J.) 

28 M ei 1929. BESLUIT, houdende wijziging 
van bet Arbeidsreglement voor werklieden 
in 's Rijks dienst 1927. S. 267. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid, van J ustitie, 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
Financien, van Defensie, van Waterstaat en 
van Kolonien van 4 April 1929, n°. 738, Af
deeling Arbeid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Mei 1929, n°. 35); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 13 Mei 1929, n°. 1172, 
Afdeeling Arbeid; 

Overwegende, clat het wenschelijk is geble
ken, Ons besluit van 14 Maart 1927, Staats
blad n°. 53 (Arbeidsreglement voor werklieden 
in 's Rijks dicnst 1927), gewijzigd bij Ons be
sluit van 27 December 1927, Staatsblad n°. 
426, opnieuw te wijzigen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 November 1928 te bepalen : 
Art. I. In Ons besluit van 14 Maart 1927, 

Staatsblad n°. 53 {Arbeidsreglement voor werk
lieden in 's Rijks dienst 1927), gewijzigd bij 
Ons besluit van 27 December 1927, Staatsblad. 
n°. 426, worden de navolgende wijzigingen 
aangebracht : 
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A. Het derde en vierde lid van artikel 46 
word en gelezen: 

3. Voor het genot van woning wordt, be
halve in de gevallen, dat dit genot in het bij
zonder is of wordt toegekend als belooning 
voor het vervullen van eene nevenbetrekking 
of wel als belooning voor het gedurig ver
richten van, door eene daartoe bevoegde auto
riteit, opgedragen werkzaamheden buiten den 
normalen diensttijd, een aftrek toegepast van 
15 ten honderd van het tijdloon, met inbegrip 
Yan de toelagen, uitgezonderd de kindertoe
lage. Deze aftrek bedraagt 12 ten honderd, 
indien aan den werkman de verplichting tot 
bewoning van eene hem door het daartoe be
voegde Gezag aangewezen woning is opge
legd. Heeft de bewoning ten doe! de bewaring 
of bewaking van Rijkseigendommen, van een 
gebouw of van hetgeen daarin voor 's Rijks 
dienst aanwezig is, of wel, ingeval de desbe
treffende woning dienstbaar wordt gemaakt 
aan de uitoefening van den dienst van den 
werkman, dan bedraagt de aftrek 10 ten hon
derd. Indien de werkman aantoont, dat de 
huurwaarde van de woning, bepaald naar ar
tikel 10 van de wet op de personeele belasting 
1896, minder bedraagt dan de op grond van 
de vorige volzinnen van dit lid berekende af
trek, wordt deze op het bedrag van die huur
waarde gesteld, met dien verstande, dat, tenzij 
Wij in bijzondere gevallen anders bepalen, de 
hiervoren genoemde percentages nimmer dalen 
beneden onderscheidenlijk 7, 6 en 5. 

Voor het genot van woning, het\velk in het 
bijzonder is of wordt toegekend als belooning 
YOOr het vervullen van eene nevenbetrekking 
of wel als belooning voor het gedurig ver-
1·ichten van, door eene daartoe bevoegde auto
riteit, opgedragen werkzaamheden buiten den 
normal en diensttijd, stelt Onze betrokken Mi
nister, voor zooveel noodig, voor aftrek een 
bepaald bedrag of een percentage vast en 
zendt hij van zijne beschikking daaromtrent 
afschrift aan de Algemeene Rekenkamer. 

4. Voor het genot van vuur, licht en water 
wordt - behalve in de gevallen, dat tevens 
kost en inwoning wordt genoten of dat dit 
genot in het bijzonder is of wordt toegekend 
als belooning voor het vervullen van eene 
nevenbetrekking, of wel als belooning voor het 
gedurig verrichten van, door eene daartoe be
voegde autoriteit, opgedragen werkzaamheden 
buiten den normalen diensttijd - op het t ijd
loon, met inbegrip van de toelagen, uitgezon
derd de kindertoelage, een aftrek toegepast, 
voor het genot van vuur en licht van onder
scheidenlijk 2 en 1 ten honderd, en voor bet 
genot van over eene leiding geleverd water 
van 5 ten honderd van den ter zake van het 
genot van woning toegepasten aftrek. 

B. Artikel 47 wordt gelezen: 
Voor dienstkleeding, van Rijkswege ver

strekt, wordt gekort overeenkomstig de be
palingen van bet Rijkskleedingbesluit. 

In afwachting van de inwerkingtreding der 
desbetreffende regelingen volgens het Rijks
kleedingbesluit, wordt voor dienstkleeding, ge
heel of ten deele van Rijkswege verstrel,.-t, af
getrokken de waarde, welke die verstrekking 
voor den werkman kan geacht worden te heb
ben. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van den tweeden dag na <lien van de 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nij
verheid, van Justitie, van Binnenlandsche Za
ken en Landbouw, van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, van Financien, van Defensie, 
van Waterstaat en van Kolonien zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staats bi ad za l worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 28sten Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van A1·beid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S I o t em a k e r de B r u i u e. 
D e Minister van Justitie, J. Donner. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, J. B. Ka n. 
De Minister van Onde,·wijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Waszink. · 
De Minister van Financien, De G e e r. 
De Minister van Defensie, L am boo y. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d. Veg t e_ 
De Minister van Kolonien, 

Koning s berg er. 
{Uitgeg. 13 Juni 1929.) 

28 Mei 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
{Lager Onderwijswet 1920 Art. 101, 8e lid). 

Bij het vaststellen der driejaarlijksche 
vergoeding hebben Ged. Staten tot grond
slag hunner berekening te nemen de in 
kracht van gewijsde gegane raadsbesluiten 
tot vaststel I ing dier vergoeding over een 
of mee;r der drie jaren, genomen ingevolge 
art. 101 le lid. Nu bij de laatstbedoelde 
raadsbesluiten met geen vergoeding we
gens administratiekosten rekening is ge
houden, zij n Ged. Staten niet bevoegd bij 
het vaststellen der driejaarl ijksche vergoe
ding over de jaren, waarop de raadsbeslui
tcn betrekking hebben, zulks we! te doen. 

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

het gemeentebestuur van Groningen, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Groningen van 
10 J anuari 1929, Letter C. C. e. 5e Afd.,. 
waarbij met vernietiging van het besluit van 
den Raad der gemeente Groningen van 9 Mei 
1927, n°. 26, ten behoeve van de bijzondere 
school van de Vereeniging voor· Christelijk 
nationaal schoolonderwijs te Groningen-Help
man aan den Coendersweg aldaar, de vergoe
ding, boooeld in art. 101, 2e lid, der Lager
Onderwijswet 1920 over het jaar 1925, met 
inbegrip van de 3-jaarlijksche afrekening over
eenkomstig het 8e lid van dit artikel, over het 
tijdvak 1923 tot en met 1925, is vastgesteld 
op f 1971.60; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoo,xl, advies van 
1 Mei 1929, N°. 325; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
17 Mei 1929, N°. 19528, a fdeel ing Lager On
derwijs Financieel ; 

0. dat de Raad der gemeente Groningen bij 
besluit van 9 Mei 1927, n° . 25, heeft besloten 
de vergoeding, ingevolge art. 101 der Lager-
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Onderwijswet 1920 over de · jaren 192.3, 1924 
en 1925 voor de Vereeniging voor Christelijk 
nationaal schoolonderwijs te Helpman na ver
mindering overeenkomstig het Se lid van dit 
artikel vast te stell en op f 4166. 77; 

<lat, nadat het school bestuur bij Ged. Staten 
in beroep was gekomen, dit college bij besluit 
van 10 Januari 1929, Letter C. C. e. 5e afd., 
het bedrag der uitgaven ten behoeve van de 
bovenbedoelde school, welke over de jaren 
1923 tot en met 1925 voor vergoeding in aan
merking komen, nader heeft vastgesteld op 
f 4285.10 en de vergoeding over 1925 heeft 
bepaald op f 4285.10, verminderd met de over 
1923 en 1924 berekende vergoedingen van 
f 371.50 en f 1942 derhalve op f 1971.60 ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen 
dat een gedeel te der sal arissen van de secre
tarie-ambten aren en van eventueele andere 
in dit opzicht daarmede gelijk te stellen uit
gaven kan worden geacht te strekken ter ver
zeke,·ing van den goeden gang va11 het open
baar lager onderwijs; dat wel iswaar n iet met 
zekerheid kan worden gezegd, welk gedeelte 
a ls zoodanig moet worden beschouwd, aange
zien dit niet uit de gemeente-rekening is a£ te 
leiden, doch dat hierin voor de gemecnte geen 
grond kan zijn gelegen om een daarmede ge
lijk te stellen bedrag niet in aanmerking te 

' nemen bij de berekening van het gcmiddeld 
bedrag per leerling van de kosten der over
eenkomstige openbare lagere scholen in de 
gemeente; dat bij gebreke van een in de ge
meenterekening duidelijk aanwijsbaar bedrag 
met eene schatting naar billijkheid moet wor
den volstaan; dat eene vaststelling van de 
hierbedoelde uitgaven der gemeente op f 0.50 
per jaar en per leerling redelijk is te achten; 
dat het onderwerpelijk besluit van den R aad 
der gemeente Groningen geacht kan worden 
te omvatten eene vaststelling van de vergoe
ding, als bedoeld in art. 101, l e lid , der wet 
voor de jaren 1923, 1924 en 1925 ; dat het 
aantal leerlingen, dat de school van den 
a dressant over 1923, 1924 en 1925 bezocht, 
respectievelijk gemiddeld 100, 100 en 120 be
droeg; dat aangezien de bedoelde school op 1 
November 1923 is geopend, de vergoeding 
over 1923 per leerling moest zijn verhoogd 
met zooveel. maal 1/12 gedeelte van 50 cent 
als er na de opening der school nog maanden 
in dat jaar overbleven, alzoo per leerling met 
2/12 X 50 cent; dat in verb and met het voren
staande de overeenkomstig het bepaalde in 
a rt. 101, le-7e lid, berekende vcrgoeding 
over 1923, 1924 en 1925 moest zijn verhoogd 
met {100 X 2/12 + 100 + 120) X f 0.50 = 
f 118.33; dat dus het bedrag der maximum
vergoeding in plaats van in totaal f 4166.77 
door den Raa,d h ad moeten zijn bepaald in 
totaal op f 4166 .77 + f 118.33 = f 4285 .10 ; 

dat het gemeentebestuur in beroep aanvoert 
dat door d e gemeente niet alleen kosten wor
den gemaakt voor de a dministratic van het 
openbaar lager-onderwijs, m aar ook en zeer 
zeker in niet mindere mate voor het bij zonder 
onderwijs; dat de op deze administratie be
trekking hebbende werkzaamheden worden 
verrioht door onderscheidene ambtenaren ter 
gemeente-secretarie en ten kantore van den 
gemeente-ontvanger; dat veilig kan wo1'C!en 
aangenomen, dat de werkzaamheden, die voor 

het lager-onderwijs worden verricht, voor een 
overgroot dee! bestaan in het uitvoeren van 
voorschriften betreffende de subsid ieering en 
vergoedingen van het bijzonder onderwijs; dat 
immers tengevolge van de vele eB ingewikkel
de bepalingen ter zake van de subsidieering 
der bijzondere scholen de werkzaamheden ter 
gemeente-secretarie en ten kantore van den 
gemeente-ontvanger belangrijk zijn toegeno
men; dat voorts tengevol ge van het vaak 
weinig accuraat beheer van sommige school
besturen, het verifieeren van de bescheiden, 
overgelegd bij de 3-jaarlijksche afrekening der 
vergoeding ex art. 101 der wet zeer tijdroo
vend en omslachtig is; dat uit een en ander 
volgt, dat ten behoeve van de bijzondere scho
len door de gemeente adrn. inistratieve uitga
ven moeten worden gedaan, die meer bedra
gen dan die, welke de gemecnte voor haar 
eigen onderwijs heeft te doen en die een niet 
onbelangrijke verhooging van het gemeentelijk 
budget meebrengen; dat evenmin als nu de 
gemeente aan de schoolbesturen de verplich
ting oplegt, deze uitslui tend in hun belang 
gemaakte kosten aan de gemeente te vergoe
den, aan de gemeente nog een extra-I ast kan 
worden opgelegd, door haar te verplichten 
een bepaald bedrag per leerliqg uit te keeren 
aan de bijzondere scholen; 

0. dat Ged. Staten bij het vaststellen van 
de drie-jaarlijksche vergoeding, bedoeld bij 
art. 101, 8e lid, der ·Lager-Onderwijswet 1920 
over de jaren 1923 tot •en met 1925, tot grond
slag hunner berekening over de jaren 1923 en 
1924 hebben te nemen de in kracht van ge
wijsde gegane raadsbesluiten tot vaststelling 
dier vergoeding over die jaren, genomen inge
volge art. 101, le lid, dezer wet; 

dat bij de laatstbedoelde raadsbesluiten met 
geen vergoeding wegens adrn.inistratiekosten 
rekening is gehouden; 

dat derhalve Ged. Staten niet bevoegd wa
ren bij het vaststellen van de drie-jaarlijksche 
vergoeding over de jaren 1923 en 1924 met 
die vergoeding rekening te houden; 

dat Ged. Staten evenwel terecht de vergoe
ding over het jaar 1925 hebben verhoogd met 
een bedrag gelij kstaande met de kosten voor 
administratie der overeenkomst ige openbare 
scholen in de gemeente, omdat deze kosten 
zijn aa n te merken als kosten, bedoeld in · art. 
55, sub o, der Lager-Onderwijswet 1920 ; 

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

met vernietiging van het bestreden bes] uit 
van Ged. Sbaten van Groningon van 10 J ,an. 
1929, Letter C. C. e. 5e afd., het bedrag der 
uitgaven der bovenbedoelde bijzondere school , 
welke over 1923 tot en met 1925 voor ver
goeding in aanmerking komen, te bepalen op 
f 4226.77 en in verband daarmede de vergoe
ding over 1925 na verrekening overeenkomstig 
art. 101, 8e lid, der Lager-Onderwij swet 1920 
vast te stellen op f 1913.27. 

Onze Minister van Onderwij s, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 
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29 Mei 1929. BESLUIT tot vern ietiging van 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Fries/and van 9 Mei 1928, n° . 126, 2de 
Afd. F, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan het besluit van den Raad der gemeen
te Leeuwarden van 24 April 1928, n°. 
154 R/82, tot wijziging der gemeentebe
grooting voor het dienstjaar 1928. S. 268. 

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

Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 
namens den Raad dier gemeente, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Fries
land van 9 Mei 1928, n°. 126, 2e Afdeeling 
F, waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
besluit van den R aad van genoemde gemeente 
tot wijziging van de gemeentebegrooting voor 
het dienstjaar 1928 ; 

Den Raad van State, afdeel ing voor de 
geschill en van bestuur, gehoord, adviezen van 
21 September 1928, n°. 846 en 16 Januari 
1929, n°. 846/20; 

Op de voordracht van Ooze Ministers van 
Onderwijs, Kunste n en WetellSchappen van 17 
1'Iei 1929, n°. 2322/I, Afdeeling KullSten en 
Wetenschappen en van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw van 22 Mei 1929, n°. 4771, Af
cleeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende: 
dat de Raad der gemeente Leeuwarden bij 

besluit van 24 April 1928 de begrooting van de 
inkomsten en uitgaven v11n de gemeente voor 
het diellStjaar 1928 heeft gewijzigd door den 
claarop uitgetrokken post voor ,,Subsidi iin aan 
schouwburgen of muziekkorpsen", groot f 8500, 
te verhoogen tot f 19,900 ; 

dat Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 
9 Mei 1928, n°. 126, 2e Afdeeling F, hunne 
goedkeuring aan voornoemd Raadsbesluit heb
ben onthouden, daarbij overwegende, dat deze 
post op vorige begrootingen tot f 25,500 was 
uitgetrokken, welk bedrag, afgezien van f 1000, 
bestemd voor de stedelijke muziekschool, 
strekte tot financiering van het stedelij k or
kest, genaamd ,,Symphonie-orkest Leeuwar
den" (S.O.L.); dat de post, bij de vaststel
ling der primitieve begrooting voor den diellSt 
Yan 1928 op 22 December 1927 tot f 8500 is 
teruggebracht ; dat deze verlaging, door Bur
gemeester en Wethouders als onderdeel van 
een complex van bezuinigingsmaatregelen 
voorgesteld, door den Raad is aangenomen, 
nadat een tegenvoorstel om den post op 
f 25,500 te herstellen door hem verworpen 
wa,s, waarbij de Raad we! heeft overwogen, 
dat de consequentie van zijn besluit zou wezen 
de opheffing van het orkest, voor zoover zou 
bl-ijken , dat het voortbestaan daarvan van ver
deren gemeentelijken financieelen steun afhan
kelij k zou zijn; dat bij het thans ter goed
keuring aangeboden besluit tot wijziging van 
de begrooting de Raad, nu Burgemeester en 
vVethouders hem het voorstel deden om voor de 
afwikkeling in 1928 van de zaken van het 
stedelijk orkest alsnog een bedrag van ten 
hoogste f 8350 beschikbaar te stellen, met ver
werping van dit voorstel en met terzijdestel-
1 ing van zijn vroeger genomen besluit, aange-
11omen heeft een initiatief-voorstel om den 
bovengenoemden post met f 11,400 te verhoo
gen en uit te trekken op f 19,900 ten einde 
met dit bedrag, dat, tezamen met eene door 

eene commissie uit de burgerij bijeenverzamel. 
de som van f 5600, de benoodigde som van 
f 25,500 uitmaakt, het orkest nog tot 1 J a
nuari 1929 in stand te houden; dat de Kroon 
zich bij drie vroegere beslissingen over de 
beg1·ooting van Leeuwarden heeft uitge proken 
als volgt: bij Koninklijk Beslu it van 10 De
cember 1920: ,,dat, gegeven de tegenwoordige 
financieele toestand der gemeente, uitgaven, 
die niet van onafwijsbare noodzakel ij kheid zij n, 
dienen te worden vermeden"; bij Koninklijk 
Besluit van 6 Februari 1922: ,,dat de toe
stand der gemeentefinanciiin nog al t ij d van 
<lien aard is, dat de gemeente zich voorloopig 
moet onthouden Yan het doen van niet strikt 
onafwijsbare uitgaven"; bij Koninkl ijk Be
sluit van 18 F ebruari 1925: ,,dat een r ichtig 
financieel bele id niet gedoogt, de voorgeno
men verlaging van inkomsten te bevorderen, 
nu gebleken is, dat de lasten, welke reeds op 
de gemeentenaren zijn gelegd, onevenredig 
hoog zijn te achten"; dat t ijdellS de laatstge
noemde uitspraak de vermenigvulcligingsfactor 
van de gemeentelijke inkomstenbelasting was 
bepaald op 4, terwijl deze het vorige jaar was 
bepaald op 5.6 en thans op 5.3 is vastgesteld; 
dat in den alzoo nog geenszins verbeterden 
financieelen toestand Gedeputeerde Staten ten 
vorigen jare aanleiding vonden de begrooting 
voor 1927 aan het gemeentebestuur terug te 
zenden, ter nader onderzoek, ten einde tot in
grijpende bezuinigingen te komen, waaruit 
voor 1927 geen resultaat meer is voortgevloeid, 
maar als gevolg waarvan de toezegging is ver 
kregen, dat met betrekking tot de begrooting 
voor 1928 met alien ernst naar ingrijpende 
bezuiniging zou worden gestreefd; dat Gedepu
teerde Staten aan de begrooting voor 1928 op 
18 April 1928 hunne goedkeuring hebben ge
hecht, omdat h. i. uit de maatregelen, die 
overeenkomstig voorstellen van het Cqllege van 
Burgemeester en Wethouders getroffen waren, 
de ernstige wil van het Gemeentebestuur om te 
werken in de bovengenoemde richting was ge
bleken ; dat de schrapping van de uitgaaf 
voor het gemeentelijk orkest een onderdeel 
was van die bezuinigingsmaatregelen, en dus 
mede op grond van die schrapping de goed
keuring aan de begrooting is verleend; dat, 
nu de R aad een der belangrijkste van die pas 
getroffen bezuinigingsmaatregelen ongedaan 
maakt, het antwoord op de vraag, of dit be
sluit kan worden goedgekeurd, er van afhangt, 
of het bewijs is geleverd of we! aannemelijk 
is gemaakt, dat de illlltandhouding van het 
orkest in de toekomst gepaard zal gaan met 
een bezwaar voor de gemcentekas van sl ech ts 
geringen omvang; dat dit bewijs niet is ge
leverd, noch ook maar het geloof in de moge-
1 ij kheid is gewekt; dat toch blijkens het pers
verslag van de discussien in de Raadsvergade
ring van 24 April 1928 de voorstanders van 
het bovenbedoelde initiatief-voorstel, dat met 
14 tegen 13 stemmen is aangenomen, verwach
ten, dat inmiddels subsidiiin van bet Rijk, 
van de buitengemeenten en van particul ieren 
zullen kunnen worden verkregen en het orkest 
1.elf verruiming van inkomsten zal kunnen 
verwerven, waardoor zijne instandhouding in 
de toekomst met minder bezwaar voor de ge
meentekas verzekerd zal zijn; dat echter van 
het be taan van eenigen grond voor deze ver-
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wachtingen niets bl ijkt; dat integendeel de 
Raadsvoorzitter en eenige R aadsleden er op 
wezen, dat uit het feit, dat met de grootste in
spanning van de burgerij slechts een totaal
bedrag van f 5600 voor eenmaal kon worden 
bijeenverzameld, waaronder een gift van f 1000 
en een bedrag van f 700 aan verhoogde entree
gelden, valt op te maken, dat van de burgerij 
~teun van eenige beteekenis voor het orkest 
niet kan worden verwacht, terwijl ook van de 
kansen op Rijkssubsidie en op subsidi en van 
buitengemeenten nog niets bekend is en van 
pogingen van het orkest zelf om zijne inkom
sten te verruimen tot dusver niet bleek; dat, 
volgens den Voorzitter, in het allergunstigste 
geval een Rijkssubsidie van £ 5000 en uit an
dere bronnen missch ien £ 2000 verkregen zou 
kunnen worden, zoodat de gemeente jaarlijks 
ten minste £18,500 voor het orkest zou moeten 
blijven voteeren ; dat het met zoo ger ing moge
lijke meerderheid van stemmen genomen, te
gen het advies van Burgemeester en Wethou
ders en tegen 's Raads eigen besluit van 22 
December 1927 ingaande, besluit van 24 April 
1928 niet is in het bel ang der- gemeente en de 
goedkeuring mi tsd ien niet verwerven kan; 

dat van dit besluit de Gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de 
drie door Gedeputeerde Staten aangehaalde 
Koninklijke beslissingen, dateerend uit de ja-
1·en 1920, 1922 en 1925, betrekking hebben 
op andere gevallen en genomen zijn in andere 
en onderling verschillende omstandigheden, 
zoodat zij hier weinig ter zake doen ; dat z. i. 
de huidige financieele toestand der gemeente 
we! degelijk gedoogt den onderhavigen begroo
tingspost voor het jaar 1928 ter bevordering 
van een doe! als de instandhouding van het 
Stedelijk symphonie-orkest met £11,400 te ver
hoogen ; dat dit bedrag immers blijkens de be
grootingswijziging zelve zonder bezwaar kan 
worden gevonden op den post voor onvoorziene 
uitgaven , ter-wijl de Gemeenteraad in het 
voor-tbestaan van het orkest een voornaam g&
meentebelang ziet, in het bijzonder voor het 
muzikal e !even en de volksontwikkeling; dat 
het onjuist is de goedkeuring van het onder
werpelijk besluit er van te doen a fhangen, of 
het bewijs is geleverd dan we! aannemelijk 
gemaakt, dat de instanqhouding van het orkest 
in volgende jaren met minder bezwaar voor 
de gemeentekas zal kunnen geschieden dan 
tot dusverre, aangezien niet deze vraag, maar 
de tegenwoordige financieele toestand der g&
meente beslissend moet zijn voor de goedkeu
ring van de ingezonden wijziging der begroo
t ing voor 1928 ; 

dat bij het vervallen van het gemeentelijk 
subsidie het reeds ta! van jaren te L eeuwarden 
bestaand orkest zal moeten worden opgehe
ven ; 

dat bij het behoud van dit orkest, het eenige 
concertgevend lichaam ter plaatse en centrum 
van qrnziekleven in de provincie Friesland, 
niet gering te schatten cul tureele belangen 
betrokken zijn ; 

dat door de opheffing van het orkest, zij 
het ook in moeilijk waardeerbare mate, andere 
materi eele belangen zullen worden geschaad ; 

dat het vervallen van het subsidie niet ge
vorderd wordt door den toestand der gemeen
telijke financien, aangezien deze zich sedert 
eenige jaren bewegen in stijgende lijn ; 
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dat onder deze omstaiidigheden, nu het sub
sidie een betrekkelijk gering bedrag beloopt, 
geen bezwaar aan den toestand der gemeente-
1 ijke financien kan worden ontleend; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besl uit 
van Gedeputeerde Staten van Friesland van 9 
Mei 1928, n°. 126, 2e Afdeeling F , alsnog 
goedkeuring te verleenen aan het besluit van 
den Raad der gemeente L eeuwa,·den van 24 
April 1928, n°. 154 R/82 tot wijziging der ge
meentebegrooting voor het dienstjaar 1928. 

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de ui tvoer ing 
van dit besluit, dat tegelijk met de in hoofde 
dezes vermelde gemeenschappelijke voordracht 
dier Mini ters in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan a fschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, a fdeeling 
voor de geschillen van bestuur. 

H et Loo, den 29sten Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De Afiniste,· van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappcn, 

W as zink. 
De M·inister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, J . B. Kan. 
( Uitgeg. 24 Juni 1929.) 

Afdeeling: 
Kunsten en Wetenschappen. 

Afdeeling : 
Binnenlandsch Bestuur. 

N °. 23221/ 4 771. 

Betreffende : 
Subsidie Orkest 

Leeuwarden. 

's-Gravenhage, 17/22 Mei 1929. 

Aan de K oningin. 

Eerbiedig wordt Uwer Majesteit hierbij we
der aangeboden het nader advies van den 
R aad van State, afdeeling voor de geschill en 
van bestuur, dd . 16 J anuari 1929 n°. 846/20, 
betreffende het beroep, door Burgemeester en 
Wethouders van L eeuwarden namens den 
R aad dier gemeente ingesteld tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Friesland 
van 9 Mei 1928, n°. 126, 2e Afdeeling F. , 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het be
sluit van den Raad van genoemde gemeente 
van 24 Apr il 1928, n°. 154 R /82, tot wijziging 
van de gemeentebegrooting voor het dienstjaar 
1928. 

H et bij <lit advies behoorend ontwerp-be
sluit, hetwelk reeds gevoegd was bij het advies 
van 21 September 1928, n°. 846, luidt als 
volgt : 

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

Burgemeester en Wethouders van L eeuwarden, 
nam ens den Raad dier gemeente, tegen het be
sl uit :van Gedeputeerde Staten van Friesland 
van 9 Mei 1928, n°. 126, 2e Afdeeling F. , 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het be: 
sluit van den R aad van genoemde gemeente 
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tot wijzig ing van de gemeentebegrooting voor 
het dienstj aar 1928; 

Den R aad van State, A fdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 September 1928, n°. 846; . 

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

Overwegende: dat de Raad der gemeente 
L eeuwarden, bij besluit van 24 April 1928, de 
begrooting van de inkomsten en uitgaven van 
de gemeente voor het dienstjaar 1928 heeft 
gewijzigd, door den daarop uitgetrokken post 
voor ,,Subsidien aan schouwburgen of muziek
korpsen", groot f 8500, te verhoogen tot 
f 19,900 ; 

dat Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 
9 Mei 1928, n° . 126, 2e Afdeeling F., hunne 
goedkeur ing aan voornoemd Raadsbesluit heh
hen onthouden, daarbij overwegende, dat deze 
post op vorige begrootingen tot f 25,500 was 
uitgetrokken, welk bedrag, afgezien van f 1000, 
bestemd voor de stedelijke muziekschool, 
strekte tot financiering van het stedelijk or
kest, genaamd ,,Symphonie-orkest Leeuwar
den" (S.O.L .); dat de post, bij de vaststelling 
der primitieve begrooting voor den dienst van 
1928 op 22 December 1927 tot f 8500 is terug
gebracht; dat deze verlaging, door Burge
meester en \Vethouders als onderdeel van een 
complex van bezuinigingsmaatregelen voorge
steld, door den Raad is aangenomen, nadat 
een tegenvoorstel om den post op f 25,500 te 
herstellen door hem verworpen was, waarbij 
de Raad we! heeft overwogen, dat de conse
quentie van zijn besluit zou wezen de opheffing 
van het orkest, voor zoovei:- zou blijken, dat 
het voortbestaan daarvan van verderen ge
meentelij ken financieelen steun afhankel ij k 
zou zijn; dat bij het thans ter goedkeuring 
aangeboden besluit tot wijziging van de be
grooting de Raad, nu Burgemeester en Wet
houders hem het voorstel deden om voor de 
afwikkel ing in 1928 van de zaken van het 
stedelij k orkest alsnog een bedrag van ten 
hoogste f 8350 beschikbaar te stellen, met ver
werp ing van dit voorstel en met terzijdestel
l ing van zijn vroeger genomen besluit, aange
nomen heeft een initiatief-voorstel om den 
bovengenoemden post met f 11,400 te verhoo
gen en uit te trekken op f 19,900, ten einde 
met dit bedrag, dat, tezamen met eene door 
,eene commissie uit de burgerij bijeenverzamel
de som van f 5600, de benoodigde som van 
f 25,500 u itmaakt, het orkest nog tot 1 J a
nuari 1929 in stand te houden; dat de Kroon 
zich bij drie vroegere beslissingen over de be
grooting van Leeu,warden heeft uitgesproken 
a ls volgt: bij Koninklijk besluit van 10 De
,cern ber 1920 : ,,dat, gegeven de tegenwoordige 
f inancieele toestand der gemeente, u itgaven, 
d ie n iet van onafwijsbare noodzakelijkheid zijn, 
dienen te worden vermeden" ; bij K oninklijk 
besluit van 6 Februari 1922: ,,dat de toe
stand der gemeentefinancjiin nog al t ij d van 
dien aard is, dat de gemeente zich voorloopig 
moet onthouden van het doen van niet strikt 
ona fwijsbare u itgaven"; bij K oninklijk be
s luit van 18 F ebruari 1925: ,,dat een richt ig 
financieel beleid niet gedoogt, de voorgenomen 
verl aging van inkomsten te bevorderen, nu 
gebleken is, dat de lasten, welke reeds op de 
gemeentenaren zijn gelegd, onevenredig hoog 

zijn te ach ten" ; dat tijdens de laatstgenoemde 
uitspraak de vermenigvuldig ingsfactor van de 
gemeentelijke inkomstenbelasting was bepaald 
op 4, terwijl deze het vori ge jaar op 5,6 en 
thans op 5,3 is vastgesteld ; dat in den alzoo 
nog geensz ins verbeterden financieelen toe
stand Gedeputeerde Staten ten vorigen jare 
aanleiding vonden de begrooting voor 1927 
aan het gemeentebestuur terug te zenden, ter 
nader onderzoek, ten einde tot ingrijpende be
zuinigingen te komen, waaru it voor 1927 geen 
resultaat meer is voortgevloeid, maar als ge
volg waarvan de toezegging is verkregen, dat 
met betrekking tot de begrooting voor 1928 
met alien ernst naar ingrijpende bezuiniging 
zou worden gestreefd; dat Gedeputeerde Sta
ten aan de begrooting voor 1928 op 18 April 
1928 hunne goedkeuring hebben gehecht, om
dat h. i. uit de maatregelen, die overeenkom
stig voorstell en van het College van Bur ge
meester en Wethouders getroffen waren, de 
ernstige wil van het Gemeentebestuur om te 
werken in de bovengenoemde richting was ge
bleken; dat de schrapping van de uitgaaf voor 
het gemeentelijk orkest een onderdeel was van 
die bezuinigingsmaatregelen en dus rnede op 
grond van die schrapping de goedkeuring aan 
de begrooting is verleend; dat, nu de Raad 
een der belangrijkste van die pas getroffen 
bezu inigingsmaatregelen ongedaan maakt, het 
antwoord op de vraag, of dit besluit kan wor
den goedgekeurd, er van afhangt, of het be
wijs is geleverd of we! aannemelijk is gemaa1.-t, 
dat de instandhouding van het orkest in de 
toekomst gepaard zal gaan met een bezwaar 
voor de gemeentekas van slechts geringen om
vang; dat dit bewijs niet is geleverd, noch 
ook maar het geloof in de mogel ijkheid 
is gewekt; dat toch blijkens het pers
verslag van de discussien in de Raads
vergadering van 24 April 1928 de voor
standers van het bovenbedoelde initiatief-voor
stel, dat met 14 tegen 13 stemmen is aange
nomen, verwachten, dat inmiddels subsidien 
van het Rijk, van de buitengemeenten en van 
particulieren zull en kunnen worden verkregen 
en het orkest ze!f verru iming van inkomsten 
zal kunnen verwerven, waardoor zijne instand
houding in de toekomst met minder bezwaar 
voor de gemeentekas ,verzekerd zal zijn; dat 
echter van het bestaan van eenigen grond 
voor deze verwachtingen niets blijkt; dat in
tegendeel de Raadsvoorzitter en eenige Raads
leden er op wezen, dat uit het feit, dat met de 
grootste inspanning van de burgerij slechts een 
totaalbedrag van f 5600 voor eenmaal kon 
worden b ijeenver.t;ameld, waaronder een gift 
van f 1000 en een bedrag van f 700 aan ver
hoogde entreegelden, valt op te maken , da t 
van de burgerij steun van eenige beteekenis 
voor het orkest niet ka n worden verwacht, ter
wij l ook van de kansen op Rijkssubs idie en op 
subsidien van bui tengemeenten nog niets be
kend is, en van pogingen van het orkest zelf 
om zijne inkomsten te verruimen tot dusver 
n iet bleek; dat, volgens den Voorzitter , in het 
allergunsti gste geval een Rijkssubsidie van 
f 5000 en uit andere bronnen misschi en f 2000 
verkregen zou kunnen worden, zoodat de ge
meente jaarl ij ks ten m inste f 18,500 voor het 
orkest zou moeten blijven voteeren; da t het 
met zoo gering mogelijke meerderheid van 
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stemmen genomen, tegen het advies van Burge
meester en Wethouders en tegen 's Raads eigen 
besl uit van 22 December 1927 ingaande, be
sluit van 24 April 1928 niet is in het belang 
der gemeente en de goedkeuring mitsdien niet 
verwerven kan; 

dat van dit besluit de Gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de 
drie door Gedeputeerde Staten aangehaalde 
Koninklijke bes] iss ingen hier we in ig ter zake 
doen; dat z. i. de huidige financiee le toestand 
der gemeente wel degelijk gedoogt, dat de on
clerhavigc begrootingspost voor het jaar 1928 
met fll ,400 worclt verhoogd ter bevordering 
van de instandhouding van het Stedelijk 
Symphonie-Orkest; dat hij toch in het voortbe
staan van het orkest een voornaam gemeente
belang ziet, in het bijzonder voor het muzikale 
]even en de volksontwikkeling ; 

Overwegende: dat bi ij kens de overgelegde 
stukken de toe tand der gemeentefinancien te 
Lecv.warden zich verzet tegen het doen van 
niet str ikt noodzakel ijke uitgaven; 

dat onder deze omstandigheid moet worclen 
aangenomen, dat bij het in stand blijven van 
het Symphonie-Orkest Leeuwarden gedurende 
het jaar 1928 niet een zoodanig gemeente
belang is betrokken, dat de door den Gemeen
teraad vastgestelde verhooging van het sub
sidie voor dat orkest zou zijn gerechtvaardigd; 
ook hierom, wijl op grond van de stukken 
moet worden verwacht, dat het orkest ook in 
de toekomst aanzienlijken geldelij ken steun uit 
cle gemeentekas zou behoeven; 

dat deze subsid ieverhooging te mi nder kan 
worden gedoogd, nu blijkens de evengenoemde 
stukken en het medegedeelde in de openbare 
vergadering van de afdeeling van den Raad 
van State voor de Geschillen van Bestuur, 
waarin over deze zaak verslag is uitgebracht, 
de op de door Gedeputeerde Staten goedge
keurde begrooting voor 1928 tot uitdrukking 
gebrachte bezuini gingen, waaronder die be
treffende het subsidie voor het orkest, zijn aan
gebracht krachtens voorafgegaan overleg tus
schen dat College en het Gemeentebestuur; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht 
hunne goedkeuring aan de begrootingswijzi
g ing hebbep onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, waarvan afschrift zal worden gezon
den aan den Raad van State, Afdeeling voor 
de Gesch ill en van Bestuur. 

Ondergeteekenden kunnen zich hiermede niet 
vereenigen. 

De Raad van State, Afdeel ing voor de Ge
schi ll en van Bestuur, meent, dat aan de be
antwoording van de vraag, of de gemeente 
Leeuwa1·den zich een jaarlijksche uitgave tot 
een bedrag van f 18,900 mag veroorlooven om 
het orkest a ldaar in stand te houden en daar
door bevordelijk te zij n aan het muziekleven 
in Leeuwarden, in wezen de besl issing van d it 
gesch il afhangt. Zij handhaaft haar gevoelen, 
dat de staat der financien van deze gemeente 
zich tegen het doen van deze uitgave verzet 
,en wijst ter motiveering hiervan met name op 
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de zeer hooge vermenigvuldigingsfactor van 
de gemeentelijke inkomstenbelasting. 

Inderdaad was voor het dienstjaar 1927 
de vermenigvuldigingsfactor 5,6 en vie! een 
ver opgevoerde progressie te constateeren. Van
daar dat Gedeputeerde Staten meenden te 
moeten ingrijpen. Al spoedig echter kon het 
pessimi me omtrent den financieelen toestand 
plaats maken voor hoopvoller gestemdheid ; de 
gewone d ienst voor 1927 bleek achteraf een 
overschot van f 250,000 op te leveren, de mul
tipl icator kon in 1928 word en teruggebracht 
tot 5,3 en dit niettegenstaande de stroomprijs 
voor de electric iteitslevering verlaagd werd 
van 29 tot 25 cent per K .W.U., hetgeen voor 
de gerncente neerkwam op een vermindering 
van inkomsten van jaarlijks pl.m. f 80,000. 
Voor 1929 kon de mu ltiplicator nader worden 
verlaagd tot 4.8, hoewel b.v. de gasprijs ge
hracht werd van 8 op 7 cent per M3. Dit alles 
toont aan, dat te L eeuwarden geen sprake is 
van een financieelen noodtoestand, maar dat 
integendeel de omstandigheden zich voortdu• 
rend wijzigen in gunstigen zin. Het is, naar 
het gevoelen van ondergeteekenden, niet mo
gel ij k met deze fe iten voor oogen nog staande 
te houden, dat het subs idie uit financieele 
overweging moet vervallen. Van een gemeente 
als Leeuwarden kan niet gezegd worden, dat 
zij genoodzaa kt is ter wille van een bezuiniging 
van slechts f 18,900 's jaars een ins telling op 
te offeren, die zij reeds ta] van jaren heeft in 
stand gehouden. Er zouclen trouwens tegen
over het rnaterieele voordeel ook allerlei ma
terieele nadeelen staan, die het op zich zelf 
reeds gering bedrag der bezuiniging nog meer 
zouden verminderen. Zeker is, dat intrekking 
van het gemeentelijk subsidie het verdwijnen 
van het orkest tot gevolg zou hebben, wat 
stell ig financieele schade beteekent voor deze 
stad, die als alle andere steden voor haar 
welvaart behoefte heeft aan gelegenheid tot 
ontspanning en het smaken van kunstgenot. 
Ook zou ongetwijfeld nadeel worden toege
bracht aan den bloei van den nauw met het 
orkest verbonden muziekschool met ruim 200 
leerlingen, die, a lthans in haar tegenwoordi
gen vorm, n iet zou kunnen worden voortgezet. 
Het totaal van de hieruit voortvloeiende na
deelen, dat bezwaarl ij k in een cijfer kan wor
den uitgedrukt, zou voor een juiste bereke
ning van de bezuinig ing van het op zich zelf 
reeds niet hooge bedrag van f 18,900 moeten 
worden afgetrokken. 

Ondergeteekenden kunnen derhalve niet in
zien, dat financieele redenen tot intrekking 
van het subsidie moeten leiden. 

Verder wijst de Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur er op, dat door het bestreden 
besluit werd teruggekomen op een door Bur
gemeester en Wethouders van Leeuwarden en 
Gedeputeerde Staten van F1·iesland na ge
pleegd overleg aanvaarde gedragslijn inzake 
de gemeeotelijke begrootingspolitiek, welke 
mede het onderhavig subsidie betrof, terwij l 
zich naar het oordeel der Afdeeling geen ge
wichtige omstandigheden hebben voorgedaan, 
op g rond waarvan het gemeentebestuur zich 
van den plicht tot nakoming van zijne toe
zeggingen aan Gecleputeerde Staten ontslagen 
zou mogen rekenen. Het hierin liggend ver
wijt van schending eener eenmaal gemaakte 

32 
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afspraak komt den ondergeteekenden echter 1 
niet gegrond voor, aangezien een tusschen 
Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde 
Staten gehouden bespreking de vrijhei d van 
besliss ing van den gemeenteraad niet aantast. 

Ten slotte zij er nog op gewezen, dat hier 
het voortbestaan op het spel staat van een 
cul tureele instelling, de eenige van dien aard 
in Friesland, welke provincie op muzikaal ge
bied geheel op zich zelf is aangewezen en in 
het orkest te L eeuwarden het eenige middel 
bezit om haar inwoners goede muziek te doen 
hoorcn. Het zou, naar het gevoelen van on
dergeteekenden, niet een daad van juist Over
he idsbeleid zijn een dergelijk cultureel belang 
tegen den zin van het gemeentebestuur zelf 
blijvend te treffen, nu de financiee le toestand 
daartoe niet noodzaakt. 

Op grond van vorenstaande overwegingen 
zijn ondergeteekenden van meening, dat met 
vernietiging van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Friesland dd. 9 Mei 1928, n° . 126, 
2e Afdeel ing F., alsnog goedkeuring behoort 
te worden gehecht aan het besluit van den 
gemeenteraad van Leeuwarden dd. 24 April 
1928, n°. 154 R/82. 

Een daartoe strekkend ontwerp-be luit wordt 
Uwer Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachti
g ing aangeboden. 

De. Minister van Onderwijs, 
T(unst en en Wetenschappen, 

Waszink. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, J. B. IC an. 

30 Mei 1929 . KONINKLIJK BESLUIT. 
Het raadsbesluit tot verleening van 

voorschot op de vergoeding, bedoeld in 
art. 100 I. o.-wet, is in strijd met art. 5 
dier wet. 

G. S . Utrecht bovendien: de vergoeding 
voor boventall ige onderwijzers en de u it
keering daarvan vinden in wet en a lge
meenen maatregel van bestuur volledige 
regeling, zoodat het onderhavige besluit, 
a ls tredende in hetgeen van algemeen 
rijksbelang is, in strijd is met art. 150 
gem.wet. 

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

Burgemeester en Wethouders namens den 
Raad der gemeente Baarn tegen het besluit 
van Ged. Staten van trecht van 3 Juli 1928, 
n°. 1208/1465. 3de afd., waarbij goedkeuring 
is onthouden aan het raadsbesluit dier ge
meente van 16 Maart 1928 tot wijziging van 
de gemeente-begrooting voor het dienstjaar 
1928; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schi ll en van Bestuur, gehoord, adviezen van 
17 October 1928, n°. 949, en van 20 Maart 
1929, n° . 949 (1928)/72; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 26 
Mei 1929, n°. 45561, afd. B. B. 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Baarn bij besluit van 16 Maart 1928, de ge
meente-begrooting voor het dienstjaar 1928 
heeft gewijzigd, waarbij o. a. wordt ingesteld 

de uitgaafpost volgnummer 455a ,,voorschot 
op de vergoeding ingevolge art. 100 der lager
onderwijswet 1920 aan besturen van bijzon
dere scholen f 9572.36", waartegenover in ont
vang tot gel ijk bed rag wordt ingeste l d de 
post volgnummer 93a .,Terugontvang t van 
voorschotten op de vergoeding ingevolge art. 
100 der lager-onderwijswet 1920, verstrekt aan 
besturen van bijzondere scholen"; 

dat Ged. Staten bij beslui t van 3 Juli 1928, 
3de afd. n°. 1208/1465, aan deze wijziging van 
de begrooting hunne goedkeuring hebben ont
houden, uit overweging, dat de genoemde 
post ten doe! heeft, ter uitvo ring van het 
raadsbesluit van gelijken datum, aan eenige 
bij zondere scholen voorschotten te verleenen 
op de vergoed ing voor boventa ll ige onderwij
zers over de jaren 1927 en 1928; dat ten aan
zien van de vergoeding voor de boventallige 
onderwijzers bij het bijzonder onderwij s rege
Ien zijn vastgesteld bij art. 100 dier wet en 
bij art. 12 van het IC. B. van 4 September 
1923, S. 432; dat het eerstaangehaalde artikel 
aanspraak toekent op vergoeding en niet op 
voorschot op die vergoeding, de wijze van 
berekening van die vergoeding regel t en het 
tijdvak van hare u itkeering bepaalt, terwijl 
het laatstgenoemde artikel bepaalt op welk 
tijdstip de Raad mag beslissen omtrent het 
verzoek om vergoed ing uit de gemeentekas; 
dat hot verleenen van een voorschot op de 
eventueel toe te kennen vergoeding, van wel ke 
I aatste de aanspraak en het bed rag nog n iet 
vaststaan, en de uitkeering van een voorschot, 
dat bovendien geschiedt op een antler tijdstip 
dan voor de uitkeering van de vergoeding be
paald, neerkomt op het verleenen van een 
ondersteuning, we! ke de wet niet noemt, en 
op een andere wijze clan in de wet is be
paald; dat de be luiten op dezen grond in 
strijd zijn met art. 5 der lager-onderwijswet 
1920; dat voorts, wijl de regeling van c.e ver
goeding voor boventall ige onderwijzers en 
hare uitkeering door het bovenaangehaal de 
art. 100 der lager-onderwijswet 1920 en door 
a rt. 12 van het K. B. van 4 September 1923, 
S . 432, volledig is geregeld en daardoor tot 
rijksbelang is verklaard, het gemeentebestuu r 
niet bevoegd is op dit terrein nactere regel in
gen te treffen, <loch slechts de wettelijke be
pal ingen heeft uit te voeren ; dat de beide 
raadsbesluiten van 16 Maart 1928 dus ook in 
strijd zijn met art. 150 der gemeentewet; 

dat van dit beslui t van Ged. Staten de Raad 
der gemeente Baarn bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat noch in de lager
onderwijswet, noch in het K. B. van 4 Sep
tember 1923, S . 432, bepalingen zij n opgeno
men,- welke een voll edige rega li ng bevatten 
omtrent de uitkeering dezer vergoeding, waar 
bepalingen, als ten aanzien van de vergoeding 
krachtens art. 101 zijn opgenomen in lid 4 en 
I id 6 van art. 103 de r we t, ontbreken en ook 
art. 12 van genoemd Koninklijk Beslu it geen 
regelen betreffende de uitbetaling de r vergoe
ding ex a rt. 100 der wet inhoudt ; dat bij het 
ontbreken van dergel ij ke bepalingen de ge
meente niet alleen bevoegd is te bes! issen, hoe 
de uitkeering zal gesch ieden, doch zelfs hier
omtrent bepalingen moet geven ; dat, ook in
dien wordt besloten de uitbetal ing te doen 
gesch ieden na de vaststelling der vergoeding 
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overeenkornstig l id 3 van a rt. 12 van het K. 
B. van 4 September 1923, S. 432, dit toch 
feitelijk een aanvu lling der bepalingen van 
wet en Koninklij k Besluit is; dat, waar dus 
zoodanige aanvull ende re gel ing onvermijdel ijk 
is, er op wettelijke gronden oak geen bezwaar 
tegcn kan warden gemaakt, dat die regeling 
wordt getroffen, overeenkomstig het algemeen 
ten aanz ien van de vergoedingen krachtens de 
onderwijswet geldende beginsel van ui tbetal ing 
bij voorschot; dat bovendien Onze Minister 
van Onclerwijs, Kunsten en vVetenschappen, 
meerdere malen al s zijn meening heeft te 
kennen gegeven, dat de wet zich niet verzet 
tegen het verl eenen van cle rgelijke voorschot
ten; 

Overwegende, dat ingevolge ar t. 6, 3de lid 
cler Jager-onderwijswet 1920 aan bij zondere 
scholen voor gewoon en u itgebreicl lager on
derwijs door de gemeenten geenerle i ge ldelijke 
bijclragen of anclere ondersteuning middellijk 
of onmiddellijk mogen warden toegekend clan 
in de gevallen en onder de voorwaarclen, in 
de wet genoemd; 

dat, in tegen telling o. a. met a rt. 103, 3de 
lid der wet, ingevolge welke bepal ing voor
schotten op de vergoeding, bedoeld bij art. 
101 der wet kunnen warden verstrekt, inge
volge geen wctsbepal ing voorschotten op de 
vergoeding, bedoeld in art. 100 der wet, kun
nen worden verleend; 

dat de vertegenwoordiger van het gemeente
bestuur ter openbare vergadering van de Af
deel ing van den Raad van State voor de Ge
schi ll en van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is ui tgebracht, nog heeft aangevoerd, 
dat Ged. Staten, zoolang het beslui t van den 
gemeenteraad tot toekenning der voorschotten 
niet is vernietigd, tegen een uitgaafpost op 
de begrooting, ter uitvoering van het raads
besluit, geen bezwaar kunnen maken; 

dat dit betoog echter client te worden ge
wraakt, aangez ien de omstandigheid, dat het 
raadsbeslui t, ter ui tvoeri ng waarvan de uit
gaafpost is opgenomen, niet door Ons is ver
nietigd. Ged. Staten niet van den plicht ont
heft, om bezwaar te maken tegen uitgaven 
in strijd met de wet; 

dat derhalve Ged. Staten terecht bij hun 
bestreden besluit aan de wijziging van de be
grooting de goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet en de lager-onder
wijswet 1920 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan, 
het beroep ongegrond te verkl aren. 

(Gem.stem.) 

30 M ei 1929. KONI KLIJK BESLU IT. 
(Lager Onderwij swet 1920 Art. 5 j 0 art. 
100). 

Het ve rl eenen van een voo rschot op de 
vergoed ing, bedoeld in a r t. 100, is in strijd 
met de bepaling van art. 5 3e lid. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Beschi kkende op het beroep, ingestel d door 
Burgemeester en Wethouders namcns den 
R aad der gemeente Zeist tegen het beslui t 
van Ged. Staten van Utrecht van 2;\ Septem
ber 1928, n°. 2510/2016, 3e Afd. , waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbe-

sluit d..ier gemeente van 6 September 1928, t,ot 
wijziging der gemeente-begrooting voor het 
dienstjaar 1928; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, adv ies van 
3 April 1929, n°. 227; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 25 
Mei 1929, n° . 4556 I , Afd. B. B.; 

0. dat de Raad der gemeente Zeist in zij ne 
vergadering van 6 September 1928 heeft be
sloten onder intrekki ng van zijn besluit van 
19 Juli 1928 de begrooting der in komsten en 
uitgaven der gemeente voor het clienstjaar 
1928 te wij zigen in <lien zin, dat antler de 
volgnummers 360a en 373a onderscheidenlijk 
van § 7 en van § 9 van Hoofdstuk VIII afd. 
I der ui tgaven warden opgenomen uitgaaf
posten onder de omschrij ving ,,Voorschot aan 
de besturen van bijzondere scholen op de ver
goeding ingevolge art. 100 der Lagcr-Onder
wijswet 1920" ten beclrage van f 8000 voor 
het gewoon lager onderwijs en f 2000 voor het 
uitgebreid lager onderwijs, waartegenover in 
ontvangst tot gelij ke bedragen onder de volg
nummers 74a en 81a onderscheidenlijk van 
§ 7 en van § 9 van I--Ioofdstuk VIII afd . I der 
inkomsten posten warden gesteld oncier de be
naming ,,Terugontvangst van het aan de 
B esturen van bij zondere scholcn verleende 
voorschot op de vergoeding ingevolge art. 100 • 
der Lager-Onderwij swet 1920"; 

dat Ged. Staten van Utrecht bij hun beslui t 
van 25 September 1928, 3e afd. n°. 2510/2016 
aan dit r aadsbesluit hunne goedkeuri ng heb
ben onthouden, uit overweging, dat de ge
noemde uitgaafposten ten doe! hebben, ter uit
voering van het raadsbesluit v-an 10 Mei 1928 
aan bijzondere school besturen voorschotten te 
verleenen op de vergoeding van boventall ige 
onderwijzers; dat ten aanzien van de vergoe
ding voor de boventalli ge onderwijzers bij het 
l.,ijzonder onderwijs regelen zijn vastgesteld bij 
art. 100 der Lager-Onderwijswet 1920 en bij 
a rt. 12 van Ons bes! uit van 4 September 1923 
S. 432; dat het eerstaangehaalde artikel aan
spraak toekent op de vergoeding en niet op 
voorschot op die vergoed ing, de wijze van be
rekening van die vergoeding regelt en het 
tijdvak van hare ui tkeering bepaalt, terwijl 
het laatstgenoemde artikel bepaalt, op welk 
tijdstip de R aad mag bes li ssen omlrent het 
verzoek om vergoedi ng ui t de gemcentekas; 
clat het verleenen van een voorschot op de 
eventueel toe te kennen vergoeding, van welke 
laatste de aanspraak en het bedrag nog Hiet 
vaststaan en de uitkeering van een voorschot, 
dat bovendien geschiedt op een andcr tijdstip 
dan voor de uitkeering van de vergueding is 
bcpaald, neerkomt op het verleenen van eene 
ondersteuning, welke de wet ni et noemt en 
op eene andere wijze dan in de wet is be
paald; dat de besluiten op dezen grnnd in 
strijd zijn met art. 5 der L ager-Onderwijswet 
1920 ; dat in de tweede plaats, wiji de rege
ling van de vergoeding voor boventallige on
derwijzers en hare uitkeering door het boven-

• aangehaalde art. 100 der Lager-Onderwijswet 
1920 en door art. 12 van Ons besluit van 4 
September 1923, S. 432, volledig is geregeld 
en daardoor t,ot Rijk belang is verklaard, het 
getneentebestuu r niet bevoegd is op dit te r-
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rein nadere regeli ngen te treffen, doch slechts 
de wettelijke bepalingen heeft uit te voeren; 
dat het raadsbesluit van 10 Mei 1928, evenals 
dat van 6 September 1928, dus ook in strijd 
is met art. 150 der Gemeerltewet; dat het 
iiaadsbesl ui t van 6 September 1928 tot wijzi
g ing van de gemeentebegrooting voor 1928 
derhalve niet, voor goedkeuring vatbaar is; 

dat van d it besluit de Raad van Zeist bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende dat 
weliswaar in a.rt. 12, 3e lid, van Or,s be luit 
van 4 September 1923, S. 432, het tijdstip be
paal d is, waarnp de Raad eerst mag beslissen, 
omtrent het verzoek om vergoeding uit de 
gemeentekas, maar dat daaruit nog geen ver
bod voortvloeit, om in afwachting van de 
vaststelling der vergoeding aan de betrokken 
school besturen een voorschot op die vergoe
ding te verleenen; dat immers het verleenen 
van een dergel ijk voorschot geen invloed heeft 
op de vaststelling der vergoeding en derhalve 
art. 12 van Ons bovenaangehaald bes! uit ten 
voile kan warden nageleefcl; dat door Ged. 
Staten ten onrechte worclt overwogen clat in 
de Lager-Onderwijswet 1920 of Ons bovenaan
gehaalde besluit zou zijn bepaald, op welk 
t ij clstip de vergoeding, bedoeld in art. 100 aan 
de bijzondere schoolbesturen moet wurden uit
gekeerd; dat noch art. 100, noch Ons meer
genoem cl besluit eene cle rgelijke bepaling in-

' houdt; dat we! in art. 100 wordt bepaald, dal 
de vergoeding wordt uitgekeerd over het tijcl
vak, gedurende hetwelk ,aan de openbare 
school meer ondenvijzers werkzaam zij n clan 
het aantal , waarvan de jaarwedden door het 
Rij k a.an de gemeente warden vergoed en tot 
twee jaren daarna, maar dat daarrnede nog 
niet is bepaald het tijdstip, waarop de ver
goeding moet warden uitbetaald; dat der
halve in de wet en in Ons meergenoemde be
sluit geen volledige regel ing wordt gegeven 
wrn de wij ze, waarop de genoemde vergoeding 
moet warden uitgekeerd, zooals dit we! is ge
schied, b.v. ten aanzien van de vergoeding, 
krachtens a.rt. 101 der wet; dat bij het onfr 
breken van bepalingen omtrent de wijze van 
uitkeering der vergoeding, wegens bovental
lige onderwijzers, de gemeente niet alleen be
voegd is te bes l issen hoe de uitkeering zal ge
schieden, doch zelfs hieromtrent bepal ingen 
moet geven ; dat ook in het geval de gemeente 
niet mocht hebben besloten tot het verl eenen 
van een voorschot, zij toch zal hebben te be
sl isse.n , hoe de uitkeering zal geschieden na 
de vaststelling der vergoeding, bedoeld in het 
3e l id van art. 12 van Ons besluit van 4 Sept. 
1923, hetgeen toch fe it.elijk eveneens eene aan
vulling is van de Wet en Ons besluit; dat, 
daar dus eene aanvullende regeling onvermij
delij k is, er op wettelijke gronden ook geen 
bezwaar tegen gemaakt kan warden, dat ten 
aanzien van deze vergoeding eene overeen
kornstige regeling wordt getroffen als in het 
algemeen ten opzichte van de vergoedingen 
krachtens de Lager-Onderwijswet 1920 is be
paald; dat, nu uit net vorenstaan<le blijkt, 
dat de wet, noch Ons meer aangehaalde be
slu it, eene volledige regeling geeft van de , 
vergoeding wegens bovent.allige ouclcrwijzers 
en hare uitkeering a.an de schoolbesturen, er 
ook geen sprake van kan zijn, dat die regeling 

tot rijksbelang is verklaard en de gemeente 
derhalve niet bevoegd zou zijn om ten aanzien 
van die vergoeding nadere regel ingcn te trnf
fen; dat in verband daarmede z. i. door Geel. 
Staten ten onrechte is geconcl udeercl, dat het 
raadsbesluit van 6 September 1928 en dat 
van 10 Mei 1928 in strijd zouden zij n met 
art. 150 cler Gemeentewet; dat het verleenen 
van een voorschot door Ged. Staten voorts ten 
onrechte wordt aangemerkt als eene onder
steuning, omdat u it het wezen van een voor
schot voortvloeit, dat dit moet warden terug
betaald of anders ml strekken in mindering 
van iets, waarop men recht heeft, terw ij I bij 
ondersteuning wordt gedacht aan het ver
strekken van een zekere hoeveelheid geld of 
andere zaken, welke de ondersteunde voor zij n 
behoud noodig heeft en voor dengene, die de 
ondersteuning heeft verleend, a ls verloren 
ktrnnen warden beschouwd; dat op <lien grond 
dus geen strijd met art. 5 der wet aanwezig is; 

0. dat ingevolge art. 5, 3e lid, der Lager
Onderwijswet 1920 aan bijzondere scholen voor 
gewoon- en uitgebreid lager onderwijs door de 
gemeenten geenerle i geldelijke bijdragen of 
andere ondersteuning m iddel ]ij k of onm icldel
lijk mogen warden toegekend dan in de ge
vallen en onder de voorwaarden, in de wet 
genoemd; . 

dat, in tegenstelling o. a. met art. 103, 3e 
lid cler wet, ingevolge welke bepa ling voor
schotten op de vergoeding, bedoeld bij art. 
101 der wet kunnen warden verstrekt, inge
volge gcene wetsbepaling voorschotten op de 
vergoeding, bedoeld in art. 100 der wet, kun
nen warden verleend; 

dat derhalve Ged. Staten terecht. bij hun 
bestreden besluit aan de wij zig ing van de be
grooting de goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet en de Lager-Onder
wijswet 1920; 

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

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

31 Mei 1929. BESLUI T tot regel ing van de 
overbrenging naar de R ij ksarch ief-bewaar
plaatsen van de kerkelijke doop-, trouw
en begraafboeken, enz. dagteekenend van 
v66r de invoering van den burgerl ij ken 
stand en van de gedeelten der zoogenaam
de gaardersarchieven, die aanteekeningen 
omtrent geboorten, trouwen, sterven en be
graven bevatten, welko thans in de ge
meentel ij ke archiefbewaarpl aatsen ber us
ten. S. 269. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappel ijke voordracht van 

Onzen Minister van Onderwijs, K unsten en 
Wetenschappen en van Onzen Min ister van 
J ustitie van 18 Maart 1929, n°. 1298/4, afdee• 
ling Kunsten en Wetcnschappen, en van 22 
Maart 1929, l ste Afdeeling C, n° . 914; 

Overwegencle, dat het wenschelijk is, de ke r
kelijke doop-, trouw- en begraalboeken en de 
schepentrouwboeken, dagteekenend van v66r 
de invoering van den burgerl ij ken stand, en 
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de gedeelten der zoogenaamde gaardersarchie
ven, die aanteekeningcn omtrent geboorten, 
trouwen, sterven en l,egraYen bevatten, welke 
thans in de gemecntelijke archiefbewaarplaat
sen berusten , naar de Algemeene Rijksarchief
bewaarplaats te 's-Grave11ha ge on nu .. r de 
Rijksarchiefbewaarplaatsen in de prnvincien 
over te brengen; 

Gelet op artikel 19, twoedc lid, van de Ar
chiefwet 1918 (Staatsblad n°. 378), gelijk zij 
gewij zigd is bij de wet van 14 Mei 1928 
(Staatsblad n°. 177); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Mei 1929, n°. 33) ; 

Gelet op het nader gemeensohapp2lijk rap
port van Onzen Minister van Onderwijs , Kun
sten en Wetenschappen van 17 Mei 1929, n°. 
2385, afdeeling Kunsten en Wetenschappen, en 
van Onzen Minister van Justitie van 27 Mei 
1929, lste Afdeeling C, n°. 898; 

Habben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons besluit van 20 Juni 

1919 (Staatsblad n°. 389), te bepalen als 
vol gt : 

Art. 1. De kerkelijke <loop-, trouw- en be
graafboeken, de schepentrouwboeken en de tot 
die boeken behoorende bijl agen, benevens re
gisters van ontvangsten voor trouwen en be
graven, registers van aangifte voor die beide 
belastingen, wekelijksche doodenlijsten, staten 
en verantwoordingen van de gaarders van de 
hun opgedragen inning van belastingen en an
dere tot de zoogenaamde gaardersarchieven 
behoorende stukken, die aanteekeningen om
trent geboorten, trouwen, sterven en begraven 
bevatten, alle welke thans in de gemeentelijke 
archiefbewaarpl aatsen berusten, zullen word en 
overgebracht naar <le Rijksarchiefbewaarplaats, 
gevestigd in de hoofdplaats der provincie, 
waarin de gemeente, in wier archiefbewaar
plaats de kerkelijke en andere bovenbedoelde 
boekon en papieren berusten, gelegen is. 

In geval van de ten overstaan van schepenen 
gesloten huwelijken geen afzonderlijk register 
voorhanden is, maar daarvan aanteekening is 
gehouden in de registers van ondertrouw, zul
len de laatstgenoemde registers naar de Rijks
archiefbewaarplaats, in het eerste lid van <lit 
artikel bedoeld, worden overgebracht. 

2. De in artikel 1 genoemde boeken en pa
pieren worden gesteld 011der den Rijksarchi
varis . <li e belast is met het beheer van de 
Rijksarchiefbewaarplaats, waarheon die hoe
ken en papieren zullen zijn overgebracht. 

3. De overbrenging der in artikel 1 ge
noemde boeken en papieren gesch iedt op de 
wijze en op het tijdstip, tusschen burgemeester 
en wethouders der gemeente, in wier archief
bewaarplaats ,ij berusten, on den Rijksarchi
varis van de Rijksarchiefbewaarplaats, waar
heen zij worden overgebracht, in gemeen over
leg te bepalen, met <lien versta ndo, dat de 
overbrenging moet plaats hebben voor 1 No
vember 1930. 

Indien het overleg tusschen het gemeente
bestuur en den Rij ksarchivaris niet tot over
eenstemmigheid leidt, beslist de Algcmeene 
Rijksarchivaris. 

4. Van de in artikel 1 genoemde boeken en 
papieren , die van eene gemeentelijke archief
bewaarplaats naar eene Rijksarch iefbewaar
plaats worden overgebracht, maakt de Rijks-

archivaris van d ie Rij ksarchiefbewaarplaats 
een inventaris in duplo op, die van eene ver
klaring aangaande die overbrenging wordt 
voorzien. Beide exemplaren wordcn door bet 
gemeentebestuur, dat die boeken en papieren 
heeft afgegeven, en den Rijksarchivaris onder
teekend. Een exemplaar wordt in de gemeen
telijke archiefbewaarplaats, het ander in de 
Rijksarchiefbewaarplaats bcwaard. 

5. De kosten van overbrenging uit de ge
meentelijke archiefbewaarplaatsen naar de 
Rijksarchicfbewaarplaatsen worden uit de ten 
behoeve van die Rijksarchiefbewaarpl aatsen 
op de Rijksbegrooting uitgetrokken gelden ge
leden. 

6. Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is gemachtigd, om aan de 
Rijksarchivarissen op te dragen, aan gemeen
ten, die een eigen archivaris en doelmatige 
archieflokalen hebben. van de overeenkomstig 
artikel 1 naar de Rijksarchiefbewaarplaatsen 
overgebrachte boeken en papieren de zooda
nige, welke die gemeente betreffen, tot weder
opzeggens in bewaring te gcven, or,der voor
waarde, dat het betrokkon gemeentebestuur 
zich verbinde: 

a. de genoemde boeken en papieren zoo 
spoedig mogelijk, en in elk geva l binnen den 
tijd van vijf jarcn, te docn inventariseeren 
naar een door Onzen voornoemden Minister 
goed te keuren plan; 

b. in een reglement voor de gemeentelijke 
archiefbewaarplaats en eene instructie voor 
den gemeente-archivar is op die boeken en pa
pieron toepasselij k te verklaren de voor de 
Rij ksarchiefbewaarplaatsen gel dende of nader 
vast te stellen bepalingen omtrent de toegan
kelijkheid en het gebru ik van archieven ·, 

c. te a li en tijde aan Onzen voornoemden 
Minister, den Algemeenen Rijksarchivaris en 
de Rijksarchivarissen in de provincien desver
langd eenige der genoemde boeken en papie
ren tijdelijk af te staan of kosteloos de ten 
behoeve van het Rijk verlangde afschriften te 
verstrekken; 

d. aan <len Algemeenen Rijksarchivaris en 
aan den Rijksarchivaris in de provincie, waar
toe do gemeente behoort, steeds toegang tot de 
bewaarplaats van <lie boekcn en papieren te 
ver leenen ; 

e. terstond mededeeling te doen aan Onzen 
voornoemden Minister van iedere vaststelling, 
wij ziging of intrekkir.g van een reglement voor 
de gemeentel ijke archiefbewaarplaats of van 
eene instructie ·,oor den gcmeente-archivar is 
en van iedere benoeming, schorsing, ontslag of 
ovorlijden van een ambtenaar, behoorend tot 
h~t pcrsoneel van de gemecntelijke archiefbe
waarpl aats. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappcn en van Just iti e zijn, iede r· voor 
zooveel hem betreft , belast met de uitvoering 
van d it besluit, helwelk in het Stuatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State eP 
de Algemeene Rekenkamer. 

H et Loo, den 31sten Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De Jt,-Jiniste,· van Onderwijs, Kunstcn en 
W etenschappen, Was z ink. 

De Minister van Justiti e, J . Donner. 
(Uitgeg . 14 Juni 1929.) 
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31 Mei 1929. BESLUIT tot vaststelling van 
den datum, waarop het Wijnbesluit(Staals
blad n°. 137) in werking treedt. S. 270. 

Bepaald op 1 Januari 1930. 

31 M ei 1929. WET rot voorbehoud der be
voegdheid rot roetreding rot het ontwerp
verdrag betreffende den leeftijd, waarop 
k inderen mogen warden roegelaten tot den 
arb11 id in den landbouw (Geneve 1921) . 
s. 271. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, dat Nederland roe
treedt tot het in de derde, van 25 Ocrober rot 
19 November 1921 te Geneve gehouden, zit
ting der A lgemeene Conferentie van de ver
tegenwoor digers der Leden van de Internatio
nale Organisatie van den Arbeid van den 
Volkenbond aangenomen ontwerp-verdrag be
treffende den leeftijd waarop kinderen mogen 
warden toegelaten tot arbeid in den land
bouw en daarbij gelet op de wet van den 6den 
Maart 1920, Staatsblad n°. 108, tot voorbe
houd der bevoegdheid rot roetred ing tot het 
Volkenbondverdrag en het Koninklijk besluit 
van den 26sten Maart 1920, Staatsblad n° . 
127, houdende bekendma lcing in het Staats
blad van de roetreding van ederland rot het 
Volkenbondverdrag, op artikel 1 van het Vol
kenbondverd rag, de artikelen 387 en 405 van 
het Vredesverdrag van Versailles van 28 J uni 
1919, zoomede op artikel 58 der Grondwet ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 

E enig artikel. 
W ij behouden Ons de bevoegdheid voor roe 

te treden rot het nevens deze wet in afdruk ge
voegde in de derde zitting der Algemeene Con
ferentie van de vertegenwoordigers drr Leden 
van de Internationale Organisatie van den 
Arbe id van den Volkenbond aangenomen ont
werp-verd rag be,treffende den leeftijd, waarop 
k inderen mogen warden roegelaten rot arbeid 
in den landbouw. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Pale ize het Loo, den 31sten 

Mei 1929 . 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. SI o t em a k e r de B r u In e. 

De M inister van Buitenla,:dsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I <> k I a n d. 

D e Minister van Koloni en, 
K o n i n g s b e r g e r. 

De Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, J . B. K a n. 

De 11£ini.,ter van Onderwij s, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W a z ink. 
( Uitgc g. 20 Juni 1929.) 

Soci6te des Nations. 

CONFERE CE I TERNATIONALE 
D TRAVAIL. 

PROJET de Convention concernant l 'age 
d'admission des en/ants au Travail dans 
l' agriculture. 

La Conference generale de !'Organisation in
ternationale du Travail de la Societe des Na
tions, 

Convoquee a Geneve par le Conseil d'ad
m inistration du Bureau international_ du 
Travail et s'y etant reunie le 25 ocrobre 
1921, en sa troisieme sess ion, 

Apres avoir decide d'adopter di verses 
propositions relatives a l 'emploi des en
fants dans !'agriculture pendant Jes heures 
d'ecole obl igaroires, question comprise 
dans le troisieme point de l'ordre du jour 
de -la sess ion, et 

Apres avoir decide que ces proposit ions 
prendraient la forme d' un projet de con
vention internationale, 

adopte le Projet de Convention ci-apres a ra
t ifier pa r Jes Membres de !'Organisation in
ternationale du Travail, conformement aux 
dispositions de la Partie XIII du T raite de 
Versailles et des Parties correspondantes des 
autres Traites de Paix: 

Article 1. Les enfants de moins de quarorze 
ans ne pourront etre employes ou travailler 
dans Jes entreprises agricoles publiques ou 
pr ivees OU clans leurs dependances, qu 'en 
dehors des heures fixees pour l 'enseignement 
scolaire, et ce travail , s'il a lieu, doit etre tel 
qu' il ne puisse nuire a leur ass idui te a l 'ecole. 

Art. 2. Dans un but de format ion profes
sionnelle pratique, Jes periodes et Jes heures 
d'enseignement pourront etre reglees de ma
niere· a permettre d'employer Jes enfants a des 
travaux agricoles legers et, en particulier, a des 
travaux legers de moisson. Toutefois, le total 
annuel de la periode de frequentation scolaire 
ne pourra etre reduit a moins de huit mois. 

Art. 3. Les disposit ions de !' a r t icle 1 ne 
s'appl iqueront pas aux travaux effectues par 
Jes enfants dans les ecoles tech niques pourvu 
que ces travaux soient approuves et controles 
par l'autorite publique. 

Art. 4. Les ratifications offi c iell es de la 
presente Convention dans Jes cond itions pre
vues a la Partie XIII du Traite de Versailles 
et aux Parties correspondantes des autres 
Traites de Paix seront communiquees a u Se
cretaire general de la Societe des N ations et 
par Jui enregistrees. 
. Art. 5. La presente Convention entrera en 

'vigueur des que Jes ratifications de deux 
Membres de !'Organisation interna tionale du 
Travail auront ete enregistrees par le Secre
ta ire genera I. 

Elle ne liera que Jes Membres dont la rati
fica t ion aura ete enregistree au Secretariat. 

Par la suite, cette Convention entrera en 
vigueur pour chaque Membre a la date ou sa 
ratification aura ete enregistree au Secretariat. 

Art. 6. Aussitot que Jes ratifications de 
deux Membres de !'Organisation internatio
nale du Travail auront ete enregistrees au 
Secretariat, le Secretaire general de la So
ciete des N ations notifiera ce fait a tous Jes 
Membres de !'Organisation internationale du 
Travail. II leur notifi era egalement l 'enregis
trement des ratifications qui Jui seront ul te
rieurement communiquees par tous autres 
Membres de !'Organisation. 

Art. 7. Sous reserve des d ispos itions de 
!' article 5, tout Membre qu i ratifie la presen te 
Convention s'engage a appl iquer Jes disposi
tions des articles 1, 2 et 3 au plus tard le 
ler jauvier 1924 et a prendre telles mesures 
qui seront necessaires pour rendre effectives 
ces dispositions. 
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Art. 8. Tout Membre de !'Organisation 
internationale du Travail qu r ratifie la pre
sente Convention s'engage a l 'appliquer a ses 
colonies, possessions et protectorats, conforme
ment aux dispositions de !'article 421 du 
Trai te de Versailles et des articles correspon
dants des autres Traites de Paix. 

Art. 9. Tout Membre ayant ratifie la pre
sents Convention peut la denoncer a !'expira
tion d'une periode de dix annees apres la date 
de la mise en vigueur initiale de la Conven
tion par un acte communique au Secretaire ge. 
neral de I a Societe des Nations et par I ui 
enregistre. La denonciation ne prendra effet 
qu'une annee apres avoir ete enregistree au 
Secretariat. 

Art. 10. Le Conseil d'administration du 
Bureau international du Travail devra, au 
moins une fois tous Jes dix ans, presenter a 
la Conference generale un rapport sur !'appli
cation de la presente Convention et decidera 
s' il y a lieu d'inscrire a l'ordre du jour de la 
Conference la question de la revision ou de la 
modification de la dite Convention. 

Art. 11. Les textes frarn;,ais et anglais de 
la presente Convention feront foi l'un et 
l'autre. 

League of Nations. 

INTERNATIONAL LABOUR CON
FERENCE. 

DRAFT Convention concerning the age for 
admission of childr·en to employment in 
agriculture. 

The General Conference of the International 
Labour Organisation of the League of Nations, 

Having been convened at Geneva by the 
Governing Body of the International La
bour Office, and having met in its Third 
Session on 25 Octobre 1921, and 

Having decided upon the adoption of 
certain proposals with regard to the em
ployment of ch ildren in agriculture du
ring compulsory school hours, which is 
included in the third item of the agenda of 
the Sess ion, and 

Having determined that these proposals 
shall take the form of a draft interna
tional convention, 

adopts the following Draft Convention for 
ratification by the Membe1·s of the Interna
tional Labour Organisation, in accordance 
with the provisions of Part XIII of the Treaty 
of Versailles and of the corresponding Parts 
of the other Treaties of Peace: 

Article 1. Children under the age of four
teen years may not be employed or work in 
any public or private agricultural underta
king, or in any branch thereof, save outside 
the hours fixed for school attendance. If they 
are employed outside the hours of school at
tendance, the employment shall not be such as 
to prejudice their attendance at school. 

Art. 2. For purposes of. practical vocational 
instruction the periods and the hours of sch ol 
attendance may be so arranged as to permit 
the employment of children on light agricul 
tural work and in particular on light work 
connected with the harvest, provided that such 
employment shall not reduce the total annual 

period of school attendance to less than eight 
months. 

Art. 3. The provisions of Article 1 shall 
not apply to work done by children in tech
nical schools, provided that such work is ap
proved and supervised by public authority. 

Art. 4. The formal ratifications of this 
Convention under the condi~ions set forth in 
Part XIII of the Treaty of Versailles a~d of 
the corresponding Parts of the other Treaties 
of P eace, shall be communicated to the Se
cretary-General of the League of Nations for 
registration. 

Art. 5. This Convention shall come into 
force at the date on which the ratifications of 
two Members of the International Labour Or
ganisation have been registered oy the Se
cretary-General. 

It shall be binding only upon those Mem
bers whose ratifications have been registered 
with the Secretariat. 

Thereafter, the Convention shall come into 
force for any Member at the date on which its 
ratification has been registered with the Se
cretariat. 

Art. 6. As soon as the ratifications of two 
Members of the International Labour Orga
nisation have been registered with the Secre
tariat, the Sem·etary-General of the League 
of Nations shall so notify all the Members of 
the International Labour Organisation. He 
shall likewise notify them of the registration 
of ratifications which may be communicated 
subsequently by other Members of the Orga
nisation. 

Art. 7. Subject to the provisions of Article 
5, each Member which ratifies this Conven
tion agrees to bring the provisions of Articles 
1 , 2 and 3 into operation not later than 1 
January 1924 and to take such action as may 
be necessary to make these provisions effec
tive. 

Art. 8. · Each Member of the International 
Labour Organisat ion which .ratifies this Con
vent ion engages to apply it to its colonies, 
possessions and protectorates, in accordance 
with the provisions of Article 421 of the 
Treaty of Versailles and of the corresponding 
Articles of the other Treaties of P eace. 

Art. 9. A Member which has ratified this 
Convention may denounce it after the expira
tion of ten years from the date on which the 
Convention first comes into force , by an act 
communicated to the Secretary-General of the 
League of Nations for registration. Such de
nunciation shall not take effect until one year 
after the date on which it is registered with 
the Secretariat. 

Art. 10. At least once in ten years, the 
Governing Body of the International Labour 
Office shall present to the General Conference 
a report on the working of this Convention 
and shall consider the desirability of placing 
on the agenda of the Conference the question 
of its revision or modification. 

Art. 11 . The French and English texts of 
this Convention shall both be authentic. 

31 Mei 1929. WET tot aanvulling en ver
hooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1928. 
s. 272. 
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31 Mei 1929. WET tot aanvull ing en ver
hooging van het tiende hoofdstuk der Rijks
begrooti ng voor het dienstjaar 1929. S . 
273. 

31 M ei 1929. WET, houdende naturalisati e 
van J . H. J . B osch en 19 anderen. S . 274. 

W ij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

da t J ohann H einrich Joseph Bosch en 19 an
deren aan Ons een verzoek om naturalisatie 
hebben ingediend, met overlcgging - wat be
treft den in artikel 2 genoemden voo,· zooveel 
doenlijk - van de bewijsstukken , bedoeld in 
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstel ijk gewijzigd bij de 
wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Jo hann Heinrich Joseph Bosch, gebo

ren te Aken (Pruisen) den 5 October 1894, 
zonder beroep, wonende te Schleiden bij Heins
ber g ( Pruisen); 

2° . H ubert Franz Creme,·s, geboren te 
llf a1·iag1·ube-H oengen (Pruisen) den 24 Mei 
1888, m ijnwerker, wonende te Strass bij H er
zogenrath ( P ruisen); 

3°. Elias Dim ant, geboren te Pskow (Rus
land) den 11/23 April 1883, diamants lijper, 
wonencle te A 11,sterdam, provincie N oo,·dhol
land; 

4°. Mau.ritius Viktor Eichhorn, geboren te 
Stanislau (Polen) den 10 Februari 1889, Gou
vernementsarts, wonende te Soe,·abaia ( N eder
landsch-IndiiJ); 

5°. Peter Joseph Halmanns, geboren te 
Dick-Havert (Pruisen) den 6 Juli 1884, zon
der beroep, wonende te Wiirselen (P,·uisen); 

6°. Maui·ice H ertog, geboren te Liiik (Bel
gie) den 4 Mei 1897, industrieel , wonende te 
Rijsscl (Frankrijk ); 

7° . Anton Lemmens, geboren te B urtscheid 
(Pruisen) den 19 Januari 1896, boekhoucler, 
wonende te Aken ( Pruisen); 

8°. Wilhel,n Moonen, geboren te Aken 
( Pruisen) den 9 Januari 1895, smid, wonende 
te A ken (Pruisen); 

9°. Johann Heinrich P eijs, geboren te Diis
seldori (Pruisen) den 1 September 1897, bank
werker, wonende te Diisseldorf (Pruisen); 

10°. Alfred Poo,·tje, geboren te L inden
fw ,rst-Lilnen (Pruisen) den 10 Ju n i 1890, s l a 
ger, wonende te Liinen-Brambauer ( Pruisen); 

11 °. Svend Riis, geborcn te Flade (Dene
marken) den 5 April 1889, wnd. directeur van 
de waterle iding, wonende te Djokjakarta (Ne
de,·landsch-Indie); 

12 Gerardus Roth , geboren te Rotterdam 
( Zuidholland) den 22 November 1898. t ijdelijk 
leerling-machinist bij de Nederlandsche spoor
wegen, wonende te R otterdam, provincie Zuid
holland; 

13° . I zaak Schacht er, geboren te Kolomea 
( Polen) den 25 Mei 1891, koopman in pelte
rijen, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

14° . Jozef Leyb S chachter, geboren te Ko
l omea (Polen) den 19 November 1894, bont-

handelaar, wonende te A m sterdam, provincie 
N oordholland; 

15°. Octavus Joannes Verl eysen, geboren te 
Gent (Belgie) den 1 April 1882, hotelknecht, 
wonende te Amste,·dam, provincie N oord
holland; 

16°. P eter J acob Vers teegen, geboren te 
T raa,· ( P ,·uisen) den 2 December 1896, fa
brieksarbeider , wonende te 'l.'raar (Pruisen); 

17°. Jacob Vriend, geboren te W ervershoof 
(Noordholland) den 15 A pril 1866, zonder be
roep, wonende te Alkmaar, provincie Noo ,·d
holland ; 

18° . Wilhel,n Wachhelder, geboren te 
Schaufcnb erg-Siersdorf (Pruisen) den 30 Ja
uuari 1894, mijnwerker, wonende te Schaufen
berg-A ken (Pruisen); 

19°. Niissen Dov Zim,ner, geboren te K/Jsice 
(Tsjecho-Slowakije) den 12 Augustus 1895, 
koopman, wonende te 's-Gravenhage, provin
cie Ziiidholland. 

2. Met afw ij king van het bepaalde bij a rt . 
3, vierde l id, onder 3°. , der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n°. 268), op het N e
derlanderschap en het ingezetenschap, laatste
lij k gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Neder lander verleend a an 
Georg H einrich Schn,idt, geboren te H aarl em 
( N oordholland) den 1 J uli 1896, t ijdelijk 
schrijver aan de Rijksverzekeringsbank, wo
nende te Haarl em , provincie Noordholland. 

3. D02e wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondig ing. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 31sten 

Mei 1929. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Justitie, J . Do n ner. 
( Uitgeg. 11 Juni 1929.) 

31 Mei 1929. WE'l', houdende wijziging der 
wet tot regaling van het Staatstoezich t op 
krankzinnigen en aanvulling van art. 39 
der Annenwet. S . 275. 

Bijl. H and. 2de Kam er 1928/1929, n° . 295, 
1-10. 

Hand. irl. 1928/1929, bladz. 2123-2133, 
2136, 2138, 2139. 

I d . l e Kamer 1928/1929, bladz. 756, 773. 
Wij WILHELM INA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo \Vij in ovenveging genomen hebhen, 

dat he.t wcnschelijk is in de wet van 27 A pr il 
1884 (Staatsblad n° . 96) tot regal ing van het 
Staatstoezicht op krankzinnigen, gelijk die wet 
is gewijzigd laatstel ij k bij de wet va n 2 7 No
vember 1919 (Staatsblad n°. 784) , eenige wij 
zigingen aan te brengen, met behoud va11 de 
grondslagen dier wet, al smede artikel 39 der 
Armenwet a an te vu! len; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. De wet van 27 April 1884 (Staat,,

blad n°. 96) tot regeling van het Staats toe
zicht op krankzinnigen, gelij k die wet is ge
wijzigd laatstel ijk bij de wet van 27 Novemhe r 
1919 (Staateblad n° . 784), ondergaat de r1:1 -
volgende wijzigingen: 

1. 
A,·t. 6. I n het tweede lid wordt na ,,verlo f", 

waar dit voor de eerste maal voorkomt, inge
voegd ,,van langeren duur dan v ier weken" . 
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2. 

Art. 7. In het tweede l id onder 2° . wordt 
,,of onder bestuur van eene instell ing van we! • 
dad igheid in den zin der Armenwet" ver van
gen door ,,dan we! onder bestuur van eene 
instell ing van weldadigheid in den zin der 
Armenwet, rechtspersoonlij khe id bez ittende 
vereeniging of stichting". 

3. 

Art. 14. Het artikel wordt gelezen : 
,,ln spoedeischende gevallen kunnen krank

zinnigen door den bu rgemeester der gemeen te 
van hun werkelijk verbliji in bewaring w0t·den 
gesteld. Zoo mogelijk wordt vooraf overleg ge
p lcegd met hun hu isa r ts. De burgemeest.Jr 
geeft v11n de in bewaringstelling binnen vier 
en twintig uren kennis aan den officier va11 
Justit ie binnen w iens ressort de krankzinn ige 
is in bewaring gesteld, met bijvoeging van de 
bescheiden waaruit de krankz innighe id blijkt, 
a lsmede aan den door Onzen Mi nister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw aange
wezen inspecteur, onder mededeeling van de 
gronden, waarop de in bewaringstell ing is ge
schied. 

De in bewaringstelling geschiedt bij voor
keur in eon gesticht. of inrichting, als bedoeld 
bij art. 7. Haar duur gaat den tijd van drie 
weken niet te boven. 

De officier van justitie is bevoegd dezen ter
mijn te verkorten of te verlengen, ind ien hij 
zul ks noodzakelijk acht. Hij heeft te alien 
tijde toegang tot dengeen, die in bewaring is 
gesteld." 

4. 
A,·t. 16. a. Aan het slot van het eerste lid 
wordt na ,, verkeert" toegcvoogd ,,en dat zijne 
verpleging in een krankzinnigengesticht nood
zakelijk of wenschelijk is" . 

b. 'l'oegevoegd wordt een nieuw derde lid , 
luidende: 

,,Bij algemeenen maatregel van bestuur wor
den nadere voorschrift-en gegeven ten aanzien 
van de verzoekschriften, bedocld in het eerste 
lid en in de artt. 22 en 24, en ten aanzien 
van de geneeskundige vorklaringen, bedoeld 
in het eerste l id en in de artt. 21, 22 en 24." 

5. 
Art. 17.• a. In het eerste lid wordt na ,,het 

bastaan van krankzinnigheid" ingevoegd ,,en 
de noodzakelijkheid of wenschelijkheid van de 
verpleging in een krankzinnigengesticht" . 

b. Na het derde lid wordt een nieuw lid in
gevoegd, luidende: 

,,De rechter is , alvorens te beschikken, mede 
bevoegd den geneeskund ige, die de in het eer
ste lid bedoelde verklaring heeft opgemaakt, 
te hooren en zich door een of meer andere des
kundigen te doc n voorlichten. De vergoeding 
van reis- en verblijfkosten der deskundigen, 
waaronder begrepen de in het vorige lid be
doelde ·geneeskundige, en hunne vacatien wor
den door den rechter vastgesteld en door den 
griffier voldaan." 

c. Aan het slot van het geldende vierde lid 
wordt de punt vervangen door eene komma en 
toegevoegd: .,met dien verstande, dat de vast
stell ing der in het vori ge lid bedoelde vergoe
ding door den pres ident geschiedt." 

Art. 18. 
voegd: 

6. 
a. Aan het eerste lid wordt toege-

,,Een afschrift van de goneeskundige ver
klaring, bedoeld bij het eerste lid van art. 16, 
wordt door den griffier onverwij ld na het ve r
leonen der macht iging toeg·ezonden aan den 
genoeskundige of, zoo er meer zij n, aan den 
eersten goneuskundige van het gesticht. A an 
dezen, alsmede aan den genecskundige ver
bonden aan het gesticht en met de behandeling 
van den opgenomene belast, wordt op verzoek 
gelegen heid gegeven kenn is te 11emen ook van 
de verdere bescheiden , wel ke den rechter tot 
vocrlichting hebben gediend." 

b. in het derde lid wordt ,,30, 31 en 32" 
vervangen door .,29, 30, 31 en 31a". 

7. 
Art. 21. H et artikel wo rdt gelezen: 
,,Binnen twee ,rnken na den dag der op

n m ing wordt aan den officier van justitie bij 
de rechtbank van het arrondissement, waarin 
het gesticht gelegen is, en aan den door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw aangewezen inspecteur gezonden eene 
met redenen omkleede verklaring van den ge
neeskundige, verbonden a,in het gesticht en 
met de behandel ing van den opgenomene be
last, omtrent <liens geestestoestand en de noud
zakelij kheid of wenschelijkheid van zijne ver
dere verp leging in een krnnkzinnigengesticht." 

8. 
A,·t. 22. a. In het eerste lid wordt ,,v ier 

weken" vervangen door ,,zes n1a.anden" en 
vervallen de woorden ,,door een procureur on
derteekend,". 

b. Het tweede lid wordt gelezen: 
,,Bij het verzoekschrift of requisitoir • wordt 

overgelegd eene met redenen omkleede verkla
ring van den geneeskundige, verbonden aan 
het gesticht en met de behandeling van den 
opgenomene belast, omtrent de noodzakelijk
heid of wenschelijkheid van eene verdere ver
pleging in een krnnkzinnigengesticht. Voor de 
indiening van het verzoekschrift is de tusschen
komst van een procureur niet vereischt." 

9. 
Art. 23. Na het zesde lid wordt ingevoegd 

een nieuw lid, luidende: 
,,De rechtbank kan zich door een of meer 

deskundigen doen voorlichten . Dezen deskuu
digen wordt gelegenheid tot observatie ver
leend. Het in artikel 17 bepaalde omtrent de 
kosten vindt te dozen toepassrng; de door den 
griffier voldane kosten kuunen worden terug
gevorderd van dengeen te wiens iaste de kos
\en van verpleging in het gesticht zijn, zoo 
noodig op de wijze als bij de wet van 5 Juli 
1910 (Staatsblad n° . 182) ten aanzi on van de 
iuvordering van gr iffierechten is bepaald." 

10. 
Art. 24. In het derde lir! wordt na ,,mach

tiging," ingevoegd .,alsmede eene geneeskun
dige verklaring a ls bedoeld bij art. 22 , alin. 
2" 

' A an dit lid wordt toegevoegd : ,,Voor de in
diening van het verzoekschri ft is de tusschen
komst van een procureur niet vereischt." 
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ll. 

Art. 27 tot en met 31. Deze artikelen wor
den vervangen door het vol geode: 

.,Art. 27 . Aan ieder, die in een gesticht is 
opgenomen, ka n verlof 001 het voor een be
paal den tij d te verlaten verleend worden door 
den geneeskundige of, zoo er meer zij n, door 
den eersten geneeskundige van het gesticht, na 
overleg met dengeen op wiens verzoek de op-
11eming gesch ied of het verbl ij f in het gesticht 
het laatst verl engd is, dan we!, indien de ver
pleging gesch iedt krachtens art. 37, al. 2, van 
het Wetboek van Strafrecht, met toestemming 
va11 den off icier van ;ustitie. Ingeval de ver
pleegde onder ouciertijke m.acht, voogdij of 
curateele staat, is bovendien de toestemming 
va 11 den ouder, die deze macht uitoefent, van 
den voogd of van den curator nood1g. 

H et ingaan van het verlof en de terugkeer 
i:i hel. gesticht worden op het in art. 18 ver
melde register aangeteekend. 

28. Op sch riftelij ke verklaring van den ge
neeskundige of, zoo er meer zij n, van den eer
sten geneesku ndige van het gesticht, dat de 
verpleegde geene blijken van krankzi11nighe id 
heeft gegeven, of dat zij ne vorp legiug in een 
gesticht niet !anger nooclzakelijk of wen che
lijk is, wordt door het bestuur van het gesticht 
onts lag verl eend. 

Elk ontslag, ingevolge dit of een der volgen
de artikelen, wordt op het m art. 18 vermelde 
register aangeteekend. De terugkeer in de 
maa chappij wordt, voor zooveel noodig, door 
het bestuur g-eregeld in overleg met hem op 
wiem, aanvraag de opneming geschied of het 
verhlij f in het gesticht heL laatst verlengd is, 
of , bij ontstenten is van dezen, met iemand der
gcncn die bevoegd waren de opneming te vra
gen; bij gebreke hunner medewerking ge
schiedt het overleg met eene vereeniging, 
we l ke zich met de nazorg belast, dan we! met 
den burgemeester van de laatste woon- of ver
blij fp laats des verpleegden, en zoo die woon
of verblijfplaats niet bekend is, met den bur
gemeester der gemeente waar het gesticht ge
legen is. Bij het ontslag van hen, die op eigen 
verzoek in het gesticht zijn opgenomen, wordt 
het in den vorigen zin vermeld overleg niet 
verei cht. 

29. Zoowel de verpleegde zelf als hij , op 
wiens aanvraag de opneming geschied of het 
verbl ij ! in het gesticht het laatst veriengd is, 
of bij ontstentenis van dezen, een andere 
blueJ verwant of aangehuwde, bedoeld bij art. 
12, lean schri ftelij k aan het bcstuur van het 
gesticht hot ontslag verzoekcn. 

Het bestuur vraagt onmiddellijk advies van 
.Jen geneeskundige of, zoo er meer zijn, van 
den ee rsten geneeskundige , an het gesticht. 
Het advies, ten spoedigste uit te brengen, is 
schr iftelijk en met redenen omkleed. Luidt 
het toewijzend. dan wordt het ontsl ag ver
leend . Luidt het niet toewijzend, dan zendt 
het bestuur het verzoek met h_et advies on
middellij k aan den officier van justitie bij de 
rechtbank in wier ressort het gesticht gelegen 
is. De off icier vraagt de beslissing der recht
bank. 

De officier behoeft de beslissing der recht
bank niet te vragen, indien het verzoek klaar
blijkelijk niet voor inwi ll iging vatbaar is, een 

vroeger verzoek nog in behandel ing is, dan 
wel de rechtbank ::i innen don termijn der laat
ste machtiging een verzoek reeds heeft a fge
wezen en sedert d ie afwijzing de omstandig
heden zich niet "hebben gcwijzigd. Met goed
vinden van den off icier kan, in gevall en als 
hier bedoeld, ook het bestuur van het gesticht 
een verzoek om ontslag buiten behandel ing 
laten. 

De rechtbank, den offic ier van justitie ge
hoord, in het hoogste ressort rechtdoende, be
veelt het ontslag of wijst het verzoek af 

Bij de regaling van den terugkeer in de 
maatschappij verleent de off icier van j11stit ie 
voor zooveel noodig zijne medewerking. 

De rechtbank kan, alvorens t,. beslissen , een 
nader onderzoek bevelen. H&~ twcede, derde, 
vijfde · en ze de l id van art. 23 zij n daurbij 
van toepess ing. De rechtbank kan zich door 
een of meer deskund igen <loon voorlichten. 
Zoolang de rechtbank beraadslaagt, wordt het 
ontslag niet verleend. 

Den benoemden deskundigen wordt gelegen
heid tot observatie gegeven. De president der 
rechtbank kan, op verlangcn van de deskun
di gen, toestaan dat de observatie,_ onder door 
hem te stellen voorwaarden, bu1ten het ge
sticht plaats vindt, doch alleen op den grond 
dat zulks voor eene behoorl ijke observatie vol
strnkt noodzakel ij k i~ 

De vacatien der deskund igen, a lsmede de 
vergoeding voor reis- en verblij fkosten en, 
indien de observatie uuiten het gesticht is ge
chied voor andere onvermij delijk gemaakte 

kosten', worden door den president der recht
bank vastgesteld en door den griffier aan den 
deskundige voldaan. Zij kunnen worden terug
gevorderd van dengeen te wiens laste de kos
ten van verpleging in het gesticht zij n, zoo 
noodig op de wijze als bij de wet van 5 J uli 
1910 (Staatsblad n°. 182) ten aanzien va n de 
invorder ing van g1·iffierechten is bepaald. 

30. De officier van justitie bij de rechtbank 
in wie ,· ressort het gesticht gelegen is, va n 
oordeel, dat een verpleegde niet !anger in het 
gesticht behoort te blijven, kan diens ontslag 
bevelen, zoo de geneeskunclige uf, zoo er meer 
zij n, de eerste geneeskundige van het gesticht 
daarmede instemt blijkens schriftelijk met re
denen omkleed advies. 

Bij gernis van die instemming kan de offi 
cier, onder overlegging der stukken, de be
sl issing der rechtbank vragen. 

De officier van justitie kan eveneens de be
slissing cler rechtba11k vragen, wanneer luj 
twij felt of cen vcrplcegde wel ]anger in het 
gesticht behoort te blij vcn. Hij is daartoe ve r
pl icht, wanneer de inspecteur hem zulks ver
zoekt. De officier vraagt ook :n deze gevall en 
vooraf het met redenen omkleed acivies van 
den in het eerste lid bedoclden geneeskundige 
en legt dit, indien het tijdig worclt ontvangen, 
aan de rechtbank over . 

De rechtbank, den officier van justitie ge
hoord, in het hoogste ressort rechtdoende, be
veel t het ontslag of weigert het. De laatste 
vier leden van art. 29 zij n van toepassing. 

Bevindt de officier, dat een verp leegde in 
een krankzinnigengesticht op onwettige wijze 
is opgenomen of gehouden, zoo beveelt hij 
diens onmiddellijk ontslag, tenzij dit niet zon
der gevaar voor stoornis van <le openbare orde 
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of voor ongelukken kan geschieden, in welk 
geval hij, in de in art. 24 omschreven vormen, 
de machtiging der rechtbank tqt verder ver
blijf in het gesticht requireert. 

31. Wanneer de termijn in het lste lid van 
art. 22 gesteld, of die voor welken de plaat
sing krachtens deze wet is verleend, verstre
ken is, geeft het bestuur van het gesticht bin
nen acht dagen hiervan kennis aan den offi
cier van justitie in wiens ressort het gesticht 
gelegen is. 

De officier beveelt onmiddellijk na ontvangst 
dier kennisgeving, of nadat hem op andere 
wijze van het verstrijken van den bedoelden 
termijn blijkt, indien geen nader verzoek aan 
de rechtbank is ingediend, het ontslag, tenzij 
<lit niet zonder gevaar voor stoornis van de 
openbare orde of voor ongelukken kan ge
schieden. 

Zoo het bestaan van dat gevaar blijkt uit 
eene met redenen omkleede verklaring van 

· den geneeskundige, of zoo er meer zijn, van 
den eersten geneeskundige van het gesticht, 
requireert de officier, in de in art. 24 omschre
ven vormen, de machtiging der rechtbank tot 
verder verblijf in een gesticht. 

31a. Het bestuur van het gesticht kan niet 
rauwelijks tot ontslag overgaan op den grand, 
dat de overeenkomst, krachtcns welke de lijder 
in het gesticht is opgenomen, niet wordt na
geleefd en de schuldenaar zonder gevolg is in 
gebreke gesteld om te betalen. Het vraagt 
eerst het schriftel ijk met redenen omkleed 
advies van den in het vorige artikel bedoelden 
geneeskundige. Houdt <lit advies niet in , dat 
het ontslag kan geschieden, dan zendt het be
stuur de stukken aan den officier van justitie, 
in dat artikel genoemd. Deze vraagt de be
slissing der rechtbank. De rechtbank, den offi
cier van justitie gehoord , in het hoogste ressort 
rechtdoende, staat het ontslag toe of weigert 
het. Daarbij kunnen de laatste vier leden van 
art. 29 warden toegepast." 

12. 
Art. 33. a. In het eerste lid wordt na 

,,noodzakelijk" ingevoegd ,,of wenschelijk". 
b. In het tweede lid vervalt de zinsnede 

,,zoo dezen stilzitten," en wordt na ,,openbaar 
ministerie" ingevoegd ,,- al dan niet daartoe 
aangezocht door den verpleegde of den eersten 
geneeskundige van het gestich t - -''. 

c. In het laatste lid vervalt de zinsnede ,,in 
een der gevallen in art. 28, sub 1 °. en 2°. ver
meld". 

13. 
A rt. 34. a. De aanhef tot ,,1 °." wordt ver

vangen door het volgende: 
,,De curateele van een verpleegde in een 

krankzinnigengesticht kan dour het openbaar 
ministerie warden gevorderd ook buiten de 
omstandigheden bedoeld bij art. 489 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

T erzake van de onder curateele stelling van 
den verpleegde op verzoek van een der daar
toe volgens het Burgerlijk Wetboek bevoegde 
bloedverwanten of van den echtgenoot, ge
daan na de eerste 111achtiging tot verlengd 
verblijf uit kracht van art. 24 verle~nd, of op 
vordering van het openbaar ministerie, gelden 
verder de volgende afwijkingen van genoemd 
wetboek:". 

b. Onder 1 °. wordt ,,eenc andere rechtbank 
dan die" vervangen door ,,een antler gerecht 
dan dat". 

14. 
Art. 35a. De zinsnede ,,die gedurende ten 

minste 30 achtereenvolgende dagcn · in een 
krankzinnigengesticht zijn opgenomen ge
weest" wordt vervangen door ,,in aansluiting 
aan de verpleging in een krankzinnigenge
sticht" . 

15. 
Art. 37. Het bepaalde onder 4°. wordt ver

vangen door het volgende: 
,,4° . tot een ontslag overgaan in strijd met 

de wettelijke voorschriften; 
5°. nalaten, wanneer een verzoek om ant

slag is gedaan, het advies van den geneeskun
dige te vragen, zooals de wet voorschrijft, of, 
indien het advies niet toewijzend luidt, het 
verzoekschrift met dat advies te zenden aan 
den officier vc.a justitie." 

16. 
Art. 38. a. Onder 2°. wordt na ,,verkla

ringen" ingevoegd ,,en adviezen". 
b. De punt aan het slot van 2° . wordt ver

vangen door een komma-punt; toegevoegd 
wordt een nieuw nummer, luidende: 

,,3°. hij die een verpleegde in een krank
zinnigengesticht belemmert zich schriftelijk te 
wenden tot de hoofden der ministerieele de
partementen, de in art. 1 bedoelde inspecteurs 
en den officier van justitie of een brief, voor 
den verpleegde bestemd en blijkbaar van een 
der genoemde autoriteiten afkomstig, achter
huudt. ;' 

17. 
A1·t. 39. Het artikel worcit gelezen: 
,,De bij de voorgaande artikelen strafbaar 

gestelde feiten warden als overtredingen aan
gemerkt." 

18. 

A rt. 40. In het eerste lid wor<lt onder 2°. 
aan het slot v66r de komma-punt in,i;evoegd 
,,dan wel ingevolge art. 31a·•. 

Art. II. Aan a r tikel 39 der Armcnwet wol'
'.len toegevoegd twee nieuwe leden, luidende: 

,,3. Het bepaalde bij de vorige leden vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van de 
kosten, voortvloeiende nit de overbrcnging van 
een arme naar en zijne verpleging in eene 
ae.ngewezen inrichting in den zin van art. 7 
der wet tot regeling van het Staatstoezicht op 
krankzinnigen, indien een door Ons aan te 
wijzen deskundige heeft verklaard, dat bij niet 
verpleging in zoodanige inrichting verpleging 
in een krankzinnigengesticht noodig of wen
schelij k zou zijn, met <lien verstande dat voor 
het tijdstip van de aanvrage der rechterlijke 
machtiging in de plaats treedt de dagteeke
ning de r verklaring van den deskundige. Na
dere voorschriften warden gegeven bij alge
meenen maatregel van bestuur. 
· 4. In geval van onzekerheid door wien de 
in het vorige lid bedoelde kosten moeten war
den gedragen, kan het Rijk de kosten voor
schieten; de a rtt. 40 en 41 der wet tot rege
ling van het Staatstoezicht op krankzinnigen 
vinden overeenkomstige tocpassing." 

Art. III. Door Ons wordt bepaal <l, op welk 
tijdstip of op welke tijdstippen onderscheiden-
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lijk de artikelen van deze wet in werking 
treden. 

Las ten en bevel en, enz. 
Gegeven ten Pal e ize het Loo, den 31sten 

Mei 1929. 
WILHELMINA. 

D e Minister vun B innenlanr.uche Zaken 
en Land.bouw, J. B. K a n. 

De Minister van ./ustitie, J. Donner. 
(Uitgeg. 12 Juni 1929.) 

31 M ei 1929. WET, houdende bepalingen 
betreffende den in- en doorvoer van kip
pen- en eendeneieren. S. 276. 

Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is bepal ingen vast te stel
len betreffende den in- en doorvoer van kip
p en- en eendeneieren 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. L H et is verboden kippen- en eenden

eieren met bestemming tot verblijf binnens
lands of ten wederuitvoer in te voeren of ten 
invoer aan te geven, 

a. welke niet zijn voorzien van een duide
lijk zichtbaar en duurzaam stempel, hetwelk 
met letters van ten minste 2 m .M . hoogte ver
meldt den naam van bet land van herkomst; 

b. van welke het stempel als land van he,r
komst aanduidt N ederland, tenzij wordt aan
getoond, dat de eieren uit N ederland afkom
stig zijn. 

2. In strijd met het vorig arti kel ingevoer
de of ten invoer aangegeven eieren worden 
met hunne verpakking aangehouden en be

·handeld op den voet als voor op den invoer 
verboden goederen is bepaald bij de artikelen 
108 tot en met 116 der Algemeene Wet van 
26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38), met 
<li en verstande, dat den belanghebbende, be
halve de gelegenheid tot dadelijken terugvoer , 
bedoeld in a,·ti kel 108 dier wet, zal worden 
geboden de gelegenheid, om de niet als uit 
Nederland afkomstig gestempelde eieren als
nog ten spoed igste van het ingevolge het vorig 
artikel vereischte stempel te voorzien of te 
doen voorz ien. 

3. L Het in artikel 1 bepaalde is niet van 
toepassing ten aanzien van eieren, wel ke, zon
der dat hunne verpakking wordt geopend of 
veranderd, worden doorgevoerd . 

2. De ambtenaren van de invoerrechten en 
accijnzen kunnen de verpakking van door te 
voeren zendingen ten bewijze hiervan van een 
brandmerk of ander kenteeken voor-zien . 

3. De in het eerste lid bedoelde eieren 
kt1rmen onder door Onzen met de zaken van 
den Landbouw belasten M inister en Onzen M i
niste r van Financien gemeenschappelijk vast
gestelde algemeene en, zoo noodig, bijzondere 
voorwaarden, in afwachting van den weder
uitvoer, worden opgeslagen in hiertoe toege0 
laten koelhuizen. Tevens kan door Onze voo1·
nocrnde Ministers worden toegcstaan, dat, met 
inachtneming van die voo1waarden, de ver
pakking van de aldus opgeslagen eieren wordt 
geopend en zoo noodig, veranderd. Voormelde 
toelating kan bij misbruik of niet-nakoming 
van de voorwaarden te alien tijde worden 
ingetrokken. 

4. De bepalingen van artikel 1 en artikel 
2 zijn niet van toepassing op: , 

a. ki ppen-• of eendeneieren, aanwezig in of 
op middelen van vervoer, en uitsluitend be
stemd voor persoonlijk gebruik gedurende het 
vervoer van hen, die zich in of op dat middel 
van vervoer bevinden ; 

b. hoeveelheden van niet meer dan vijftig 
eieren, mits deze kennelijk niet voor handel 
zijn bestemd. 

5. Met het opsporen van de in deze wet 
strafbaar gestelde overtredingen zijn belast, 
behalve de bij artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering aangewezen ambtenaren: 

a. de ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie; 

b. de ambtenaren van de invoerrechten en 
accijnzen ; 

c. de bij den Rijksvoorl ichtingsd ienst voor 
de pluimveeteel t werkzame, door Onzen met 
de zaken van den Landbouw belasten Minis
ter aangewezen ambtenaren. 

6. L De in het vorig artikel bedoelde amb
tenaren zijn bevoegd, besloten lokalen en er
ven binnen te treden. 

2. Indien <lit binnentreden geschiedt tus
sch en zonsonder- en zonsopgang, wordt door 
hen een proces-verbaal opgemaakt, dat binnen 
tweemaal vier en twintig uren aan dengene, 
in wiens lokaal of er£ is binnengetreden, in 
afschri ft wordt medegedeeld. 

3. I ndien hun de toegang wordt geweigerd, 
verscha ffen zij zich <li en desnoods met inroe
ping van den sterken arm. . 

4. Indien de plaats tevens eene woning of 
alleen door eene woning toegankelijk is, be
treden zij deze tegen den wil van den be
woner niet dan op vertoon van een schrifte
lijken bij zoru:leren last van den commissaris 
van poli tie en in gemeenten, waar geen com
missaris van poli tie is, van den burgemeester. 
Van <lit binnentreden wordt door hen een 
proces-verbaal opgemaakt, dat binnen twee
maal vier en twintig uur aan dengene, in 
wiens woning is bi nnengetreden, in afschrift 
wordt medegedeeld. 

7. 1. Overtreding van het bepaalde in ar
t ikel 1 wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste tien duizend gulden . 

2. De in het vorig lid bepaalde straffen 
worden verdubbeld, indien tijdens het plegen 
van de overtreding nog geen jaar is vedoo
pen, sedert eene veroordeel ing van den schul
d ige wegens een der in deze wet strafbaar 
gestelde fe iten onherroepelijk is geworden. 

8. Indien een feit, strafbaar ingevolge de 
bepalingen dezer wet, is gepleegd door of van
wege eene naamlooze vennootschap, eene co6-
peratieve of andere rechtspersoonl ijkheid be
zi ttende vereeniging of eene stichting, wordt 
de strafvervolging ingesteld en de straf uit
gesproken tegen de leden van het bestuur. 

9. Door den rechter kan de openbaarma
king van zijne uitspraak worden gelast. 

10. l. De in deze wet strafbaar gestelde 
fe iten worden beschouwd als overtredingen. 

2. Op deze feiten zijn n iet van toepassing 
de strafbepalingen, voorkomende in de wetten, 
betreffende de i nvoerrechten en ~ccijnzen .. 
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11. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Las ten en bevel en, enz. 
Gege,;en ten Paleize het Loo, den 31sten 

Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van B innenlandsc he Zaken 
en Landbouw, J. B . K a n. 

De Ministe,· van Financii!n, De G e e r. 
( Uitgeg. 7 Juni 1929.) 

31 Mei 1929. WET, houdende voorschriften 
betreffende het waarborgen van bepaalde 
eigenschappen of hoedani gheid van uit
gevoerde voortbrengselen van het land
bouw-, tuinbouw-, veeteelt. en zuivelbe
drijf. S. 277. 

Wij WILHELMI A , enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is bepalingen te maken tot 
het waarborgen van bepaalde eigenschappen 
of hoedanigheid van nitgevoerde voortbreng
selen van het landbouw-, tuinbouw-, veeteelt
en zuivelbedrij f; 

Zoo is het, dat W ij , den Raad van State, enz. 

TITEL I. 

De uitvoer van boter en kaas . 

Art. 1. 1. Het is verboden, boter of kaas 
uit te voeren of aan eenig middel van vervoer 
tot nitvoer aan te bieden, welke niet voorzien 
is van een merk, als bedoeld in de wet van 
17 Juni 1905 (Staatsb lad n°. 213) , houdende 
bepal ingen betreffende het merken van boter, 
afkomstig van aangeslotenen bij een onder 
Rijkstoezicht staand botercontrolestation, of 
in de wet van 17 Juli 1911 (Staatsblad n° . 
209), houdende bepal i ngen betreffende het 
merken van kaas, afkomstig van aangeslotenen 
bij een kaascontrol estation, hetwel k zich onder 
Rijkstoez icht heeft gesteld, of welke niet ver
gezeld is van een door Ons vastgesteld hewijs, 
dat de boter of de kaas afkomstig is van eene 
onderneming, aangesloten bij een onder Rijks
toezicht staand boter- of kaascontrolestation. 

2. I-let in het vorige lid bepaalde is niet 
van toepassi ng: 

a. ten aanzien van boter, afkomstig van 
eene onderneming, wel ke ingevolge artikel 9 
der Boterwet aan een bijzonder toezicht van 
R ijkswege is onderworpen, m its deze ·boter 
vergezeld is van een door Ons vastgesteld 
certificaat, afgegeven door of vanwege den 
Rijkszuivel inspecteur; 

b. ten aanzien van kaas, behoorende tot een 
door Onzen met de zaken van den Landbouw 
belasten Minister aangegeven type; 

c. ten aanz ien van boter of kaas, welke: 
1 °. verpakt is op de door Onzen met de 

zaken van den Landbouw belasten 1'11inister 
aangegeven wijze en met inach tneming van de 
door di en Minister te stellen algemeene rege
len · 

2~. zich bevindt in spoorwegrij tuigen, lucht
vaartnigen of op schepen of vlotten en be
stemd is voor verbruik van de daarin of daar
op verb I ijvende person en; 

3°. wordt uitgevoerd in door Onzen met de 
zaken van den Landbouw belasten Minister 

bepaalde hoeveelheden ten behoeve van het 
gren ver keer. 

2. 1. Door Ons wordt, de organisaties van 
belanghebbenden gehoord, eene commissie van 
advies benoemd, bestaande nit ten minste vijf 
en ten hoogste zeven leden, welke tot taak 
heeft, de R egeering desgevraagd of eigener 
beweging omtrent maatregelen, welke ter uit
voering van deze wet, voor zooveel zij boter 
en kaas betreft, zu llen worden genomen, van 
advies te dienen . 

2. Door Ons a lsmede door de commissie 
zelve kunnen ten hoogste drie adviseerende 
leden aan de comm iss ie worden toegevoegd. 

3. De commissie vergadert ten minste vier 
maal per jaar. 

3. Door Onzen met de zaken van den Land
bouw belasten Minister kan, zoo noodig, onder 
bepaalde voorwaarden, van het in arti kel 1, 
eerste lid, bedoelde verbod ontheffing worden 
verleend voor boter of kaas, welke, uit het 
buitenland afkomstig, wordt uitgevoerd na 
h ier te lande al of niet eene bewerking te 
hebben ondergaan. 

4. 1. Ter vermijding van oponthoud door 
onderzoek aan de grens kunnen de verpak
ki ng en de inlad i ng van boter of kaas op ver
zoek van den belanghebbende plaats v inden 
onder bijzonder toezicht van de Rijkszuivel
inspectie. 

2. De kosten, aan dit toezicht verbonden, 
welke niet hooger mogen zijn dan noodig is tot 
dekking van de deswege gedane uitgaven, 
worden den belanghebbende in rekening ge
bracht volgens regelen, door Onzen met de 
zaken van den Landbouw belasten Minister 
vastgestel d. 

TITEL II. 

De uitvoer van gezouten varkensvleesch. 

5. I-let is, onverminderd de bepal ingen, 
krachtens andere wetten met betrekking tot 
den nitvoer van bacon en ander gezouten 
varkensvleesch gel dende, verboden naar door 
Onzen met de zaken van den Landbouw be
lasten Minist.ir aangewezen landen bacon en 
door dien Minister aangewezen ander gezou
ten varkensvleesch dan bacon nit te voeren en 
aan eenig middel van vervoer ten uitvoer aan 
te bieden, welke en hetwelk niet is voorzien 
van een merk, a ls bedoeld in het navolgende 
artikel. 

6. 1. Door Onzen met de zaken van den 
Landbouw belasten Minister worden merken 
vastgesteld, welke uitslnitend bestemd zijn 
om door of vanwege aangeslotenen bij een 
onder Rijkstoezicht staande controle-instelling 
te worden aangebracht op door hen bereide 
bacon en, ingeval van toepass ing van het 
vorige artikel te dien opzichte. op door hen 
bereid ander gezouten varkensvleesch. 

2. De merken worden in de Nederlandsche 
Staatscourant bekend gemaakt. · 

3. Onze voornoemde Minister ste lt voor
schriften vast betre ffende ·de wijze van aan
brengen van de merken en de aandu iding van 
de soorten te merken bacon en, ingeval van 
tocpassing van het vorige artikel te dien op
zichte, ander gezouten varkensvleesch, wel ke 
in de Nederlandsche Staatscourant worden be
kend gemaakt. 

7. 1. Bij algemeenen maatregeJ van be-
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stuur worden bepal ingen vastgesteld, waaraan ' 
controle-instellingen, als in het vorige artikel 
bedoeld, moeten voldoen, om onder Rijkstoe
zicht te worden gesteld. Deze algemeene maat
regel van bestuur houdt voorschriften in met 
betrekking tot de wijze, waarop de keuring, 
het uitre iken van de merken en de uitoefening 
van het toezicht moeten geschieden, het beroep 
van de bes! iss ingen van de controle-instellin
gen , a lsmede de wijze van inning van de aan 
de keu ring verbonden kosten, welke geheel of 
ten deele ten laste van de belanghebbenden 
kunnen worden gebracht en n iet hooger mogen 
zijn dan noodig is tot dekking van de des
wege gedane ui tgaven. 

2. H et Rijkstoezicht wordt ui tgeoefend door 
den veeartsenijkundigen dienst. 

TITEL III. 

De uitvoer van andere voortbrengsel en van het 
landbouw-, tuinbouw-, veeteelt- of zuivel

bedrijf dan boter, kaas en gezouten 
varkensvleesch. 

8. l. Tot het waarborgen van bepaalde · 
e igenschappen of hoedan igheid van ui t te voe
ren andere voortbrengselen van het landbouw-, 
tuinbouw-, veeteelt- of zu ivelbedrij f dan boter, 
!mas en gezouten varkensvlee eh, kan bij alge
meenen maatregel van bestuur de uitvoer en 
het aan eenig middel van vervoer tot uitvoer 
aanbieden van daarbij bepaaldelijk aangewe
zen voortbrengselen van dat bedr ijf, voor zoo
ver deze of hunne verpakking niet voldoen 
aan bij d ien maatregel vast te stell en e ischen, 
worden verboden, een en ander onverminderd 
de krachtens andere wettelij ke voorschriften 
met betrekking tot den uitvoer van die voort
brengselen geldende bepal ingen. 

2. Het in het vorige lid bepaalde kan 
gelden voor den uitvoer naar alle landen of 
slechts voor dien naar bepaald aangewezen 
landen. 

3. In bijzondere gevall en kan door Onzen 
met de zaken van den Landbouw belasten Mi
nister van een verbod, als in het eerste lid be
doeld, ontheffing worden verleend. 

4. Geene maatregelen worden krachtens dit 
artikel getroffen dan na gepleegd overleg met 
organisaties ·van daarbij dadelijk belangheb
benden. 

9. l. Uiterlij k binnen twee maanden na de 
afkond iging van een algemeenen m aatregel 
van bestuur, als bedoeld in het. vorige artike l, 
wordt een voorstel van wet tot voorz iening in 
het in den algemeenen maatregel van bestuur 
gerege1dc onde rwerp, aun de Tweede l{:a m er 
der Staten-Generaal gezonden, tenzij bedoelde 
maatregel v66r dien tijd is ingetrokken. 

2. Indien het voorstel tot wet wordt ver
heven, houdt tegelijk met de inwerkingtreding 
de algemeene maatregel van bestuur op, van 
kracht te zijn. 

3. Indien het voorstel wordt ingetrokken of 
indien een van de beide Karners der Staten
Generaal tot niet-aannemi ng van het voor
stel bes] uit, wordt de a lgemeene maatregel 
van bestuur dadelijk ingetrokken. 

10. Door Onzen met de zaken van den 
Landbouw belasten Ministe r kunnen rnerken 
of andere teekenen worden va.stgesteld, welke 
u itsluitend bestemd zijn om door of vanwege 

den daart,oe ge rechtigde op ten u itvoer be
stemde voortbrengselen, als bedoeld in artikel 
8, of op de verpa kking daarvan, te worden 
aangebracht ten bewijze, dat de voortbrengse
len blijkens keuring voldoen aan de daaraan 
krachtens of naar aanleiding van deze wet ge
stelde eischen. 

11. l. Door Ons kunnen rechtspersoonlij k
heid bezittende instellingen ,welke aan bij al
gemeenen maatregel van bestuur vastgestelde 
vereischten voldoen, zoo noodig, onder be
paalde voorwaarden, worden bevoegd ver
klaard, om met betrekking tot door Ons aan
gewezen soorten der in artikel 8 bedoelde 
voortbrengselen, na, of in verband met, keu
r ing, merken of teekenen, a ls in het vorige 
a rtikel bedoeld , uit te re iken . 

2. De in het vorige lid bedoelde algemeene 
maatregel van bestuur houdt voorschriften in 
met betrekking tot de wijze, waarop de keu
ring, het u itreiken en het aanbrengen van de 
merken of teekenen moeten geschieden, het 
toezicht op de keuring, het beroep van de be
s! issingen der in het vorige I id bedoelde in
stellingen, alsmede de wijze van inning van de 
aan de keur ing verbonden kosten, wel ke ge
heel of ten deele ten laste van de belang
hebbenden kunnen worden gebracht en niet 
hooger mogen zij n dan noodig is tot dekking 
van de deswege gedane u itgaven. 

TITEL IV. 
Strafbepalingen. 

12. Met betrekking tot de nal eving van de 
voorschr iften , bij, krachtens of naar aanlei
ding van deze wet in het !even geroepen, gel
den, voor zooveel daarvan niet in eene wet, 
tot stand gekomen op de wijze, geregeld in 
arti kel 9, bij uitdrukkelijk voorschrift is af
geweken, de bepalingen van de artikelen 13 
tot en met 23. 

13 . M et het opsporen van de in deze wet 
stra fbaar gestelde overtredingen zijn belast, 
behalve de bij a rtikel 141 van het Wetboek 
van Stra fvorde ring aangewezen ambtenaren : 

a. de ambtenaren van R ijks- en gemeente
politie; 

b. de ambtenaren van de invoerrechten en 
accijnzen; 

c. de ambtenaren van den d ienst der R ij ks
zuivel inspectie, voor zooveel den u itvoer van 
boter en kaas betreft; 

d. de ambtenaren van den veeartsenijkund i
gen dienst, voor zooveel den uitvoer van 
bacon en, bij toepass ing van artikel 5 te dien 
opzichte, van antler gezouten varkensvleesch 
betreft · 

e. d~ ambtenaren, aangewezen bij een a lge
meenen maatregel van bestuur, a ls bedoeld 
in artikel 8, of eene wet, a ls bedoeld in ar
tikel 9, voor zooveel de ingevolge d ien maat
regel of die wet strafbaar gestelde overtredi n
gen betreft. 

14. l. De in het vorige a rtikel bedoelde 
ambtenaren zijn bevoegd besloten lokalen en 
erven binnen te treden. 

2. I ndien dit binnentreden ge chiedt tus
schen zonsonder- en zonsopgang, wordt door 
hen een proces-verbaal opgemaakt, dat binnen 
tweemaal vier en twintig uren aan dengene, in 
wiens lokaal of e rf is binnengetreden, in af
schrift wordt m~degedeeld. 
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3. I nd ien hun de toegang wordt geweigerd , 
verschaffen zij zich <li en desnoods met inroe
p ing van den sterken arm. 

4. I n woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner n iet binnen dan op vertoon 
van een sch ri fte lijken , bijzonderen last van den 
commissaris van pol itie, en in gemeenten, 
waar geen commissaris van pol it ie is, van den 
bu rgemeester. Van dit binnentreden word t 
door hen een proces-verbaal opgemaakt, dat 
b innen tweemaal v ier en twi ntig uren aan 
dengene, in w iens woning is binnengetreden, 
in a fsch r ift wordt medegedeeld . 

15. 1. Overtrcding van een der bij , krach
tens of naar aanle iding va n deze wet vast
gestelde wettelij ke voorschriften , a lsmede over
tredi ng van eene voorwaarde, a ls bedoeld in 
artikel 3, wordt gest raft met hech tenis van 
ten hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste f 1000. 

2. De in het vorige lid bedoelde straffen 
worden verdubbeld , indien t ij dens het p legen 
van de over tredi ng nog geen jaar is verloopen , 
seder t eene veroordeeling van den schuld ige 
wegens een der in deze wet strafbaa r gestelcle 
feiten onherroepelijk is geworden. 

3. Pog ing tot overtred ing is strafbaar. H et 
m axim um der hoofdstr a ffen , op de overtre
di ng gestelcl , wordt bij poging met een dercle 
vermiucle rd . 

16. Inclien een fe it, strafbaar ingevol ge de 
bepal ingen clezer wet, is gepleegd door of van
wege eene naamlooze vennootschap, eene coo
peratieve vereenig ing of andere rech tspersoon
lijkhe id bezittende vereeniging of eene stich
t ing, wordt de str a fvervolg ing ingesteld en de 
str a f ui tgesproken tegen de leden van het 
bestuur. 

17. D e oncle rnemer van een openbaar micl
del van ve rvoer wordt al s zoodani g n iet ver
volgd, indien de naam en de woonplaats van 
den a fzende r van de voorwer pen , waarmede 
de over treding is gep leegd , binnen dri e dagen 
na het uitbrengen van de dagvaarding door 
den ondernemer aan den ambtenaar van het 
Openbaar M inister ie wordt bekend gemaakt. 

18. Voorwerpen, waarmede eene overtre
d ing is gepleegd, worden , met ui tzondering 
van middelen van vervoer , in beslag genomen. 

19. 1. In beslag genomen voorwerpen ku n
nen op macht iging van den ambtenaar van het 
Openbaar M iniste rie worden verkocht. 

2. De geldelij ke opbrengst blijft onder be
rusting van den g r iffier, totda t de zaak bij 
rech terlij ke uitspraak is afgedaa n. 

20. Bij ve roordeel ing kunnen de in beslag 
genomen voorwerpen, voorzoovee l zij den sch ul
dige toebehooren of kan , indien zij zijn ver
kocht, de geldelijke opbrengst, worden ver 
beurd verklaard. 

21 . Indi en in beslag genomen voorwerpen 
nie t m eer a anwezi g of bedorven zijn, bepaal t 
de rechter bij het vonnis of en , zoo ja, tot 
welk bedra g de eigenaar zal worden sch ade
loos gesteld. 

22. 1. Indien de zaak niet wordt voortge
zet, worden de in beslag genom en voorwerpen 
op · bevel van den ambtenaar van het Open
baa r Ministeri e aan den belanghebbende te
r uggegeven. 

2. Indien in het geval , bedoeld in het eer 
ste l id, de in beslag genomen voorwerpen niet 
meer a anwezig of bed01--ven zijn, wordt de e ige-

naar op bevel van den ambtenaar van het 
Openbaa r ~1inisterie, wel k bevel hem bij ex
ploi t wordt beteekend , tot een door dien 
ambtenaar te bepalen bedrag schadeloos ge
stel d. 

3 . D e in dit en de in het vorige artikel be
doelde scha deloosstel I ing wordt door ecn door 
Onzen Min ister van Financien aan te wijzen 
ambtenaar aan den rech thebbende ui tgekeerd. 

4. D e rechthebbende ka n zich gedurende 
vij f jaren , nadat het von nis onherroepelijk is 
g worden, de opgelegde boete is betaald of het 
in d it artikel bedoelde bevel is beteekend , tot 
den door Onzen Mi n ister van F ina ncien aan te 
wij zen ambtenaa r wcnden, om de schadeloos
stell ing te ontvangen. 

5. Na verloop van vij f ja ren is de vorder ing 
verva ll en . 

23. 1. De in deze wet strafbaar gestelcle 
fe iten worden beschouwd a ls ove rtred ingen. 

2. Op fe iten, vall ende in eene strafbepa l ing 
dezer wet, zijn niet van toepass ing de straf
bepal ingen , voorkomende in de wetten be tref
fende de invoer rech ten en accijnzen. 

3. D e rechter kan de openbaa rm aking van 
zij no u itspraak gelasten. 

TITEL V. 
Sl otbepalingen. 

24. 1. In artikel 66 der Veewet worden 
achter het woord ,,overigens" ingevoegd de 
woorden: voor zoover de bepa l ingen dezer wet 
betreft. 

2. In artikel 69 der Veewet worden de 
woorden ,,B ij algemeenen m aatregel va n be
stuur kan" vera nclerd in: Onverm inderd de bij 
a ndere wettelij ke voorsch r iften voor u itvoer 
gestelde eischen kan bij a lgemeenen m aatregel 
van bestuur. 

3. In artikel 70 der Veewet worden de 
woorden: ,,Het is verboden" veranderd in : 
Onverm inderd de bij a ndere wettel ij ke voor
schr i ften voor u itvoer va n vleesch gestelde 
e isohen is het verboclen ; en word en aohter het 
woord: ,,keuring" ingevoegd de woorclen: voor 
zooveel de bepa lingen dezer wet bet re ft. 

25. Deze wet ka n worden aangeh aa ld onder 
den t itel van : L andbouwu itvoerwet 1929. 

26. D eze wet treedt in werking op een na
cler door Ons te bepa len t ijdst ip. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven ten Pale ize het Loo, den 31sten 

Mei 1929. 
WILH ELMINA. 

De Minis ter van B innenland.'!che Zaken 
en Landb ouw, J . B. K a n. 

(Uit geg. 7 J uni 1929.) 

31 M ei 1929. WET tot wij ziging en ve rhoo
g ing van het vijfde hoofdstuk der R ij ks
begroot in g voor h et d ienstj aa r 1929. S . 
278. 

·31 M ei 1929. WET tot verklar ing van het 
a lgemeen nut der onteigening , met toe
passing van de wet van 27 M aart 1915 
(Staats blad n° . 171) , va n e igendommen, 
e rfdienstbaarheden of a nde re za kelijke 
r echten, noodig voor het aa nl eggen van 
een nieuwe a lgemeene begraafp laats en 
het verbreeden va n den Verg ierdeweg te 
Jl aarlem . S. 279. 
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31 M ei 1929. WET tot aanvulling van de 
P ensioenwetten voor de zee- en de land
macht (Staatsblad 1922, nos. 65 en 66), 
van de wetten van 27 J uni 1925 (Staats
blad nos. 273 en 277) en van de Pensioen
wetten voor het reserve-personeel van de 
zee- en de landmacht (Staatsblad 1923, 
nos. 355 en 356). S. 280. 

W ij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo vVij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is om in de militaire pen
sioenregelingen eene overeenkomstige bepaling 
op te nemen als bij de Wet van 21 Juli 1928 
(Staatsblad n°. 250) is toegevoegd aan het 
slot van het tweede lid van artikel 67 der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) ; 

Zoo is het, dat W'ij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Na het tweede lid van artikel 23b 

der Pensioenwet voor de zeemacht (Staatsblad 
1922, n°. 65), zooals deze laatstelijk is ge
wijzigd en aangevuld bij de Wet van 27 Juni 
1925 (Staatsblad n°. 273), wordt een nieuw 
derde lid opgenomen, luidende: 

,,3. Voor de toepassing van dit artikel 
wordt onder ,,i nkomsten" niet begrepen eene 
vaste, noch eene tijdelijke kindertoelage". 

2. Het bestaande derde en vierde lid van 
het aangehaalde artikel worden onderschei
denlijk vierde en vijfde lid. 

2. 1. 1 a het derde lid van artikel 23b der 
Pensioenwet voor de landmacht (Staatsblad 
1922, n°. 66), zooals deze laatstelij k is gewij
zigd en aangevuld bij de wet van 27 Juni 1925 
(Staatsblad n°. 277) , worclt een nieuw vierde 
lid opgenomen, luidende: 

,,4. Voor de toepassing van dit artikel 
worclt onder ,,inkomsten" niet begrepen eene 
vaste, noch eene tijdelijke kindertoelage." 

2. H et bestaande vierde en vijfde lid van 
het aangehaalde artikel worclen onderscheiden-
lijk vijfcle en zescle lid. · 

3. Aan het eerste lid van artikel 3 der wet 
van 27 Juni 1925 (Staatsblad n°. 273) wordt 
een nieuwe volzin toegevoegd, luidencle: 

,,Voor de toepassing van het bepaalde in 
den eersten · volzin van dit lid wordt onder 
,,inkomsten" niet begrepen eene vaste, noch 
eene tijclelijke kindertoelage." . 

4. H et bestaancle artikel 6 der wet van 27 
Juni 1925 (Staatsblad n° . 277) wordt eerste 
lid, terwij l aan dat artikel een nieuw tweede 
lid wordt toegevoegd, luidende: 

,,2. Voor de toepassing van het bepaalde 
bij het eerste lid wordt onder ,,inkomsten" 
niet begrepen eene vaste, noch eene tijclelijke 
kindertoelage.". 

5. 1. Na het eerste lid van artikel 21a der 
Pensioenwet voor het personeel der Konink
lijke marine-reserve (Staatsblad 1923, n°. 355), 
zooals deze laatstelijk is gewijzigd en aange
vuld bij de wet van 27 Juni 1925 (Staatsblad 
n°. 27 4), wordt een nieuw tweede lid opge
nomen, 1 uiclende: 

,,2. Voor de toepassing van het bepaalde 
bij het eerste lid wordt onder ,, inkomsten" 
niet begrepen eene vaste, noch eene tijdelijke 
ki ndertoel age.". 

2. Het bestaande tweede en derde lid van 
bet aangehaalde artikel worden onderscheiden
lijk derde en viercfe lid. 

6. 1. Na het eerste lid van artikel 21a der 
Pensioenwet voor bet reserve-personeel der 
landmacbt (Staatsblad 1923, n° . 356), zooals 

deze laatstelijk is gewijzigd en aangevuld bij 
de wet van 27 Juni 1925 (Staatsblad n°. 276), 
wordt een nieuw tweede lid opgenomen, lui
dende: 

,,2. Voor de toepassing van het bepaalde bij 
het eerste lid wordt onder ,, inkomsten" niet 
begrepen eene vaste, noch eene tij del ij ke kin
dertoelage.". 

2. Het bestaande tweede en derde l id van 
het aangehaalde artikel worden onderscheiden
lijk derde en vierde lid. 

7. Doze wet wordt geaoht van kraoht te zijn 
geworden op 1 Juli 1928. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 31sten 

Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Dejensie, Lamb o o y. 
( Uitgeg. 13 J uni 1929.) 

31 Mei 1929. WET tot wijziging van bet 
negcnde Hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1929. S. 281. 

31 Mei 1929. WET tot overbrenging van een 
gedeelte Rijksweg (j aagpad) langs het 
Noo,·der Spaa,-ne in de voormalige ge
meente Spaarndarn in beheer en onder
houd bij de gemeente Haarlern. S . 282. 

31 Mei 1929. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van percee
len, erfdienstbaarheden en andere zake
lijke rechten noodig voor den aanleg van 
een kanaal van Noordhorne,·ga tot nabij 
het B oterdiep, met bijkomende werken, 
in de gemeenten Zuidhorn, Aduard, Adorp, 
Noorddijk, B edurn en Gmningen . S. 283. 

31 Mei 1929. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van percee
len, erfdienstbaarheden en andere zake
lijke rechten noodig voor den aanleg van 
een luohtvaartterrein nabij Enschede, ge
legen in de gemeente Lonneker. S. 284. 

28 M ei 1929. WET tot toekenning van een 
renteloos voorschot u it 's Rijks schatkist 
ten behoeve van verlegging van den tram
weg van H eerenveen naar Drachten te 
H eerenveen. S. 285. 

31 M ei 1929. WET tot bevordering van het 
onderhouden van een luchtdienst tusschen 
N ederland en Nederlandsch-lndie door de 
Koninklijke Luohtvaart Maatsohappij voor 
Nederland en Kolonien. S. 286. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is het onderhouden van 
een luchtdienst tusschen Nederland en Neder
landsch-l ndie te bevorderen ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onze Minister van Waterstaat wordt 

gemachtigd om met de Koninklijke Lucht
vaart Maatschappij voor Nederland en Kolo-
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men eene overeenkomst tot wijziging van de 
bij de wet van 30 Juni 1927 (Staatsblad n°. 
228} bekrachtigde overeenkomst aan te gaan, 
volgens bet ontwerp, dat bij deze wet is ge-
voegd. . 

Voor zooveel de statuten na de daarin in
gevolge de overeenkomst aan re brengen wij
zigingen afwij ken van het Wetboek van Koop
handel, blijft dat Wetboek buiten toepassing. 
onverminderd het vereischte van de ministe
t·ieele verklaring, bedoeld in artikel 45d van 
dat Wetboek. 

2. In artikel 2 van de in het vorige artikel 
genoemde wet wordt in plaats van de woor
den: ,,vijfhonderd duizend gulden", gelezen: 
,,drie millioen gulden". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 31sren 

Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d. Veg t e. 
De Ministe,· van Financii!n, De G e e r. 

(Uitgeg. 11 Juni 1929.) 

ONTWERP. 

OVEREENKOMST omtrent het onderhouden 
van een luchtve,·keersdienst tusschen Ne
derland en N ede,·landsch-lndie. 

De Minisrer van Warerstaat (in deze over
-eenkomst verder ,,de Minister" genoemd), 
handelende namens het Rijk, daartoe gemach
tigd bij de wet van 
-ter eene zijde, 

en de N. V. Koninklijke Luchtvaart Maat
schappij voor Nederland en Kolonien, geves
-tigd te 's-Gravenhage (in deze overeenkomst 
verder ,,de Maatschappij" genoemd), ter an
dere zijde, 

zijn ten behoeve van het onderhouden van 
,een luchtverkeersdienst tusschen Nederland en 
Nederlandsch-Indie het volgende overeenge
komen: 

Art. I. 1. Aan het tweede lid van artikel 1 
-der d.d. 4/7 Juni 1927 tusschen den Minister 
-en de Maatschappij gesloten overeenkomst in-
:zake de toekenning van subsidie ten behoeve 
van het onderhouden van luchtverkeersdien
.sten tusschen Nederland en het buit-enland 
(hierna genoemd ,,overeenkomst 1927"} wordt 
toegevoegd een nieuwe alinea, luidende: 

,,Te beginnen in den loop van 1931 en ver
,der doorloopend zal een geregelde luchtver
binding worden onderhouden tusschen Neder
land en Nederlandsch-Indie, waarbij een spoe
dige totstandkoming van een wekelijkschen 
-dienst zal warden nagestreefd. Welk gedeelte 
van de ton/kilometer-productie op de lucht
verbinding tusschen Nederland en Neder
landsch-Indie mag worden gerekend dee! uit 
te maken van de hiervoren voor elk jaar be
paalde productie, zal in onderling overleg 
tusschen den Minister en de Maatschappij 
worden vastgesteld, op de wijze als vermeld in 
.arti kel 2." 

2. In artikel 2 der overeenkomst 1927 ver
vallen de woorden ,,waarbij zooveel mogelijk 
de totstandkoming van de luchtverbinding 
tusschen Nederland en Nederlandsch-Indie zal 
·worden nagestreefd". 

Art. II. 1. Het eerste lid van artikel 3 en 
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het eerste lid van artikel 4 der overeenkomst 
1927 vervallen. 

2. In het derde lid van artikel 4 der over
eenkomst 1927 wordt het woord ,,tweede" ver
vangen door ,, vorige". 

3. Voor het tweede lid van artikel 3 der 
overeenkomst 1927 vervalt het cijfer 2, terwijl 
het tweede en het derde lid van artikel 4 
worden genummerd 1 en 2. 

Art. III. 1. Het eerste I id van artikel 10 
der overeenkomst 1927 wordt vervangen door 
het volgende: 

,,1. Het Bestuur der Maatschappij is opge
dragen aan een Raad van Bestuur, bestaande 
tlit ten hoogste negen leden, onder toezicht 
van een Raad van Commissari;sen, bestaande 
uit ten minste zeven leden. De leden van den 
Raad van Bestuur moeten - behoudens toe
stemming van den Minister om van deze be
paling af te wijken - hun woonplaats in Ne
derland hebben. Vijf leden van den Raad van 
Bestuur, waarvan ten minste een uit het be
drijfsleven, zullen warden benoemd door de 
algemeene vergadering van aandeelhouders 
uit een bindende voordracht van ten minste 
twee personen voor elke te vervullen plaats, 
opgemaakt door den Minister. Een lid van 
den Raad van Bestuur zal worden benoemd 
door de algemeene vergadering van aandeel
houders uit een bindende voordracht van twee 
personen, opgemaakt door de Naamlooze Ven
nootschap Koninklijke Nederlandsch-Indische 
Luchtvaart Maatschappij te Amsterdam. Twee 
leden van den Raad van Commissarissen zul
len worden benoemd door de algemeene ver
gadering van aandeelhouders uit een bindende 
voordracht van ten minste twee personen voor 
elke te vervullen plaats, opgemaakt door den 
Minister. Verder zullen twee leden van den 
Raad van Commissarissen worden benoemd 
door de algemeene vergadering van aandeel
houders uit een bindende voordracht van ten 
minste twee personen voor elke te vervullen 
plaats, opgemaakt door de Naamlooze Ven
nootschap Koninklijke Nederlandsch-Indische 
Luchtvaart Maatschappij te Amsterdam. De 
overige leden van beide Raden zullen worden 
benoemd door de algemeene vergadering van 
aandeelhouders uit een bindende voordracht 
van ten minste twee personen voor elke te 
vervullen plaats, naar genoegen van den Mi
nister opgemaakt door de vergadering van 
houders van eerste preferente aandeelen B en 
tweede preferente aandeelen. 

2. De periodieke aftreding van de leden 
van den Raad van Bestuur en van den Raad 
van Commissarissen wordt in de Statuten ge
regeld. Als Voorzitter van den Raad van Be
stuur wordt, op voordracht van dien Raad, 
een zijner leden door den Minisrer aangewe-
zen. . 

3. De Raad van Commissarissen is belast 
met het toezicht op het beheer der Vennoot
schap. Hij kiest uit zijn midden een Voorzitter. 

4. De Raad van Commissarissen vergadert 
zoo dikwijls hij door den Voorzitter wordt op
geroepen. Deze gaat tot oproeping over, hetzij 
uit eigen beweging, hetzij op verzoek van drie 
of meer leden, hetzij op verzoek van den Raad 
van Bestuur. De Raad neemt zijn besluiten bij 
volstrekte meerderheid van stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

33 



1929 31 MEI (S.286-293) 514 

5. De leden van den Raad van Bestuur en 
van de Directie zullen worden uitgenoodigd 
de vergaderingen van den R aad van Commis
sarissen bij te wonen. Zij hebben aldaar een 
raadgevende stem." 

2. De overige leden van artikel 10, tot 
dusverre genummerd 2, 3, 4, 5, 6 en 7, wor
den gemunmerd 6, 7, 8, 9, 10 en 11 . 

3. Het negende lid (oud lid 5) wordt: 
.,Besluiten worden door den R aad van Be
stuur genomen bij volstrekte meerderhei d van 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoor
digde leden." 

Art. IV. l. Het negende lid van artikel 14 
der overeenkomst 1927 wordt vervangen door:. 

,,9. De Minister verbindt zich verder voor 
25 gewone ten name van het Rijk gestelde 
aandeelen f 100,000 per aandeel te betalen; 
deze aandeelen zullen worden genomen op 
zoodanige tijdstippen, a ls door den M inister, 
op voorstel van den Raad van Bestuur, zal 
worden bepaald, met dien verstande, dat v66r 
1 Januari 1930 voor ten minste 10 aancleelen 
zal worclen betaald. 

10. De Maatschappij is bevoegd, doch uit
sl uitencl op tijclstippen door den Minister te 
bepalen, obligaties uit te geven, met dien 
verstancle, clat het t-0taal bedrag, waarvoor 
obligaties worclen ui tgegeven, niet grooter zal 
zijn dan f 2,500,000. 

11. De wijze en voorwaarden dier ui tgifte 
zullen telkenmale in onderling overleg tus
schen den Minister en de Maatschappij wor
den vastgesteld. Mocht d it onderling overleg 
niet tot a lgeheele overeenstemming leiden, 
dan berust de beslissing bij den Minister. 

12. De Minister waarborgt de betaling van 
de rente, alsmede de afloss ing dezer obl iga
t ies. 

13. Voor een andere kapitaa lsuitgifte dan 
d ie bedoeld in het derde, zevende, achtste, 
negende en tiende lid van dit a rtikel is goed
keuring van den Minister noodig, terwijl ook 
ten aanzien van die andere uitgifte, de wijze 
en de voorwaarden in overleg met den Minis
ter dienen te worden bepaalcl." 

2. H et tiende lid van artikel 14 der over
eenkomst 1927 wordt lid 14. 

Art. V. De · tweede al inea van het zesde 
lid van artikel 15 der overeenkomst 1927 
wordt: 

,,7½ pet. aan den Raad van Commissaris
sen, ter verdeel ing onder zijn leden, met uit
zondering van de ingevolge artikel 10, eerste 
lid, vijfden volzin, benoemde Rij k.sambtenaren , 
naar onderl ing goedvinden ; 

71/2 pet. aan den R aad van Bestuur ter ver
deeling oncler zijn leden, met uitzondering 
van de ingevolge artikel 10, eerste I id, derclen 
volzin, benoemde Rijksambtenaren, naar on
derling goedvinden; ". 

Art. VI. 1. De aanvang van het eerste lid 
van artikel 16 der overeenkomst 1927 worclt: 

,,Tot tusschentijdsche ontbinding der ven
nootschap zal, behoudens het bepaalde bij ar
tikel 47 van het Wetboek van Koophandel , 
niet worden besloten zonde1· toestemming van 
den Minister,". 

2. In het tweede lid van arti kel 16 worden 
de woorden: ,, clan zal dit gelijkelijk worden 
verdeeld tusschen het Rijk en de Maatschap
pij" vervangen door : ,,dan komt daarvan de 

helft aan het Rijk als aandeelhouder, terwijl 
de wederhelft gelijkelijk wordt verdeeld onder 
de over ige aandeel houders". 

Art. VII. De Maatschappij verbindt zich 
binnen een door den Minister te stellen ter
mijn de Statuten te wijzigen met inachtneming 
van het in deze overeenkomst bepaalde. 

Art . VIII. De benoeming van de nieuwe 
leden van den Raad van Bestuur en van de 
leden van den R aad van Commissarissen zal 
geschieden binnen zes maanden na de onder
teekening van deze overeenkomst. 

's-Gra v.enhage, 
D e Minister, D e Maatschappij, 

31 M ei 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-lndie tot nadere 
wijziging en aanvulling van Afdeeling I 
van de begrooting van Nederlandsch-lndie 
voor het dienstjaar 1928. S. 287. 

31 M ei 1929. WET, houdende goedkeuring 
van bet besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-lndie tot nadere 
wijziging en aanvulling van Afdeeling II 
van de begrooting van Nederland3ch-lndiif. 
voor het dienstjaar 1928. S. 288. 

I 31 Mei 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-lndie tot nadere 
wijziging en aanvulling van Afdeeling III 
van de begrooting van N ederlandsch-lndiif 
voor het dienstjaar 1928. S. 289 . 

31 Mei 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het beslui t van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-lndie tot nadere 
wijziging en aanvull ing van Afdee!ing IV 
van de begrooting van Nederlandsch-lndie' 
voor het dienstjaar 1928. S. 290. 

31 M ei 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-lndie tot nadere 
wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VI van de begrooting van Nederlandsch
l ndie voor het dienstjaar 1928. S . 291. 

31 Mei 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het beslu it van den Gouverneur-Gene
raal van N ede..Zandsch-lndie tot nadere 
wijziging en aanvull ing van Afdeeling 
VII van de begrooting van Nede ,·landsch
l ndie voor het dienstjaar 1928. S . 292 . 

31 Mei 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ede,·lantisch-l ndie tot nadere 
wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VIII van de begrooting van N ederlandsch
Indie voor het dienstjaar 1928. S. 293. 
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31 Mei 1929.' WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-lndiii tot nadere 
wijziging en aanvulling van Afdeeling 
IX van de begrooting van N ederlandsch
l ndiii voor het dienstjaar 1928. S. 294. 

31 Mei 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-l ndiii tot nadere 
wijziging en aanvull ing van Afdeeling 
X van de begrooting van N ede1·landsch
lndiii voor het dienstjaar 1928. S. 295. 

31 Mei 1929. WET, houdende voorbehoud van 
regeling bij de wet of bij algemeenen 
maatregel van bestuur van eenige onder
werpen, dee! uitmakende van de regel in
gen betreffende de pensioenen en gage
menten zoomede de uitkeeringen aan we
duwen en weezen van burgerlijke en mi
litaire landsdienaren, locale ambtenaren 
en leerkrachten bij het bijzonder onder
wijs in Nederlandsch-lndiii en hunne na
bestaanden. 
Wijzi ging van de Wet van 25 Juli 1918 
(N ede1·landsch Staatsblad n°. 480; lndisch 
Staatsblad n°. 846). S. 296. 

Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodig is regeling bij de wet of bij 
a lgemeenen maatregel van bestuur voor te be
houden van eenige onderwerpen, dee! uit
makende van de regelingen betreffende de 
pensioenen en gagementen zoomede de uit
keeringen aan weduwen en weezen van bur
gerlijke en militaire landsdienaren, locale 
ambtenaren en leerla-achten bij het bijzonder 
onderwijs in N ederlandsch-l ndiii en hunne 
nabestaanden en dat wijziging noodzakelijk 
is van de wet van 25 Juli 1918 (Nede1·landsch 
Staatsblad n°. 480; lndisch Staatsblad n° . 
846), houdende oprichting van pensioenfond
sen voor Europeesche en Inlandsche burger
lijke en militaire landsdienaren in Neder-
landsch-l ndiii; . 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan regeling bij de wet worden 

voorbehouden de onderwerpen, thans geregeld 
bij de wet van 25 Juli 1918 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 480; lndisch Staatsblad n°. 
846) , houdende oprichting van pensioenfond
sen voor Europeesche · en Inlandsche burger-
1 ijke en militaire landsdienaren in Nede1·
landsch-lndie. 

2. Aan regel ing bij de wet of bij algemee
nen maatregel van bestuur worden voorbehou
den de onderwerpen, thans geregeld bij: 

a. Ons besluit van 17 Maart 1913 n°. 32 
(Ned,erlanduh Staatsblad n°. 99; l ndisch 
Staatsblad n°. 359}, houdende vaststelling van 
een Reglement voor het Weduwen- en Weezen
fonds van Europeesche burgerlijke ambtena
ren in Nederlandsch- l ndie, zooals dat besluit 
sedert is gewijzigd en aangevul d; 

b. Ons besluit van 16 October 1918 n°. 73 
(N ederlandsch Staatsblad 1918 n° . 566; ln
disch Staatsblad 1919 n°. 199), houdende vast
stell ing van Regel en voor het beheer, de ver
t.egenwoordiging in en buiten rechten, de be-

legging der kapitalen, de opneming als deel
genoot en andere onderwerpen betreffende de 
pensioenfondsen voor de Indische landsdie
naren, zooals dat besluit sedert is gewijzigd en 
aangevuld; 

c. Ons besluit van 4 Augustus 1920 (Ne
derlandsch Staatsblad n°. 684; l ndisch Staats
blad n° . 836}, houdende vaststelling van een 
Reglement op bet verleenen van pensioenen 
aan Europeesche locale ambtenaren in Nede1·
landsch-lndiii en aan de weduwen en weezen 
dier ambtenaren, zooals dat besluit sedert is 
gewijzigd en aangevuld; 

d. Ons besluit van 27 September 1923 n°. 
67 (N ederlandsch Staatsblad n° . 466; Indisch 
Staatsblad n°. 543), houdende vaststelling va.n 
een nieuw Reglement voor het Weduwen- en 
V.7eezenfonds der Europeesche officieren van 
het Nederlandsch-Indische leger, zooals dat 
besluit sedert is gewijzigd en aangevuld; 

e. Ons besluit van 8 Juli 1924 (Nedeo·
landsch Staatsblad n°. 347; lndisch Staatsblad 
n°. 419), houdende vaststelling van een nieuw 
Reglement voor het WeduweIL en Weezen
f!)nds_ van Europeesche militairen beneden den 
rang van off icier bij de Koloniale troepen, 
zooals dat besluit sedert is gewijzigd en aan
gevuld. 

3. In het tweede lid, onder b, van artikel 
1 der voormelde wet van 26 Juli 1918 (Ne
derlandsch Staatsblad n°. 480; l ndisch Staats
blad n°. 846) vervallen de woorden ,,voor 
zoover het fonds voor de Europeesche burger
lijke ambtenaren betreft,". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 31sten 

Mei 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, 
Koning s berg er. 
( Uitgeg. 17 Juni 1929.} 

31 M ei 1929. WET, houdende w1Jz1gmg van 
het elfde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1929. S. 297. 

31 Mei 1929. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. artt. 1401, 1403, Rv. art. 
406). 

Rechtb. : De gemeente heeft niet gehan
deld me·t die zorgvuldigheid, welke haa,· 
jegens hare inwoners en andern personen 
betaamde en is aansprakelijk voor de 
schade. 

Hof: De gemeente is niet tot schadever
goeding gehouden. Zij mocht rede lijker
wijze verwachten dat hare ingezetenen op 
die openbare stortplaats geen voorwerpen 
of stoffen zouden brengen, die gevaar 
voor derden opleveren. Aan haar kan niet 
warden verweten dat zij geen dagel ij ksche 
controle op de gestorte voorwerpen heeft 
gehouden en dat zij geen maatregelen 
heeft getroffen om per onen, die op die 
stortplaats niets te maken hadden, van die 
openbai-e plaats verwijderd te houden. 
Van eenige nalatigheid der gemeente is 
hier niet gebleken. 

Hoage Raad: Bij de redelijke verwach
ting als door het Hof aangenomen, kan 
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er, naar art. 1401 of 1403 B. W., welk 
laatste artikel niet op zichzelf, maar in 
verband met eerstgenoemde bepal ing moet 
worden beschouwd, geen sprake zijn van 
schuld bij de gemeente. Over gem is aan 
motiveering bij het aannemen door het 
Hof van die redelijke verwachting wordt 
in het middel ten onrechte geklaagd, ter
wijl de klacht over het gemis van bewijs 
op dat punt reeds daa rom niet tot cassatie 
kan leiden, omdat art. 1902 B. W. niet is 
aangehaald. Bij die redelijke verwachting 
was er voor de gemeente ook geen enkele 
reden om den toegang tot bedoelde stort
plaats aan een dee] van het pub] iek te 
verbieden. 

G. J . Kastermans, arbeider, wonende te 
Zutphen, als wettelijk vertegenwoordiger in 
rechten van zijn minderjarigen zoon Antonius 
Johannes Kastermans, over wien hij de ouder
lijke macht uitoefent, mede wonende te Zut
phen, eischer tot cassatie van een arreRt door 
het Gerechtshof te Arnhem op 23 Mei 1928 
tusschen partijen gewezen, advocaat Mr. W. 
Francken, 

tegen: 
Mr. W. Dijckmeester, wonende te Zutphen, in 
zijne hoedanigheid van burgemeester der ge
meente Zutphen en als zoodanig die gemeente 
in rechten vertegenwoordigende, verweerder in 
cassatie, advocaat Jhr. Mr. A. K. C. de Brauw. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Tak. 

De gemeente Zutphen had eene openbare 
stortplaats voor puin en afval van onderscheiden 
aard, waarop volgens de inleidende dagvaar
ding in April 1925 eenige kinderen speelden, 
waaronder het minderjarige zoontje van eischer. 
Dit kind schijnt een bus gevonden te hebben, 
welke later bleek natrium in te houden, door 
de ontploffing waarvan het zeer ernstig, voor het 
!even werd gekwetst, waarvoor eischer de ge
noemde gemeente aansprakelijk stelde. 

Het Gerechtshof-te Arnhem acht hem in zijne 
vordering niet-ontvankelijk meenende, dat der 
gemeente Zutphen geen verwijt kan treffen, 
doch zich met dat oordeel niet kunnende ver
eenigen, heeft hij het dus luidend middel tegen 
het betrekkelijke arrest doen aanvoeren : 
,,Schending van de artt. 1401, 1402, 1403, 625 
B. W., 48, 199, 347, 353 Rv., 20 R. 0. in ver
band met 162 (oud 172 en 173) Grondwet, 179 
Gemeentewet, door te beslissen, dat eene ge
meente, die er eene openbare stortplaats als 
de onderhavige op na houdt, redelijkerwijze mag 
verwachten, dat hare ingezetenen daar geen 
voorwerpen of stoffen zullen brengen, die ge
vaar voor derden kunnen opleveren ; dat ge
intimeerde we! is waar het tegendeel beweert, 
doch dat deze door niets gemotiveerde stelling 
naar het oordeel van het Hof als onjuist is te 
beschouwen en dat dan ook het vaststaande 
feit, dat de gemeente Zutphen geen maatregelen 
heeft getroffen om te verhinderen dat dergelijke 
voorwerpen en stoffen op die stortplaats worden 
gedeponeerd, geen nalatigheid dier gemeente 
oplevert en dat aan die gemeente evenmin kan 
worden verweten, dat zij geen dagelijksche 
contrl>le heeft doen uitoefenen op de op die 
stortplaats gebrachte voorwerpen en stoffen ; 

en door verder te beslissen, dat geintimeerde 

we! aan de gemeente verwijt, dat deze geen maat
regelen heeft getroffen om personen, die op 
die stortplaats niets te maken hebben (waar
onder kinderen, die voornemens zijn daar te 
gaan spelen) daarvan te weren, doch dat ook 
d.it verwijt is ongegrond, en dat redelijkenvijze 
niet van eene gemeente kan worden verlangd, 
dat zij, gelijk geintimeerde schijnt te wenschen, 
bij eene stortp!aats als de onderhavige een bord 
plaatst, vermeldende dat de toegang voor 
niet-storters verboden is en daarnaast een 
politieagent, die op de naleving dier verbods
bepaling toezicht uitoefent; 

en op deze gronden, met voorbijgang van het 
door partij Kastermans subsidiair gedane be
wijsaanbod, het vonnis der Rechtbank te Zut
phen te vernietigen en partij Kastermans niet
ontvankelijk te verklaren in hare vordering en 
haar in de kosten te veroordee!en, ten onrechte : 

1°. omdat eene gemeente, die door het in
richten en openstellen eener openbare stort
plaats aan het maatschappelijk verkeer deel
neemt, en deze stortplaats onder haar opzicht 
heeft, naar de artt. 1401 en 1403 B. W. er zoo
veel mogelijk tegen behoort te waken, dat door 
het gebruik van en het verkeer op deze stort
plaats geene schade ontstaat, en zelfs eene 
redelijke verwachting, als door het Hof aange
nomen, haar niet zou ontslaan van de door het 
verkeer geboden maatregelen om het in ver
vullin~ gaan van deze verwachting zooveel 
mogelijk te bevorderen en tegen de gevolgen 
van afwijkende gedragingen te waken ; 

2°. omdat overigens het Hof de toelaatbaar
heid van zoodanige verwachting, door partij 
Kastermans betwist, ten onrechte zonder grond 
en zonder bewijs heeft aangenomen, hierbij 
voorbijziende, dat niet de betwisting, maar het 
aannemen van deze overigens onjuiste stelling 
motiveering en bij tegenspraak bewijs behoefde, 
waar zij blijkbaar naar 's Hofs oordeel de ge
meente van de in het algemeen op haar r ustende 

. zorg om t-egen tegengestelde eventua!iteiten 
te waken ontsloeg, wat te meer klemt, waar 
art. 1403 B. W. het risico voor en de zorg tegen 
schade, veroorzaakt door een zaak, oplegt aan 
haar die daarover het opzicht heeft ; 

3°. omdat het treffen van geen maatregelen, 
zelfs niet het verbieden van toegang aan per
sonen, die op zoodanige stortplaats niet te 
maken hebben, waaronder kinderen die voor
nemens zijn daar te gaan spelen in strijd is met 
de in en door het maatschappelijk verkeer ver
eischte zorg, en nalatigheid in den zin van de 
artt. 1401, 1402 en 1403. B. W. oplevert, afge
zien van de vraag, of van de gemeente redelijker
,vijs t e verlangen is, wat geintimeerde ,,schijnt 
te wenschen", terwij l overigens ook het niet 
doen toezien op handhaving van een verbod 
tot toegang aan niet-storters zoodanige na
latigheid oplevert." 

Het eerste onderdeel der grief kan niet tot 
cassatie !eiden. Het eischt dat, ook indi.en de 
gemeente Zutphen niet mocht verwachten, dat 
op hare openbare vuilnisbelt eene bus met 
ontplofbare stof werd gestort, zij toch maat
regelen behoorde te nemen, also£ die storting 
kon plaats vinden. Die eisch gaat, dunkt mij, 
te ver en is in strijd met de redelijkheid en de 
billijkheid, omdat van niemand - en dus ook 
niet van eene gemeente - kan worden gevergd, 
dat voorzieningen zullen worden getroffen voor 
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gevallen, die niet behoeven te worden verwacht. 
Eerst dan toch kan sprake zijn van schuld, 
indien der gemeente Zutphen nalatigheid kon 
worden verweten, wat zeker niet het geval is, 
waar feitelijk is vastgesteld, dat zij de storting 
van de bus natrium op de aschbelt niet kon 
voorzien, integendeel redelijkerwijze mocht ver
wachten, dat hare ingezetenen daar geen voor
werpen of stoffen zullen brengen, die gevaar 
voor derden kunnen opleveren. 

H et tweede onderdeel zal hierop moeten af
stuiten, dat het H of het stelsel der inleidende 
dagvaarding, dat eene gemeente, die er eene 
openbare stortplaats voor puin en afval van 
onderscheiden aard op na houdt , moet ver
wachten, dat daarop voor derden gevaar op
leverende stoffen kunnen worden gebracht, gaat 
onderzoeken en alsdan door vermoedens, be
rust ende op vaststaande feiten, tot de slotsom 
komt, dat dit systeem onjuist is. Tegen deze 
wijze van doen, is geen der als geschonden aan 
gehaalde wetsart ikelen een beletsel. 

Ten slott e kan ik ook het derde onderdeel 
niet als juist aanvaarden, waarbij ik niet beter 
kan doen, dan t er motiveering daarvan over
schrijven de betrekkelijke overweging uit 's Hofs 
arrest, die aldus luidt : ,,dat de overheidszorg 
zich weliswaar in den tegenwoordigen tijd ver 
uitstrekt, <loch dat redelijkenrijze toch niet 
van eene gemeente kan ·worden verlangd dat 
zij, gelijk geint imeerde schijnt te wenschen, bij 
eene stortplaats als de onderhavige, een bord 
plaatst, vermeldende dat de toegang voor niet
storters verboden is en daarnaast een politie
agent, die op de naleving dier verbodsbepaling 
toezicht houdt. " 

Waar nu de grief luidde, dat de stortplaats 
voor ieder vrij t oegankelijk was en geen maat
r egelen waren getroffen om personen, die op de 
stortplaat s niet te maken nadden daarvan t e 
weren, mocht het Hof zich in de ontzenuwing 
dier grief t ot het gegeven antwoord bepalen. 

Ik concludeer mitsdien t ot verwerping van 
het beroep, met veroordeeling van den eischer 
in de kosten op de behandeling daarvan in 
cassatie gevallen. 

De H ooge Raad, enz. ; 
0 . dat blij kens het bestreden arrest en het 

vonnis door de Arr .-Rechtbank te Zutphen op 
14 April 1927 in deze zaak gewezen, naar welk 
vonnis in het arrest t en aanzien van de feiten 
wordt verwezen, tusschen partijen vaststaat : 

dat de gemeente Zutphen in April 1925 t e 
Zutphen een bij haar in eigendom en beheer 
zijnde openbare stortplaats had aan den hoek 
van den Tada.ma- en den Martinetsingel, welke 
stortplaat s direct grenade aan het water, t enrijl 
volkrijke st adsgedeelten in de onmiddellijke 
nabijheid waren gelegen ; 

dat eischers minderjarige zoon Ant onius 
Johannes op of omstreeks den 29sten April 
1925 op die stortplaats is geweest en aldaar 
t oen een blikken bus heeft gevonden, waarmede 
hij met andere kinderen daar t er plaatse aan 
het spelen is gegaan ; 

dat, t erwijl genoemd kind die bus in handen 
had, de zich daarin bevindende stof, natrium, 
zooals later is gebleken, is ontploft ; dat t en
gevolge van die ontploffing die jongen groote 
schade en let sel heeft geleden en ook in de 
t oekomst dientengevolge groote schadc onder -

vinden zal, daar hij, door zijn voor altijd af
schuwelijk misvormd ~elaat, later niet of al
thans slechts gedeelteliJk in zijn onderhoud zal 
kunnen voorzien ; 

dat de gemeente geenerlei maatregel had 
genomcn hetzij tot het uitoefenen van eenig 
toezicht op de op voormelde stortplaats gestort 
wordende voorwerpen of op de personen, die 
zich daar ter plaatse ophielden, hetzij tot af
sluiting van die stortplaats ; 

dat K astermans in zijne bovenvermelde hoe
danigheid bij het geding inleidende dagvaar
ding de veroordeeling heeft gevorderd van de 
gemeente Zutphen om a.an hem, als schadever
goeding te betalen een bedrag van t ienduizend 
gulden of zooveel minder a.ls de Rechtbank 
billijk mocht oordeelen, zulks op grond, dat de 
gemeente, ofschoon zij v66r het ongeluk had 
kunnen en had behooren te voorzien da t op die 
stortplaats allerlei voorwerpen en stoffen ge
bracht zouden kunnen worden, die gevaar op
leveren voor de gezondheid en de veiligheid 
van de op die stortplaats aanwezige personen 
en aldaar spelende kinderen, geenerlei maat
regelen, als in de dagvaarding omstandig uit
eengezet, daartegen heeft getroffen en door di t 
na t e laten niet die zorgvuldigheid in acht heeft 
genomen, welke haar in het maat schappelijk 
verkeer en onder de huidige maat schappelijke 
omstandigheden jegens haar inwoners en andere 
per onen beta-amde, zoodat voormeld ongeluk 
en de daaraan verbonden gevolgen aan hare 
schuld, althans a.an haar nalatigheid en on
voorzichtigheid is t e ,rij ten ; 

dat de Rechtbank bij haar bovengenoemd 
vonnis heeft beslist, dat de gemeente niet heeft 
gehandeld met de in de dagvaarding omschreven 
zorgvuldigheid en mitsdien in deze tot schade
vergoeding gehouden is ; 

dat op het hooger beroep van de gemeente 
het Hofbij het bestreden arrest heeft overwogen: 

,, dat de beweerde nalatigheid der gemeente 
blijkens de dagvaarding daarin zou hebben be
staan, dat zij : 1 °. ofschoon zij reeds v66rdat 
het t en processe bedoelde noodlottig ongeva1 
plaats vond, had kunnen en behooren te voor
zien dat op die st ort plaats voorwerpen en stoffen 
gebra.cht zouden kunnen worden die gevaar 
zouden kunnen opleveren voor de gezondheid 
en de veiligheid van daar ter plaatse aanwezige 
personen, geen maatregelen heeft getroffen om 
t e verhinderen dat dergelijke voorwerpen en 
toffen op die st ortplaats werden gestort en 

evenmin op de aldaar gestorte voorwerpen eene 
dagelijksche controle heeft doen uitoefenen ; 

20. die stortplaats voor een ieder vrij toe
gankelijk heeft gesteld en geen enkelen maat
regel heeft getroffen om personen, die op die 
st ortplaat s niet s te maken hadden, vandaar 
t e weren ; 

ten aanzien van het eerste punt : 
dat eene openbare gemeentelijke stortplaats 

als de onderhavige dient tot het storten van 
puin en afval van onderscheiden aard, en aan 
de inwoners de gelegenheid geeft om dergelijke 
materie, voornamelijk indien de hoeveelheid 
daarvan t e groot is dan dat zij in vuilnisbakken 
en dergelijke kan worden opgenomen, kwijt t e 
raken ; 

dat eene gemeente, die er eene dergelijke 
openbare stortplaats op na houdt, dan ook 
redelijkerwijze mag verwachten dat hare ipge-
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:zetenen daar geen voorwerpen of stofien zullen 
brengen, die gevaar voor derden kunnen op
leveren; 

dat geint imeerde we! is waar het tegendeel 
beweert, <loch dat deze door niets gemotivcerde 
stelling naar het oordeel van het Hof als on
jnist is te . 1:-eschouwen; 

dat dan ook het vaststaande feit, dat de ge
meente Zutphen geen maat.regelen heeft ge
trofien om te verhinderen dat dergelijke ge
vaarlij ke voorwerpen en stofien op die stort
plaats werden gedeponeerd, geen nalatighcid 
dier gemeente oplevert ; 

dat aan die gemeente evenmin kan worden 
verweten, dat zij geen dagelijksche contr6le 
heeft doen uitoefenen op de op die stortplaats 
gebrachtc voorwerpen en stoffen, eene con
tr6le d ie bovendien practi cl:: vrijwel onuitvoer
baar zou zijn ; 

ten aanzien van bet tweede punt : 
dat eene openbare stortplaat dient ten ge

rieve van het publiek en derhalve het publiek 
vrije toegang daartoe dient te hebben ; 

dat appel lant nu we] aan de gemeente ver
wijt, dat deze geen maatregelen heeft getroffen 
om pcrsonen, die op die stortplaats n iets te 
maken hebben (waaronder kinderen die voor
ncmens zijn daar te gaan spelen) daarvan te 
weren, doch dat ook dit venvijt i ongegrond; 

dat de Overheidszorg zich weliswaar in rlen 
tegenwoordigen tijd ver uit trekt, doch dat 
redelijkerwijze toch niet van eene gemeente 
ka.n worden verlangd, dat zij, gelijk geinti
meerde schijnt te wenschen, bij cene stort
plaats als cte ondnbavige, een bord plaatst, 
vermeldende dat de toegang voor niet storters 
verboden is en daarnaast een politieagent, die 
op de nale\ri.ng dier verbodsbepaling toezicht 
houdt; 

dat uit het bovenstaande volgt, dat uit de 
bij dagvaarding gestelde feiten niet blijkt van 
eenige nalatigheid der gemeente, zoodat het 
vonnis waarvan beroep moet worden vernictigd 
en ge'intimeerde, oorspronkelijk eischcr, alsnoa 
niet-ontvankelijk behoort te worden verk laard 
in zijne vordering'': 

op welke gronden het Hof het vonnis der 
Rcchtbank heeft vernietigd en, voorbjjgaand 
het door Kastermans subsidiair gedaan bewijs- 1 
atinbod, hem niet-ontvankelijk hceft verklaard 
in zijne vordering; 

0. dat hiertegen is gericht als middel van 
ctissat,ie : (Zie Cone!. Proc.-Gen.); 

O. omtrent het eerste onderdeel van dit 
middel: 

dat bij eene redelijke verwachting voor de 
gemccnte, als door hct Hof is aang,momcn, de 
gemeente gecn verwijt treft, wanneer zij geen 
maat regelcn neemt als in dit dee! van het middel 
bedoeld en er naar art. 1401 of 1403 B. W. , 
welk laatste ar tikel niet op zich zelf maar in 
verband en samenhang met het eerstgenoemde 
moet worden beschouwd, van scbuld bij haar 
dl1n ook geen sprake kan zijn ; 

dat dus dit onderdeel van het middel is onge
grond; 
~ 0. dat in het twcede onderdeel van het middel 
ten onrechte wordt beweerd, dat het Hof de 
toe!aatbaarheid van de daar bedoelde redelijke 
v rwachting zonder grond zou hebben aange
nomen, motiveerende immers het Hof dit punt 
met er op te wijzen, waar toe eene openbare 

gemeentelij ke stortplaa ts al die te Zutphen 
dient, zoodat het onderdeel van het middel in 
zooverre feitelijken grondslag mist, terwijl het, 
voor zoover het klaagt over gemis aan bewijs, 
reeds daarom niet tot cassatie kan leiden, om
dat onder de als geschonden of verkeerd toe
gepast genoemde wetsbepalingen art. 1902 
B. W. niet is vermeld ; 

0 . dat het derde onderdeel van het middel 
al evenmin tot cassatie kan leiden, omdat bij 
de redelijke verwachting voor de gemeente als 
door bet Hof is aangenomen, er voor haar geen 
enkele reden was om den toegang tot de ~tor t 
plaats, waarvan de bestemming toegankelijk
heid voor het publiek medebracht, aan een dee! 
van het publiek te verbieden; 

Verwerpt het beroep. (N. J. ) 

31 Mei 1929. ARREST van den H oogen 
Raad. (Gem.wet art. 265) . 

Hof: a. Het beslu it van den Raad is 
n ietig als in strijd met de wet (art. 265 
Gem.wet), daar een gemeente niet alsnog, 
na verloop van den termij n voor reclame, 
restitutie mag verleenen. b. E en raadsbe
sluit om een onverplichte ui tgaaf te doen 
behoeft volgens art. 213 Gem.wet de voor
afgaande machtiging van Ged. Staten en, 
waar niet blijkt dat de Raad dit voor
schrift heeft willen overtreden, moet wor
den aangenomen dat de voonvaarde van 
die goedkeuring in het besluit is opgeno
men. 

Hooge Raad: De besliss ing onder b, een 
zelfstandige grond van 's Hofs arrest, 
wordt te vergeefs in ea satie aangevallen . 
Wei heeft het Hof daarbij art. 213 Gem.
wet betrokken, doch niet om daaraan een 
1·echtskundigen grond te ontleenen, doch 
om met behulp van het feit, dat dit wets
a1·tikel den Raad bij het nemen van zij n 
besluit voor oogen stond, de strekking van 
dit besluit vast te stell en. 

Adv.-Gen. Be1·ge1· bovendien : De beslis
sing van het Hof onder a. is onju ist. De 
bevoegdheid tot ontheff ing of teruggave 
van te veel betaalde belasting moet niet 
aan de artt. 265 en 266 (oud), maar aan 
artt. 134 en 136 Gemeentewet worden ge
toetst. Het is hier alleen de vraag, of het 
besluit van den Raad is te rijmen met een 
juist geldelijk beleid, hetgeen niet staat 
ter beoordeeling van de rechterl ijke macht. 

D. J . Eras, wonende te T il burg, eischer tot 
cassatie van een arrest van het Gerechtshof 
te 's-H ertogenbosch den 2den Juli 1928 tus
schen partijen gewezen, advocaat Mr. M. Op
penheimer, 

tegen : 
Mr. Dr. F . L. G. Z. M. Vonk de Both, bur
gemeester der gemeente Til burg, wonende 
aldaar, als die gemeente in rechte ver tegen
woord igende, verweerdet· in cassatie, advocaat 
J hr. Mr. W. M. de Brauw. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Eischer in ea atie vorderde van de gemeente 
Tilburg betaling van f 16,310 als teruggave 
van hetgeen door hem en drie anderen, die 



519 31 ME I. 1929 

h unne vorderingen aan eischer cedeerden, te
veel werd betaald in de plaatselijke inkom
stenbelasting over het jaar 1920, geheven bij 
wege van eenen navorderingsaanslag, in ver
band met eenen aan belanghebbenden opge
l egden aanslag tot navordering in de Rij ks
inkomstenbelasting over hetzelfde dionstjaar. 
Na tijdig inged iend bezwaar bij het bevoegde 
Rijksgezag werd laatstbedoelde aanslag terug
gebracht tot ongeveer het bedrag der aan
gifte, doch overeenkomstig bezwaar tegen den 
gemeentelijken aanslag volgde te laat, zoodat 
belanghebbenden daar in niet-ontvankelijk wer
den verklaard. Op hun verzoek besloot echter 
de gemeenteraad niettemin op 30 J anuari 1925 
tot teruggave aan belanghebbenden van het 
door ieder hunner teveel betaalde, in het ge
h eel vormende evengenoemd bedrag. Nadat 
de Burgemeester di t raadsbesluit ingevolge 
art. 70 Gemeentewet aan de Kroon ter vernie
tiging h ad voorgedragen, doch en vern ieti
ging en schorsing achterwege bleef, zoodat het 
besluit gehandhaafd en u itgevoerd moest wor
den, ging de gemeenteraad op voorstel van 
B . en W. over tot dienovereenkomstige wijzi
ging der begrooting voor 1925, door aanvul
ling van een post, waaruit het terug te beta
Jen bedrag aan eischer en <li ens rechtsvoorgan
gers zoude worden voldaan. Gedeputeerde Sta
ten meenden evenwel aan deze wijziging der 
hegrooting hunne goedkeuring te moeten ont
houden, omdat de voorgenomen teruggave van 
belasting door dat College werd geacht in 
strijd met de wet, bepaaldelijk met art. 265 
(oud) der Gomeentewet, en daarenboven in 
strijd met het belang der gemeente Tilburg, 
d ie, nu belanghebbenden door e igen schuld 
den reclame-termijn van art. 265 (oud) der 
Gemeentewet ha dden laten voorbijgaan, naar 
het oordeel van Gedeputeerde Staten, noch 
wettelijk, noch zedel ijk verpl icht was om die 
teruggave te verleenen, terwij l daarenboven 
deze voorgenomen teruggave onbillijk zoude 
zijn tegenover andere, in hetzelfde geval ver
keerende belastingbetalers. Hoewel de Kroon 
dit besluit van Gedeputeerde Staten op het 
daartegen door de gemeente ingesteld beroep 
handhaafde, meende eischer toch uitvoering 
van het op 30 J anuari 1925 door den ge
mee:'.l teraad genomen besluit in rechten te 
kunnen vorderen. Toen deze vordering door 
de Arr.-Rechtbank te B reda was ontzegd, 
werd eischer vervolgens, in hooger beroep, 
door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch daar
in niet-ontvankelij k verklaard, zulks op de 
gronden, kort samengevat in de m iddelen van 
cassatie, waarmede dit arrest voor Uwen I-Ioo
gen R aad wordt aangevallen en welke luiden 
als volgt: 

I. Schending of verkeerde toepass ing van 
§ I artt. 14 en 15 en § IV der Wet van 30 
December 1920, S. 923, artt. 265 en 266 Ge
meentewet in hare lezing voor de inwerking
treding der Wet van 30 December 1920, S. 
923 en art. 48 Rv., door, niettegenstaande in
gevolge de aangehaalde artikelen en paragra
fen der wet van 30 December 1920, S. 923 de 
a rtt. 265 en 266 der Gemeentewet ( in hare 
oude lezing) op 30 J anuari 1925 reeds hadden 
opgehouden te gelde;;, te beslissen, dat het 
beslui t van den Raad der gemeente Tilburg 
van 30 J anuari 1925 nietig is a ls in strijd 

met de wet, namelijk met die artt. 265 (oud) 
en 266 (oud:) der Gemeentewet; • 

II. (subsidia ir). Schending of verkeerde· toe
passing van artt. 143 en 144 Grondwet, 134 
en 135 Gemeentewet, 265 en 266 Gemeentewet 
in hare lezing v66r de inwerkingtred ing der 
wet van 30 December 1920, S. 923, en 48 Rv., 
door te beslissen, dat het beslu it van den 
Raad der gemeente Tilburg van 30 J anuar1 
1925 tot imvilliging van net verzoek der hee
ren Eras om restitutie van plaatselijke inkom
stenbelasting, belastingjaar 1920, respectieve
lijk te berekenen naar de in ' s Hofs arrest ge
noemde inkomens, nietig is a ls in strij d met 
de wet, namelijk de artt. 265 (oud) en 266 
(oud) der Gemeentewet, ten onrechte, omdat 
het bij art. 265 (oud) met betrekking tot den 
aanslag geregeld reclamerecht van den aan
geslagene los staat van de bevoegdheid van 
den R aad, om restitutie van door de gemeente 
ontvangen belasting te verleenen; · 

III. Schending of verkeerde toepassing van 
artt. 143 en 144 Grondwet, 70, 134, 135, 179, 
203, 205, 207 en 213 Gemeentewet en 48 Rv., 
door te beslissen, dat het besluit van den 
R aad der gemeente Tilburg van 30 J anuari 
1925 tot inwilliging van het verzoek der hee
ren Eras om restitutie van plaatselijke in
komstenbelasting, belastingjaar 1920, respec
tievel ijk te berekenen naar de in 's-Hofs arrest 
genoemde inkomens, op grond dat ,,de ge
meente noch wettelijk noch rnoreel verpl icht 
was om de betaalde belasti ng te resti tueeren 
en een Raadsbeslui t om een onverplichte u it
gaaf, waarin de begrooting niet voorziet, te 
doen, ingevolge art. 213 der Gemeentewet de 
voorafgaande machtiging van Gedeputeerde 
Staten behoeft en, waar n iet blij kt, dat de 
Raad dit voorschrift heeft willen overtreden, 
moet worden aangenomen, dat zijn besluit 
strekt om voormelde uitgaven te ctoen, wan
neer de machtiging van Gedeputeerde Staten 
daartoe zou ver kregen worden", de gemeente 
zonder meer niet tot restitut ie der betaalde 
belasting verplicht ; ten onrechte, omdat art. 
213 der Gemeentewet, dat niet slechts voor 
een onverplichte, maar voor elke ,,uitgaaf" 
buiten de begrooting de voorafgaande mach
tiging van Gedeputeerde Staten verplicht 
srelt, evenals de daarmede samenh angende 
artikelen der Gemeentewet, slecht;; is een 
voorschrift van intern-administratieven aard 
voor de gemeente en de haar controleerende 
organen, hetwelk geen a fbreuk kan doen aan 
de verplichtingen jegens derden, die voor de 
gemeente uit wettig genomen Raaclsbesluiten 
ontstaan; 

wordende het tweede middel van cassatie 
slechts voorgesteld subsi diair, voorzoover het 
eerste middel niet gegrond mocht worden be
vonden. 

Zooals uit den inhoud <lezer middelen reeds 
blijkt, bevat het bestreden arrest twee zelf
standige gronden voor de uitgesproken n iet
ontvankelijkverklaring en we!: 1 °. dat het 
besluit van den Tilburgschen gerneenteraad 
van 30 Januari 1925, waarop de vordering 
steunde, nietig is als in strij d met de wet, en 
2°. dat de strekking van genoemd besluit is 
om de daarbij bedoelde mtgave te doen, wan
neer de machtiging van Gedeputeerde Staten 
daar toe zoude verkregen worden. Orn het cas-
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satieberoep te doen slagen, zal derhalve de on
juistheid van beide gronden moeten blijken. 
Middel I en het subsidiaire middel II zijn 
gericht tegen den antler 1 °. genoemden grand, 
middel III bedoelt kennelijk te bestrijden den 
grand, hiervoren antler 2° gerneld. 

H et eerste middel zal naar het rnij voor
kornt, afstuiten op de bepaling, vervat in het 
derde lid van § II der wet van 30 December 
1920 S. 923, houdende overgangsbepal ingen 
in zake plaatselij ke inkomstenbelasting, nader 
aangevuld bij de wet van 20 Mei 1922 S. 361. 
Volgens die bepaling zijn immers, zoowel voor 
de, ingevolge het tweede lid, tot uiterlijk 1 
Mei 1922 toegelaten, bijzondere belasting naar 
het inkomen, alsook voor den hoofdelijken 
omslag of andere gemeentelijke directe be
lasting naar het inkomen, van kracht geble
ven de wettelijke bepalingen, welke o. a. met 
betrekking tot het instellen van- en de beslis
sing op beroep tegen den aanslag ter zake 
van die belastingen op 31 December 1920 van 
toepassing waren (vg. H. R. 9 April 1924 
W. 11206 ( . J. 1924, 682, Red.). Terecht 
zijn dus op het beroep met betrekking tot den 
onderwerpelijken aanslag toepasselijk geoor
deeld de artikelen 265 en 266 der Gemeente
wet in hare oude lezing v66r de in werking 
treding der wijzigingswet van 30 December 
1920 S. 923, zoodat het Hof in zijn stelsel, 
waarin meergemeld raadsbesluit met die arti
kelen der Gemeentewet in strijd werd geacht, 
terecht de nietigheid van dat besluit kon 
aannemen. 

Macht Uw Hooge Raad het hiermede eens 
zijn, dan zal , waar aldus het eerste middel 
ongegrond zal blijken, het tweede subsidiair 
voor dat geval voorgedragen, middel ten toets 
moeten komen. Di t middel bestrijdt de door 
het Hof, zij het met eenig voorbehoud, aan
vaarde stelling, dat de bepalingen der artt. 
265 (oud) en 266 (oud) der Gemeentewet, on
derscheidenlijk regelende de termijnen, waar
binnen tegen een aanslag in de plaatselijke 
belasting naar bet inkomen bij den Raad en 
bij Gerl. Staten kan warden opgekomen en be
palende, dat de verplichting tot het betalen 
van den aanslag niet wordt opgeschort door 
het indienen van bezwaren en het instellen 
van beroep, maar aan den belastingschuldige 
wordt teruggegeven, wat hij volgens de eind
besl issing te veel heeft betaald, als beoogende 
eene spMdige onherroepelijke vaststelling van 
de verschuldigdheid der in de kohieren opge
nomen belastingen, ter bevordering van de 
goede orde der gemeentebelastingen, dienende 
tot dekking van uitgaven, zoowel van plaat
selijk als van algemeen belang, en bepaalde
lijk ter verkrijging van rechtszekerheid, niet 
alleen voor de gemeente, maar ook voor de 
belastingplicbtigen, voor wie ontlasting van 
den Mn zwaardere belasting van de anderen 
kan medebrengen, zijn van openbare orde en 
bevatten dwingend recht, zoodat de Raad al
leen kan kennis nemen van bezwaren tegen 
den aanslag en eene beslissing omtrent de 
juistheid daarvan kan geven, wanneer de wet
telij ke rnclame-termijn is in acht genomen, 
m11ar het hem niet vrijstaat om, zij het oak 
langs een omweg, van deze bepalingen af te 
wijken door, na het verloopen van den recla
me,termijn van art. 265, een verzoek om 

restitutie van plaatselij ke inkomstenbelasting, 
betaald op een aanslagbiljet, conform kohier, 
in te willigen op den aangevoerden grand, 
dat de betaalde aanslag te hoog was a ls be
rekend naar een te hoog belastbaar inkomen. 

Met den geeerden pleiter voor eischer wil 
deze stelling, behoudens hetgeen daarin om
trent het karakter der voormelde wetsbepa
lingen als van openbare orde en van dwin
gend rechtel ijken aard wordt vastgesteld, mij 
aanvechtbaar voorkomen. Ook ik zonde mee
nen, dat de artt. 265 en 266 (oud) der Ge
meentewet op zich zeif niet noodzakelijk de 
bevoegdheid van den gemeenteraad tot terug
gave van belasting uitsluiten. Deze bepalin
gen toch omschrijvende 's-Raads bevoegdheid 
betreffende de vaststelling der kohieren en het 
nemen van beslissingen op bezwaren tegen den 
aanslag, schijnen mij gansch niet toepasselijk, 
waar het, als onderwerpelijk, gaat om een 
verzoek tot teruggave van overeenkomstig de 
kohieren teveel betaalde belasting. Namens 
verweerster is betoogd, dat in elk geval een 
artikel had moeten zijn aangewezen, waarop 
de bevoegdheid van den gemeenteraad, om 
tot teruggave van belasting te beslui ten, zoude 
berusten, aangezien de bevoegdheden van den 
Raad ten opzichte van belastingheffing be
paald worden door hetgeen daaromtrent in 
wet of verordening staat. Die opvatting dee] 
ik niet. H et komt mij voor, dat, waor de wet, 
overeenkomstig het voorschrift der Grondwet, 
algemeene regels gevende ten aanzien der 
plaatselijke belastingen, zooals de Gemeente
wet in hare oude lezing, zwijgt over de be
voegdheid tot ontheffing of teruggave van te 
veel betaalde belasting, die bevoegdheid uit
teraard aan het Gemeentebestuur geacht kan 
worden toe· te komen krachtens de aan het
zel ve overgelaten regeling en bestuur van de 
huishouding der gemeente, gelijk dan oak 
onder de gelding der Gemeentewet in haar 
oude lezing werd aangenomen, dat bij vertrek 
uit de gemeente of bij overlijden gedurende 
het belastingjaar, ontheffing kon worden ver
leend dan we! in bepaalde gevallen teruggave 
van betaalde belasting, zonder dat de wet 
daarvan uitdrukkelijk gewaagde. Ik moge te 
dien aanzien verwijzen naar Oppenheim ( ed. 
Gem.-Recht I 3e dr. bl. 695 v.v., 4e dr. bl. 
739 v.v. vg. voor de vroegere wet oak 5e dr. 
bewerkt door Prof. van der Pot bi. 679/80) 
en de daar aangehaalde Koninklijke Beslui
ten van 30 Oct. 1881 S. 173 tin 2 J uni 1903 
S. 147. De in verband hiermede gerezen twist
vraag, welk gemeente-orgaan op verzoeken 
om afschrijving of restitutie van belasting 
heeft te beschikken, de gemeenteraad, dan 
we! het College van B. en W., meen ik thans 
te mogen laten rusten, al schij nt mij de voor
keur hier te geven aan het in het Weekblad 
voor de Burgerlijke Administratie (nos. 2464 
en 2468') verdedigde, standpunt, dat de ge
meenteraad ten dezen overeenkomstig art. 134 
Gemeentewet bevoegd is. Is dit juist, dan 
volgt daaruit m. i. de gegrondheid van het 
besproken cassatiemiddel, waardoor immers 
alsdan het bestreden arrest, de nietigheid van 
het meergemelde besluit van den Raad der 
gemeente Tilburg aannemende op grond van 
de artt. 265 en 266 (oud) der Gemeentewet, 
die m. i. hier niet in aanmerking komende 
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artikelen verkeerd heeft toegepast en daaren
tegen de artt. 134 en 135 Gemeentewet met 
de in het middel aangehaalde artikelen der 
Grondwet heeft geschonden, door een besluit 
van den gemeenteraad, hetwelk, naar ik meen 
te mogen volhouden, ongetwijfeld betreft de 
huishouding der gemeente, immers de gelde
lijke belangen dier gemeentel ijke huishou
ding, nietig te verklaren als in strijd met de 
wet, terwij l ten aanzien van dat besluit enkel 
twijfel zoude kunnen bestaan, of het is te 
rijmen met een juist geldelijk beleid, hetgeen 
echter niet staat ter beoordeeling van de rech
terlijke macht. 

Ofschoon het tweede mirldel mij dus gegrond 
zoude lijken, zal het ingestelde beroep noch
tans, dunkt mij, niet tot cassatie kunnen lei
den, daar het derde middel, bedoelende te 
bestrijden den tweeden grond van ' s Hofs be
sl issing, . dat het meergemelde raadsbesluit 
strekte om de daarbij omschreven uitgave te 
doen, wanneer de machtiging van Gedepu
teerde Staten daartoe zoude verkregen wor
den, naar het mij voorkomt, inderdaad zooals 
het is geformuleerd, opkomt tegen eene an
dere beslissing, dan de in het arrest vervatte, 
in elk geval den werkelijken zin der gegeven 
beslissing miskent en dus feitelijken grondslag 
ontbeert. H et is toch m. i. overduidelijk, dat 
het Hof in geenen deele heeft voorbijgezien, 
dat, bestond er ten dezen werkelijk eene, uit 
het raadsbesluit voortvloeiende, wettige ver- -
plichting der gemeentii tegenover eischer, de 
door art. 213 der Gemeentewet gevorderde 
voorafgaande machtiging van Gedeputeerde 
Sta ten tot het brengen van de, voor het na
komen dier verplichting noodige, gelden op 
de begrooting, aan des eischers vordering tot 
betaling van het hem verschuldigde niet de 
minste afbreuk zoude doen, immers, zooals dit 
middel het terecht uitdrukt, het voorschrift 
van voormelde wetsbepaling slechts is van in
tern-administratieven aard voor de gemeente 
en de haa'r controleerende organen. De strek
king en beteekenis van de in het middel be
doelde beslissing is dan ook kennelijk geene 
andere, dan deze, dat het Hof uit het fe it , dat 
art. 213 der Gemeentewet voor het doen eener 
uitgaaf, als hierbedoeld, welke niet in de be
grooting is voorzien, voorafgaande machtiging 
van Gedeputeerde Staten vordert, terwijl niet 
is gebleken, dat de Raad dit voorschrift heeft 
willen overtreden, a fl eidt, dat het meerge
melde besluit niet dan voorwaardelijke strnk
king had, immers de voorwaarde insloot, dat 
Ged. Staten de noodige machtiging tot het 
doen der besloten uitgave zouden verl eenen. 
Zoodoende heeft het Hof echter m . i. eene fei
telijke, derhalve niet met vrucht in cassatie 
te bestrijden, beslissing gegeven. Dat zulks de 
onmiskenbare bedoeli ng der bestreden uit
spraak is, blijkt, naar ik meen, te meer uit 
hetgeen in de zesde overweging nog ter beves
tiging van de vastgestelde strekking van het 
raadsbesluit wordt aangevoerd, namelijk 1° . 
de aan het besluit voorafgegane beraadsla
ging, waarbij zonder tegenspraak door het 
meerendeel der raadsleden, die tot inwilliging 
van het verzoek hebben geadviseerd, is te ken
nen gegeven, dat na een besluit daartoe, de 
beslissing van Gedeputeerde Staten daarom
trent nog moest worden afgewacht, terwijl ook 

door den wethoude,·, die het verzoekscp.rift 
heeft bestreden, is betoogd, dat de hoogere 
autoriteiten met de inwilliging van het ver
zoek geen genoegen zouden nemen, en 2°. het 
feit, dat de Gemeente Tilburg geen kennis 
aan eischer en <liens rechtsvoorgangers heeft 
gegeven van het genomen besluit, veel minder 
heeft te kennen gegeven, dat zij ook zonder 
machtiging van Gedeputeerde Staten de ge
vraagde restitutie van belasting zouden krij
gen waaraan dan ten overvloede wordt toege
voegd, dat hoogstwaarschijnlijk ook eischer en 
zijne rechtsvoorgangers dit Raadsbesluit in 
dien zin hebben opgevat, omdat zij meer dan 
een jaar na dat besluit hebben laten verloopen, 
voordat zij met hunne beweerde vordering 
voor den dag zijn gekomen. 

Aangezien mitsdien, naar het mij schijnt, 
het derde middel geen doel zal kunnen treffen 
en dus een der beide geheel zelfstandige gron
den, waarop de bestreden ui tspraak rust, ook 
bij gegrondbevinding van het tweede middel, 
onaangetast moet blij ven, meen ik te moeten 
cone! udeeren tot verwerping van het cassatie
beroep met veroordeeling van eischer in de 
daarop gevallen kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0 . dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat aan H . Eras, A. Eras, G. Eras en den 

eischer tot cassatie D. J. Eras in December 
1922 een navorderingsaa nslag in de plaatse
lijke Inkomstenbelasting der gemeente Til
burg over het jaar 1920 is opgelegd en dat 
zij die aanslagen hebben oetaald; 

dat zij op 28 Maart 1923 bij den Raad der 
gemeente Tilburg tegen die navorderingsaan
slagen bezwaren hebben ingediend, doch bij 
Raadsbesluit van 10 Augustus 1923, wegens 
het verstreken zijn van den wettelijken recla
me-termijn, daarin niet-ontvankelijk zijn ver
klaard; 

dat zij vervolgens op 23 J uni 1924 zich we
derom tot den Gemeenteraad hebben gewend 
met een verzoekschrift, houdende verzoek om 
teruggave van de over het belastingjaar te 
veel betaalde inkomstenbelasting, waarop de 
Raad bij besluit van 30 Januari 1925 heeft 
besloten ,,tot inwilliging van voormeld ver
zoek van de heeren Eras om restitutie van 
plaatselijke inkomstenbel as ting, belastingjaar 
1920 respectievelijk te berekenen naar een 
voor elk hunner in het besluit nader vastge-
steld inkomen;" · 

dat de Raad in zijn vergadering van 14 
April 1925 heeft besloten de machtiging van 
Gedeputeerde Staten te vragen tot betaling 
van de te restitueeren bedragen ten laste van 
de gemeentebegrooting van 1925, doch Gede
puteerde Staten geweigerd hebben de ver
langde wijziging der begrooting goed te keu
ren; 

dat het tegen dit besluit door de gemeente 
ingesteld beroep op de Kroon ongegrond is 
verklaard; 

dat daarop de eischer tot cassatie, aan wien 
H . A. en G. Eras hun beweerde vorderingen 
tegen de gemeente Tilburg hadden gecedeerd, 
die gemeente heeft gedagvaard tot teruggaaf 
der te veel betaalde belasting, daartoe stel
lende, dat hij en zij n cedenten door het ge
meenteraadsbesluit van 30 J anuari 1925 het 
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recht hebben verkregen die teruggave te vor
deren; 

dat de A rr. -Rechtbank te Breda op gron
den, d ie thans niet ter zake doen, die vorde
ring heeft <;>ntzegd; 

dat het H of bij het bestreden arrest het von
nis der R echtbank heeft vernietigd, doch de 
ingestel de vordering niet-ontvankelijk heeft 
verkl aard, daarbij overwegende: dat het be
s! nit, waarop de eischer tot cassatie zich be
roept n ietig is als in strijd met de wet, met 
name met art. 265 der Gemeentewet (oud), 
hetwelk de wijze, waarop en den termij n waar 
binnen tegen te hooge aanslagen moet worden 
opgekomen, regelt en niet toelaat dat de _ge
meenteraad, na verloop van den in dat artikel 
gestelden termijn, een verzoek inwilligt tot 
restitutie van plaatselijke inkomstenbelasting, 
betaald op een aanslagbiljet dat ove1eenstemt 
met het kohier, op den voor dat verzoek aan
gevoerden grond, dat bij de aanslagsregeling 
<cen te hoog belastbaar inkomen is aangeno
men; 

en voorts, dat, mocht deze stelling onjuist 
zij n, dan nog de gemeente door dit besluit, 
zonder meer, niet tot restitutie der betaalde 
be! asti ng verpl icht is; 

dat toch de gemeente noch wettelijk noch 
moreel verplicht was om de betaalde belasting 
te restitueeren en een Raadsbesluit om een 
onverplichte uitgaaf, waarin de begrooting 
niet voorziet, te doen, ingevolge art. 213 der 
Gemeentewet de voorafgaande machtiging van 
Ged. Staten behoeft, en, waar niet blijkt clat 
de Raad dit voorschrift heeft willen overtre
den, moet worden aangenomen, dat zijn be
sluit strekt om voormelde uitgaven te cloen, 
wanneer de machtiging van Ged. Staten daar
toe zou verkregen w01·den; 

dat deze strekking van het besluit d.d. 30 
J anuari 1925 wordt bevestigd: 

le. door de beraadsl aging, die aan dit be
sluit is voorafgegaan, waarbij zonder tegen
spraak door het meerendeel der leden, die tot 
inwilliging van het verzoek hebbcn geadvi
seerd, is te kennen gegeven, dat na een be
sl ui t tot inwilliging van het verzoek, de be
slissing van Ged. Staten daaromtrent nog 
moet worden afgewacht, terwijl ook door den 
wethouder, die het verzoekschrift heeft be
streden, is betoogd, clat de hoogere autoritei
ten met inwilliging van het verzoek geen ge
noegen zouden nemen: 

2e. door het feit, dat de gemeentc Tilburg 
gcen kennis aan de heeren Eras heeft gegeven 
van voormeld beslui t, veel minder hun heeft 
te kennen gegeven, dat zij ook zonder machti
ging van Ged. Staten de gevraagde rostitutie 
van belasting zouden krijgen; 

dat hoogstwaarschijnlijk ook de heeren Eras 
dit Raadsbesluit in dien zin hebben opgevat, 
omdat zij meer dan een jaar na dit R aadsbe
sluit hebben laten verloopen, voordat zij met 
hunne pretense vordering voor den dag zijn 
gekomen;" 

0. dat tegen 's Hofs uitspraak worden aan
gevoerd drie middelen van cassatie, luidende : 
zie Cone!. Adv.-Gen.; 

0. hieromtrent: 
dat, zoo het derde middel ongegrond mocht 

worden bevonden, daarmede voor <lit geding 
vaststaat, dat bij het besluit van 30 Januari 

1925 de teruggave der te veel betaalde belas
ting afhankelijk was gesteld van de vervulling 
der voorwaarde, dat op het besluit de goed
keuring van Ged. Staten zou worden verkre
gen, en tevens, dat die voorwaarde niet is 
vervuld; 

dat in dat geval de eischer tot cassatie 1·eeds 
om die rnden geen rech ten aan dat besluit 
kan ontleenen en terecht in zijn vordering 
niet-ontvankelijk is verklaard, zoodat het a ls
dan zonder belang is of het Hof terecht en 
op goede gronden heeft aangenomen, dat het 
bedoelde besluit nietig was als in strij d met 
de wet en een onderzoek betrcffende de mid
delen I en II, welke zich met 's Hofs op dit 
punt gegeven besli singen bezig houden, kan 
achterwege blijven; 

dat nu het derde middel indcrdaad faa lt; 
dat immers het Hof in de overwegingen, die 

in dit middel worden aangevallen, over de 
vraag of het ontbreken van goedkeuring van 
Ged. Staten op een uitgaaf buiten de begrqo
ting afbreuk doet aan de verplichtingen je
gens derden, die voor de gemeente uit wettig 
genomen Raadsbesluiten zijn ontstaan, in het 
geheel geen besl issing heeft gegeven en dus 
ook niet een verkeerde bes! issing, gelijk in het 
middel wordt beweerd, maar enkel de strek
king van het in dezen genomen besluit heeft 
nagegaan, en daarbij op feitelijke gronden tot 
de slotsom is gekomen, dat de Gemeenteraad 
zich niet ande!"s heeft willen binden en heeft 
gebonden, dan onder de voorwaarde, dat de 
teruggave door Ged. Staten zou worden goed
gekeurd; 

dat het Hof wel in die overwegingen art. 
213 der Gemeentewet heeft betrokken, doch 
niet om daaraan zelf een rechtskundigen 
grond te ontleenen, doch om met behulp van 
het feit, dat dit wetsartikel den Gemeenteraad 
bij het nemen van zijn besluit voor oogen 
stond, de strekking van <lit besluit vast te 
stellen; 

dat ' s Hofs beslissing hieromtrent is van 
feitelijken aard en in cassatie niet met. vrucht 
kan wordcn bestreden; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

1 Juni 1929. BESLUIT tot hern ieuwde aan
wijzing overeenkomstig artikel 157 der 
Hooger-onderwijswet van de afdeeling 
gymnasium van het 'I'wentsch Carmelly
ceum te Oldenzaal van de stichting ,,Car
melcollege" gevestigd te Oss. S. 298. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 6 
April 1929, n°. 4225/III, afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middel baar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 8 Jul i 1924 (Staats
blad n°. 349); 

Den Raad van State gehoord (advies van 14 
Mei 1929, n°. 18); 

Gelet op het nader rapport , an Onzen voor
noemden Minister van 28 Mei 1929, n°. 6580, 
afdeeling Voorbereidend Hoo1:er en Middel
baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
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met ingang van 1 September 1929 de afdee
ling gymnasium van het Twentsch Carmel
lyceum te Oldenzaal van de Stichting ,,Car
melcollege", gevestigd te Oss, opnieuw voor 
een t ijdvak van zes jaren aan te wijzen als 
bevoegd om, met inachtneming van de des
betrnffende wettel ijke voorschriften aan haar 
leerlingen, die het onderwijs tot aan het e inde 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van be
kwaamheid tot universitaire studien af te ge
ven, dat met het getuigschrift, in artikel 11 
der Hooger-onderwijswet vermeld, wordt ge
lijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
·\Vetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschri ft zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den lsten Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Ministei· van Onderu;ijs, 
Kunsten en lVetenschappen, 

Waszink. 
( Uitgeg. 17 J uni 1929.) 

1 J uni 1929. BESLUIT tot hernieuwde aan
wijzing ove1·eenkomstig artikel 157 der 
Hooger-onderwijswet van het Christel ijk 
gymnasium te Ut1·echt van de Vereeniging 
voor Christelijk voorbereidend universitair 
onderwijs, gevestigd te Utrecht. S. 299. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 6 
April 1929, n°. 4066/III, afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 2 November 1923 
(Staatsblad n°. 500); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Mei 1929, n°. 19); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden M inister van 28 Mei 1929, n° . 
6577, a fdeeling Voorbereidend Hooger en Mid
del baa r Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 November 1929 het Chris

telijk gymnasium te Utrecht der Vereeniging 
voor Christelijk voorbereidend universitair on
derwijs, gevestigd te Utrecht, opnieuw voor een 
tijdvak van zes jaren aan te wijzen a ls be
voegd om, met inachtneming van de desbe
treffende wettelijke voorschriften, aan haar 
leerlingen, die het onderwijs tot aan bet einde 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van be
lnvaamheid tot universitaire stud ien af te ge
ven, dat met het getuigschrift, in artikel 11 
der hooger-onderwijswet vermeld, wordt gel ijk
gesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal war
den geplaatst, en waarvan afschrift zal war
den gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den l sten Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De M"inister van Onde,·wijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Waszink. 
(Uitgeg. 17 Juni 1929.) 

1 J uni 1929. BESLUIT tot bepaling van het 
tijdstip, waarop de wet van 24 April 1929 
(Staatsblad n° . 204), houdende wijziging 
der Inv.aliditeitswet, in werking zal treden. 
s. 300. 

B epaald op 10 J uni 1929. 

1 J uni 1929. BESLUIT, houdende beslissing 
op de beroepen, ingevolge artike l 3 der 
Wet Openbare Vervoermiddelen ingesteld 
tegen de beschikkingen van Gedeputeerde 
Staten van ZuidrHolland van 24 J anuar i 
1928, G. S . nos. 43/2 en 43/3. S. 301. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
B eschikkende op de beroepen, ingesteld door 

C. Brakband te Leerb,·oek, tegen de beschik
kingen van Gedeputeerde Staten van Zuidr 
Holland van 24 J anuari 1928, G. S. n°. 43/2, 
en G. S . n° . 43/3, waarbij aan de Naamlooze 
Vennootschap Algemeene Transport Onder
neming te Utrecht vergunning is verleend tot 
het in werking brengen van een autobusdienst 
tusschen Go,·inchem (station) en Vianen 
(V oorstraat), onderscheidenlijk het verzoek 
van C. Brakband voornoemd om vergunning 
tot het in werking brengen van een autobus
dienst voor hetzelfde tra ject is afgewezen; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor pe 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 4 Juli 1928 en van 10 Apri l 1929 nos. 
604 en 604 (1928)/78; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 28 Mei 1929, n°. 437, afdee-
1 ing Vervoer_ en Mijnwezen; 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
ZuidrHolland bij besluit van 24 Januari 1928, 
G.S. n° . 43/2, onder een vij ftal voorwaarden 
aan de Naamlooze Vennootschap Algemeene 
Transport Onderneming te Utrecht vergunning 
hebben verleend tot het in werking brengen 
van een autobusdienst van Gorinchem {station) 
over Arkelsche dam, Kedichem, Ooste,-wijk, 
Leerdam, Schoom·ewoerd, H eicop en L ex
mond naar Vianen (Voorstraat) en omge
keerd, daarbij onder anderen overwegende, 
dat, nu de voor het traject Gorinchem
Vianen aan C. Boom te Lex,nond verleende 
autobusvergunning bij hun besluit van 24 
J anuari 1928 (Provinciaal Blad n°. 12) is 
ingetrokken, naar het oordeel van hun Col
lege allereerst de aanvraag van de Naam
looze Vennootschap Algemeene Transport On
derneming voor eene gunstige beschikking in 
a anmerk ing komt, terwijl C. Brakband, die 
den dienst op dat traject gedurende eenigen 
tijd op onwettige wijze, dit is zonder vergun
ning van hun College, heeft uitgeoefend, aan 
die omstandigheid geen aanspraak op inwil 
liging van <liens verzoek kan doen gelden; 
dat deze integendeel juist door dit feit heeft 
getoond, dat bij hem op een behoorlijke na-
1 eving van de wettelijke bepalingen niet is 
te rekenen ; dat bovendien door eene vergun
ning aan de Naamlooze Vennootschap Alge
meene Transport Onderneming te verleenen 
ook het verdere doorgaand verkeer beter zal 
word en gediend; 

dat voorts Gedepu teerde Staten bij hun be
sl uit van 24 Januari 1928, G.S. n°. 43/3, af
wijzend hebben beschikt op het verzoek van 
C. Brakbancl te L ee,·broek, om vergunning 
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tot het in werking brengen van een autobus
d ienst van Gorinchem over Arkel , Kedichem, 
Oosterwijk, L eerdam, Schoonrewoerd, H_eicop 
en L exmond naar Vianen (niet op Zondag), 
uit overweging, dat bij hun beslu it van 24 
Januari 1928 (Provinciaal Blad n°. 13 ) aan 
de N aamlooze V ennootschap Algemeene Trans
port Onderneming vergunning is verleen d tot 
het in werking brengen van een autobusdienst 
van Gorinche1n over Arkelsche dam, K edi
chem, Oosterwijk, Leerdam, Schoonrewoerd, 
Heicop en L exmond naar Vianen; dat h ier
door in het verkeer tusschen Gorinchem en 
Vianen vol doende wordt voorzien, waaruit 
volgt, dat de aanvraag van C. Brakband, d ie 
bovendien, door in strijd met de wet zonder 
vergunning d it t raject te bedienen, getoond 
heeft, dat bij hem op een behoorl ij ke naleving 
van de wettelij ke bepalingen niet is te re
kenen, voor deze lijn behoort te warden afge
w·ezen; 

dat van deze besluiten C. Brakband bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de 
vergunning niet aan de Naamlooze Vennoot
schap A lgemeene Transport Onderneming, 
<loch aan hem behoort te warden verleend; 

Overwegende : dat blijkens de overgelegde 
stukken voor de verkeersvoorziening op dit 
traject geen behoefte aan meer dan een dage
lilkschen autobusdienst bestaat; 

dat bij beschikking van Gedeputeerde Sta
ten van Zuid-Holland van 8 Juni 1927, G.S. 
n°. 154, een verzoek van de Algemeene Trans
port Onderneming om een autobusdienst in 
werking te mogen brengen op dit traject is 
afgewezen wegens den toen bestaanden dienst 
van C. Boom en dat die onderneming het 
eerst voor het verleenen van zoodanige ver
gunning in aanmerking kwam, toen na het_ 
staken van den autobusdienst door C. Boom, 
opnieuw in de behoefte aan verkeer per auto
bus op het baanvak Gorinchem-Vianen moest 
warden voorzien; 

dat appellant niet aannemelijk heeft ge
maakt, dat hij beter dan genoemde Alge
meene Transport Onderneming het verkeer 
zal bedienen; 

dat de belangen, die voor de streek gelegen 
zijn in goede aansluitende verbindingen te 
Gorinchem en te Vianen, het wenschel ij k ma
ken om de vergunning bij voorkeur aan ge
noemde Algemeene Transport Onderneming 
te verleenen ; 

dat Gedeputeerde Staten van Zui,l,_Holland 
mitsdien terecht aan de Algemeene Trans
port Onderneming de vergunning hebben ver
leend en aan h em, appellant, hebben gewei
gerd; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat met het 
rapport van Onzen voornoemden Minister in 
het Staatsblad zal warden geplaatst, en waar
van afschr ift zal warden gezonden aan den 
Raad van State, Afdeel ing voor de Geschil
len van Bestuur. 

H et Loo, den lsten Juni 1929. 
WILH ELMINA. 

De 11-f inister van Waterstaat, H. v. d. Veg t e. 
( Uitgeg. 26 Juni 1929.) 

MINISTERIE VAN 
WATE R STAAT. 

0
• 437. 

Afdeeling: 
V e r v o e r- e n M ij n w e z en. 

's-Gravenhage, 28 Mei 1929. 

Aan de Koningin. 

De Raad van State, A fdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft mij toegezonden 
het door de Afdeeling aan Uwe Majesteit 
gerichte advies van 4 J uli 1928, n° . 604, met 
ontwerp-besluit en eene bijlage, aangaande 
de beroepen, ingesteld door C. Brakband te 
Leerbroek tegen de beschikkingen van Gedepu
teerde Staten van Zui,l,_H olland dd. 24 J a
nuari 1928, G.S. n°. 43/2 en G.S. n°. 43/3, 
waarbij aan de N . V. Algemeene Transport 
Onderneming te Utrecht vergunning is ver
leend tot het in werking brengen van eenen 
autobusdienst tusschen Gorinchem (station) 
en Vianen (Voorstraat), onderscheidenlijk het 
verzoek van C. Brakband voornoemd om ver
gunning tot het in werking brengen van eenen 
autobusdienst voor hetzelfde tra ject is a fge
wezen. 

Het door de Afdeel ing voorgedragen ont
werp-besl uit, volgens hetwelk met vern ietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zui,i,_H olland van 24 J anuari 1928, G.S. n°. 
43/2, aan de Naamlooze Vennootsch ap Al ge
meene Transport Onderneming te Utrecht 
vergunning zou warden geweigerd tot het in 
werking brengen van een autobusdienst tus
schen Gorinchem en Vianen, en waarbij met 
vernietiging van het beslu~t van dat College 
van 24 Januari 1928, G.S. n°. 43/3, onder de 
nader aangegeven voorwaarden d ie vergun
n ing zou warden gegeven aan C. B ra kband te 
Leerbro ek, luidt als volgt: 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 
C. Brakband te Leerbroek, tegen de beschik
kingen van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 24 Januari 1928, G.S. n°. 43/2, 
en G.S. n°. 43/3, waarbij aan de N aamlooze 
Vennootschap Algemeene T ransport Onderne
ming te Utrecht vergunning is verleend tot 
het in werking brengen van eenen autobus
dienst tusschen Gorinchem (station) en Vianen 
(Voorstraat), onderscheidenlijk h e t verzoek 
van C. Brakband voornoemd om vergunning 
tot het in werking brengen van een a utobus
dienst voor hetzelfde traject is afgewezen ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Juli 1928, n°. 604; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
ZuirL-H olland bij besluit van 24 J anuari 1928, 
G.S. n° . 43/2, onder een vij ftal voorwaarden 
aan de Naamlooze Vennootsch ap Algemeene 
Transport Onderneming te Ut,·echt vergun
ning hebben verleend tot het in werking 
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brengen van eenen autobusdienst van Go
rinchem (station) over Arkelsche dam, K edi
chem, L eerdam , Schoonrewoerd, H eicop en 
L exmond naar Vianen (Voorstraat) en om
gekeerd, daarbij o. a. overwegende, dat, nu 
de voor het traject Gorinchem- Vianen aan 
C. Boom te L exmond verleende autobusver
gunning bij hun besluit van 24 Januari 1928 
(Provinciaal Blad n°. 12) is ingetrokken, 
naar het oordeel van hun College allereerst 
de aanvraag van de Naamlooze Vennootschap 
Algemeene Transport Onderneming voor eene 
gunstige beschikking in aanmerking komt, 
terwijl C. Brakband, die den dienst op dat 
traject gedurende eenigen tijd op onwett ige 
wijze, d . i. zonder vergunning van hun Col
lege, heeft uitgeoefend, aan die omstandigheid 
geen aanspraak op inwilliging van <liens ver
zoek kan doen gel den; dat deze integendeel 
juist door dit feit heeft getoond, dat bij hem 
op eene behoo ·lij ke naleving van de wette-
1 ijke bepalingen niet is te rekenen; dat bo
vendien door eene vergunning aan de Naam
looze Vennootschap Algemeene Transport On
derneming te verleenen ook het verdere door
gaand verkeer beter zal warden gediend; 

dat voorts Gedeputeerde Staten bij hun be
sl uit van 24 Januari 1928, G.S. n°. 43/3, af
wijzend hebben beschikt op het verzoek van 
C. Brakband te L eerbroek, om vergunning 
tot het in werking . brengen van eene autobus
dienst van Go,·inchem over Arkel, Kedichem, 
Oosterwijk, L ee,·dam, Schoonrewoerd, H eicop 
en L ex,nond naar Vianen (niet op Zondag) , 
uit overweging, dat bij hun besluit van 24 
Januari 1928 (Provinciaal Blad n°. 13) aan 
de Naamlooze Vennootschap Algemeene Trans
port Onderneming vergunning is verleend tot 
het in werking brengen van een autobusdienst 
van Gorinchem over Arkelsche dam, Kedi
chem, Oosterwijk, Lee,·dam, Schoonrewoerd, 
H eicop en L exmond naar Vianen; dat hier
door in het verkeer tusschen Gorinchem en 
Vianen voldoende wordt voorzien, waaruit 
volgt, dat de aanvraag van C. Brakband, die 
bovendien, door in strijd met de wet zonder 
vergunn.ing dit traject te bedienen, getoond 
heeft, dat bij hem op eene behoorlijke nale
ving van de wettelijke bepalingen niet is te 
rekenen, voor deze lijn behoort te warden af
gewezen ; 

dat van deze besluiten C. Brakband bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de 
vergunning niet aan de Naamlooze Vennoot
schap Algemeene Transport Onderneming, 
doch aan hem behoort te word en verleend; 

Overwegende: dat blijkens de overgelegde 
stukken voor de voorziening in het verkeer op 
het onderhavige traject geen behoefte bestaat 
aan meer dan een dagelijkschen autobus
dienst; 

dat weliswaar moet worden aangenomen, 
dat de appellant den dienst van C. Boom 
zonder de vereischte verguning en dus in 
strijd met de wet heeft voortgezet, <loch dat 
hierin onder de omstandigheden, zooals die 
zich in het onderhavige geval hebben voorge
daan, geen aanleiding is gelegen om te ver
wachten, dat de appellant den dienst niet naar 
behooren zal u i toefenen ; 

dat uit de overgelegde ambtsberichten der 

betrokken gemeentebesturen blijkt, dat in de 
·streek, waardoor het traject loopt, een sterke 
voorkeur heerscht voor den dienst van den 
appellant boven dien der Naamlooze Vennoot. 
schap Algemeene Transport Onderneming; 

dat daartegenover niet aannemelijk is ge
maakt, dat de dienst der Naamlooze Vennoot
schap Algemeene Transport Onderneming 
voordeelen biedt, die het verleenen van de 
vergunning aan die Naamlooze Vennootschap 
en het afwijzend beschikken op de aanvrage 
van den appellant zouden rechtvaardigen; 

dat Gedeputeer.de Staten derhalve ten on
rechte de vergunning aan de Naamlooze Ven
nootschap Algemeene Transport Onderneming 
hebben verleend en aan den appellant heb
ben geweigerd; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

I. met vernietiging van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-H olland van 
24 J anuari 1928, G.S. n°. 43/2, aan de Naam
looze Vennootschap Algemeene Transport On
derneming te Utrecht vergunning te weigeren 
tot het in werking brengen van een autobus
dienst van Gorinchem (station) over Arkelsche 
dam, K edichem, Oosterwijk, L eerdam, Schoon
rewoerd, H eicop en L exmond naar Vianen; 

II. met vernietiging van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-H olland van 
24 J anuari 1928, G.S. n°. 43/3, aan C. Brak
band te L eerbroek vergunning te verleenen 
tot het in werking brengen van een autobus
dienst van Gorinche,n over Arkel, K edichem, 
Ooste,·wijk, L ee,·dam, Schoonrewoerd, H eicop 
en Lexmond naar Vianen (niet op Zondag), 
onder de volgende voorwaarden: 

1. Alie ritten warden stipt gereden over
eenkomstig de door den ondernemer, ingevol
ge de Wet Openbare Vervoermiddelen, aan
gekondigde dienstregeling. 

Het vervoer vindt uitsluitend plaats tegen 
het door den ondernemer, ingevolge de Wet 
Openbare Vervoermiddelen, aangekondigde 
tarief. 

2. De tarieven en de dienstregeling zijn 
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
onderworpen met dien verstande, dat het 
thans geldende tarief en de thans geldende 
dienstregeling van kracht blijven tot 2 maan
den na de dagteekening van dit besluit. 

3. De ondernemer is verplicht te zorgen, 
dat tegen betaling van den vrachtprijs een 
voor de door den passagier a£ te leggen reis 
geldig plaatsbewijs wordt afgegeven, waarop 
het begin. en het eindpunt der reis en het 
voor het traject verschuldigde bedrag duide
lijk vermeld staan. 

4. Het aantal autobussen, merk, motor, 
chassis, model der carrosserie, het aantal 
plaatsen voor reizigers in elke dier bussen 
en de grootste a fmetingen in lengte en breed
te zijn a an de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten onderworpen. 

5. De wagens moeten tot genoegen van Ge
deputeerde Staten worden onderhouden. 

6. De ondernemer heeft zich te gedragen 
naar de aanwijzingen, die Gedeputeerde Sta
ten betreffende voorziening van de behoefte 
aan reservemateriaal mochten geven. 

7. De ondernemer is verplicht zich tot ge-
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noegen van Gedeputeerde Staten te verzekeren · 
tegen de sch ade, waarvoor hij , ingevolge ar
tikel 9, lid 1, der Wet Openbare Vervoer
middelen, verantwoordel ijk is. 

In de poli s moet de bepaling voorkomen, 
rlat de verzekeraar verpl icht is aan h un Col
lege mededeel ing te doen van wijziging of te 
niet gaan van de aangegane verzekerings
overeenkomst. 

Aan hun College moet een duplicaat der 
polis warden overgelegd en jaarlijks een af
sch rift der kwitantien van de betaalde verze
keringspremie worden toegezonden. 

8. In de wagens moeten in behoorlij ken 
staat aanwez ig zij n een brandbluschapparaat 
en m iddelen tot het aanleggen van een snel 
verband. 

De ondernemer draagt zorg, dat in de wa
gens niet wordt gerookt. 

Na een desbetreffend verbod van Uedepu
teerde Staten mogen andere voorwe1pen dan 
handbagage n iet met de wagens wu1·,len ver
voerd. 

9. Indien de dienst wordt onderbrokt·n, is 
de ondernemer verplicht daarvan, onder op
gaaf der redenen, onverwij ld aan Gedepu
teerde Staten kennis te geven; ook van de 
hervatt ing wordt aan hun College mededee
ling gedaan. 

D e ondernemer is verplicht Gedeputeerde 
Staten all e gevraagde inlichtingen omtrent 
den dienst op de door hen gewenschte wijze 
te verschaffen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de u itvoering van d it besluit, waarvan af
schrift zal warden gezonden .aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de G-esch illen van 
Bestuur. 

De Ministe1· van Waterstaat," 

Tegen dat ontwerp-besluit bestond bij m ij 
bedenki 1Jg, omdat de gronden, waarop de Af
deeling eene van Gedeputeerde Staten a f
wij kende besli ss ing heeft voorgedragen, naar 
mijne meening niet overtuigend v,aren 

D ie beden kingcn heb ik onder de a~ndacht 
van de Afdeeling gebracht met clcn ,olgen
den brief van 11 Maart 1929, n°. 431, aiclee
l ing Vervoer- en Mijnwezen: 

,,MINISTERIE 
VAN WATERSTAAT. 

N°. 431. 

Afdeeling: 
V e r v o e r- e n M ij n w e z e n. 

's-Gravenhage, 11 Maart 1929. 

Aan 
tlen Raad van State, Afd,eeling voor tle 
Geschillen van Bestuur. 

Gebrui k makende van de door H. M. de 
Koningin ver leende a lgemeene machtiging 
moge ik h ierbij opnieuw bij de Afdeeling 
aanhangig maken de beroepen, behandeld in 
het advies aan H. M. de Koningin van 4 Jul i 
1928. n° . 604. 

Blijkens het ontwerp-besluit wil de A fdee-

l ing, met vern ietig ing van de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Zitid-H olland van 
24 Januari 1928, G.S. n°. 43/2, aan de Al ge
meene Transport Onderneming de vergunning 
Gorinchem (station)-Vianen weigeren, en in 
de plaats daarvan aan C. Brakband in beroep 
die vergunning geven. 

Met de Afdeeling ben ik van oordeel , da t 
op dit t ra ject slech ts aan een ondernemer 
vergunning dient te warden verleend, hetgeen 
trouwens• door de stukken du idelijk w6rdt be
vestigd. 

Voor het overige acht ik de gronden, waar
op de Afdeeling eene van de zienswijze van 
Gedeputeerde Staten afwij kende besliss ing 
meent te moeten voordragen, niet overtui 
gend. 

De Afdeel ing heeft in hare adviezen in 
zake beroep omtrent autobusvergunningen 
veelal gemeend in bijzondere mate met aan
spraken van andere bestaande ondernem ingen 
reken ing te moeten houden, doch schijnt, nu 
het een dienst van de Algemeene Transport 
Ondernem ing betreft, dit standpunt minder 
stellig te handhaven, wijl zij thans een jonge
ren ondernemer wenscht te doen voorgaan, 
ofschoon deze den autobusdienst nog we! in 
strijd met de wet onderhoudt. 

Overigen beve tigen de overgelegde ambts
berichten van de gemeentebesturen naar 
mijne meening niet de door de Afdeeling 
daaruit getrokken slotsom. Sommige hunner 
mogen zich voor Brakband hebben uitgespro
ken, andere, en daaronder de belangrij kste, 
hebben de vraag, aan wie vergunning moet 
warden verleend, onbeantwoord gelaten of 
hebben zich voor de Algemeene Transport On
derneming uitgesproken. 

Hoe dit ook zij , naar de wet kan voorkeur 
van gemeentebesturen niet den doorsl ag ge
ven, en het komt mij in overeenstemming met 
de zienswijze vnn Gedeputeerde Staten en van 
den Hoofd inspecteur Generaal der Spoor- en 

Tramwegen voor, dat de streek met een 
A.T.O.-dienst ongetwij feld meer gebaat is dan 
met een anderen busdienst. Eenerzijds toch 
geeft de Algemeene Transport Onderneming 
te Gorinchem verbinding met het station .S. 
en met hare autobusdiensten naar N oord-B ra,. 
bant, anderzijds komt te Vianen de dienst in . 
verbind ing met de Betuwe-lijnen van die on
derneming. 

Op grond van een en ander komt het mi; 
voor, dat de bes! iss ing van Gedeputeerde 
Staten juist i , en dat geen aanleiding be
staat om in beroep daarvan af te wij ken . 

Ik moge een en ander alsnog aan het oor
deel van de Afdeeling onderwerpen. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.): H. v. d. Vegte. " 

In antwoord daarop ontving ik het volgen
de, aan Uwe Majesteit gerichte nader ad
vies van 10 April 1929, n°. 604 (1928)/78; 

,,'s-Gravenhage, 10 April 1929. 

I N°. 604 ~928)/78. 

Aan de Koningin. 

Krachtens machtiging van Uwe Majeste it 
heeft de M inister van Waterstaat met een 
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chrijven van 11 Maart 1929, n° . 431, afdee
ling Vervoer- en 1:ijnwezen, bij den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur, opnieuw ter overweging aanhangig 
gemaakt de beroepen, ingesteld door C. Brak
band, te L ee,-broek, tegen de beschikkingen 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
van 24 Januari 1928, G.S. n°. 43/2 en G.S. 
n°. 43/3, waarbij aan de Naamlooze Vennoot
schap Algemeene Transport Onderneming, te 
Ut,·echt, vergunning is verleend tot het in 
working brengen van eenen autobusdienst tus
schen Gorinche,n (station) en Vianen (Voor
straat), onderscheidenlijk bet verzoek van C. 
Brakband voornoemd om vergunning tot het 
in werking brengen van een autobusdienst 
voor hetzel fde traject is afgewezen. 

De Minister acht in tegenstelling met het 
gevoelen der Afdeeling de door Gedeputeerde 
Staten genomen beslissingen juist. 

Zijne Excellentie merkt op, dat de Afdee
ling in hare adviezen in zake beroep omtrent 
autobusvergunningen veelal gemeend heeft in 
bijzondere mate met aanspraken van andere 
bestaande ondernemingen rekening te moeten 
houden, doch, nu het een dienst van de Alge
meene Transport Onderneming betreft, dit 
standpunt minder stell ig schijnt te handha
ven, wijl zij thans een jongeren ondernemer 
wenscht te doen voorgaan, ofschoon deze den 
autobusdienst nog we! in strijd met de wet 
onderhoudt. Overigens bevestigen de overge
legde ambtsberichten van de gemeentebesturen 
naar zijne meening niet de door de Afdeeling 
daaruit getrokken slotsom. Sommige hunner 
mogen zich voor Brakband hebben uitgespro
ken, ander,i, en daaronder de belangrijkste, 
hebben de vraag, aan wie vergunning moet 
worden verleend, onb antwoord gelaten, of 
hebben zich voor de Algemeene Transport On
derneming uitgesproken. Hoe dit ook zij , naar 
de wet kau - a ldus de Minister - voorkeur 
van gemeentebesturnn niet den doorslag ge
ven, en het komt hem, in overeenstemming 
met de zienswijze van Gedeputeerde Staten 
en van den Hoofdinspecteur Generaal der 
Spoor- en Tramwegen voor, dat de streek met 
een Al);l:emeene Transport Onderneming-dienst 
ongetw1jfeld meer gebaat is dan met een 
anderen busdienst. Eenerzijds toch geeft de 
Algemeene Transport Onderneming te Gorin
chem verbinding met het station .S. en met 
hare autobusdiensten naar N ooril-Brabant, an
derzijds komt te Vianen de dienst in verbin
ding met de Betuwe-lijnen van die onder
neming. 

De Afdeeling kan de bezwaren van den 
Minister tegcn de door haar gedane voor
clracht niet deelen . 

Vooreerst ontkent zij , dat zij - zooals de 
Minister heeft wi llen opmerken - nu het bier 
een dienst van de Algemeene Transport On
derneming betreft, minder stellig haar opvat
ting, dat voor zooveel noodig rekening be
hoort te warden gehouden met aanspraken van 
bestaande ondernemingen, zou hebben gehand
haafd, wijl zij thans een jongeren ondernemer 
zc'>u wenschen te doen voorgaan. Haars inziens 
is namal ij k de dienst van C. Brakband geen 
jongere dienst clan die van de Algemeene 
Transport Onclerneming. In de omstandigheid, 

dat de Algemeene Transport Onderneming, 
die niet v66r het in werking treden van de 
wet van 30 Juli 1926 (Staatsblad n°. 250) op 
dit traject een autobusd ienst onderhield, na 
van Gedeputeerde Staten vergunning te heb
ben gekregen, in afwachting van de beslissing 
in beroep blijkbaar alreeds haren dienst in 
werking heeft gebracht, ligt geen reden, deze 
onderneming als de oudere aan te merken. 
Bet gebruik maken van een in eerste instan
tie verleende vergunning, waarover nog be
roep aanhangig is, kan den vergunninghou
der uiteraard niet in een gunstiger positie 
tegenove r zijn medegegadigde, wien de ver
gunn ing vooralsnog werd onthouclen, brengen, 
dan waarin de vergunninghouder ten tijde van 
de uitspraak van Gedeputeerde Staten ver
keerde. 

De in het ontwerp-besluit neergelegde over
weging omtrent de sterke voorkeur, die in de 
streek heerscht voor den dienst van C. Brak
band, acht de Ministe r niet steekboudend, om
clat zijns inziens uit de stukken die voorkeur 
niet blijkt en omdat zij, zoo al aanwezig, zijns 
inziens naar ·de wet den cloorslag niet mag 
geven. 

De Afdeeling merkt hieromtrent op, dat de 
besturen van zeven van de aoht gemeenten, 
waarin het traject is gelegen, blij Kens hunne 
ambtsber ichten kennelijk de voorkeur wen
chen te zien gegeven aan den dienst van C. 

Brakband, terwijl het bestuur van Mn der ge
meenten, van Gorinchem, zich omtrent voor
keur niet heeft verklaard. De Algemeone 
Transport Onderneming daarentegen kan zich 
ten deze op den steun van geen enkele der 
bedoelde gemeenten beroepen. Aanvankelijk 
hebben weliswaar Burgemeeste r en Wethou
ders van Vianen om bijzondere redenen adhae
sie betuigd ten aanzien van den dienst der 
Algerneene Transport Onderneming - de M i
nister heeft daar waarschijnl ijk het oog op, 
waar hij beweert, clat sornmi ge gemeentebe
sturen zich v66r de Algemeene Transport On
derneming hebben verklaard - <loch later 
heeft de Raad dier gemeente zich bl ij kens 
zijn bes I uit van 19 Apri l 1928 ten gunste van 
C. Brakband uitgesproken. Gezien deze feiten, 
zal naar de meening der Afcleeling de sterke 
voorkeur der streek v66r C. Brakband kwa
lijk kunnen worden ontkend. 

Wat nu aangaat de waarde, die bij het ver
Jeenen van autobusvergunningen mag warden 
toegekend aan de voorkeur van gemeentebe
sturen voor een bepaalden onclernemer, de 
Afcleeling ziet n iet in, waarom, indien overi
g:~ns ~e aanspraken van de gegadigden ge
hJk zIJn te achten, die voorkeur niet den 
doorslag zou behooren te geven. Noch de be
woord ingen, noch de geschieden is van de ,¥et 
Openb1.re Vervoermiddelen rechtvaardigen 
haars inziens 's Ministers opvatting ten deze. 
En naar haar oordeel doet zich dit geval bier 
voor. De Afdeeling mist de overtuiging, dat 
de streek door den dienst der Al gemeene 
Traus port Onderneming meer gebaat zou zijn 
dan door den dienst van C. Brakband even
a ls zij trouwens het omgekeerde ni~t zou 
wenschen te beweren. aar het haar voor
komt, is te verwachten, dat de dienst der Al
gemeene 'l 'ranspor\ Onderneming en die van 
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C. Brakband op even behoorl ijke wijze onder 
toezicht van Gedeputeerde Staten aan de ver
keersbehoeften op het traject zouden kunnen 
vo!doen. Onder die omstandigheden mag aan 
de t,ot bes! issen geroepen overheid niet on
versch ill ig zij n een in de betrokken streek rot 
uiting gekomen algemeene sterke voorkeur 
voor een der aanvr agers. Afgezien nog van de 
waarschijnlijkheid, da.t d ie voorkeur zijn grond, 
althans gedeeltelijk, we! zal vinden in deug
delijke, aan het verkeersbelang ontleende mo
tieven, acht de Afdeeling het bedenkel ijk, den 
bewoners van een streek tegen hun wil eene 
verkeersvoorziening op te dringen, die - aan
genomen al, dat zij beter zou zijn, hetgeen de 
Afdeeling betwist - ooch in ieder geval niet 
zoo heel veel economischer en doelmatiger is 
dan die, welke de streek verlangt. 

Op grond van het vorenstaande vindt de 
Afdeeling geen vrijheid haar advies te wijzi
gen. Zij geeft m itsdien Uwer Ma jesteit zeer 
eerbiedig in overweging het H aar aangeboden 
ontwerp-besluit alsnog te bekrachtigen. 

D e Voorzitt er der Afdeeling voor de 
Geschill en van B estuur, 

(get.) Van Lynden van Sandenburg." 

Dat nader advies heeft mijne bedenkingen 
tegen het voorgedragen ontwerp-beslu it niet 
kunnen wegnemen. 

Bij hetgeen de Afdeeling aanteekent om
trent de gel ijkwaardigheid van beide gega
digden ten aanzien van de vraag, wie als 
oudste aanvrager dient te worden beschouwd, 
is geen rekening gehouden met het feit, dat 
de Algemeene Transport Onderneming reeds 
eerder een vergunningsaa nvraag voor een 
dienst Gorinchern-Vianen bij Gedeputeerde 
Staten van ZuidrHolland had ingediend, op 
welke aanvraag dat College bij zijn beschik
k ing van 8 Juni 1927, G. S. n°. 154, afwijzend 
heeft besl ist uit overweging, dat door den 
destijds bestaanden dienst van C. Boom vol
doende in de behoeften van het verkeer op 
dat baanva k werd voorzien. H et behoeft dan 
ook geen betoog, dat toen genoemde Boom 
zijn dienst staakte en diens vergunning werd 
ingetrokken, de Algemeene Transport Onder
neming ouder gegadigde voor eene vergun
ning was dan Brakband. Terech t hebben Ge
deputeerde Staten in hun besluit van 24 J a
nuari 1928, G.S. n°. 43/2, dan ook overwo
gen: ,,dat allereerst de aanvraag van de Al
gemeene Transport Onderneming voor eene 
gunstige· beschikking in aanmerking komt". 
Op billijkheidsgronden was er dan ook alle 
reden om in de eerste plaats op die aanvraag 
te letten. 

Intusschen is die omstandigheid slechts van 
ondergeschikt belang, wijl het oordeel over de 
vraag, aan wie vergunning behoort te worden 
gegeven, in de eerste plaats aan de eischen 
van eene goede verkeersvoorziening dient te 
worden getoetst. 

Het verdient de aandacht, dat de appellant 
in geen van zijn twee beroepschriften eene 
nadere uiteenzetting heeft gegeven van de be
zwaren, die hij tegen de bestreden beschik
kingen van Gedeputeerde Staten heeft doch 
dat hij zich bepaalt tot het verzoek om 'in be-

roep hem, en niet de Algemeene Transport 
Onderneming vergunning te verleenen. 

De Afdeeling legt den vollen nadruk op de 
adviezen van de meerderheid der betrokken 
gemeentebesturen, die de voorkeur geven aan 
Brakband. Uitsluitend hierop doet zij de door 
haar voorgedragen beslissing steunen, hoewel 
zij ook in haar nader advies geen deugdelijke, 
aan de eischen van eene goede verkeersvoor
ziening ontleende gronden aanvoert, die het 
door haar voorgedragen en van het inzicht 
van Gedeputeerde Staten afwijkende ontwerp
beslu it aannemelijk maken. 

Daargelaten, dat die adviezen naar de wet 
niet den doorslag behooren te geven, heeft 
bl ij kbaar geen der gemeentebesturen de door 
Gedeputeerde Staten van ZuidrHolland geno
men, en van hunne zienswijze afwijkende be
schikkingen, van genoegzaam belang geacht 
om gebruik te maken van het hun, ex artikel 
3 der Wet Openbare Vervoermiddelen toeko
mende recht van beroep. 

H et voordeel van de doorgaande verkeers
bediening, dat voor de streak in het verleenen 
van eene vergunning aan de Algemeene Trans
port Onderneming zal zijn gelegen, gaat de 
Afdeeling stilzwijgend voorbij. 

H et komt mij op grond van een en an tler 
voor, dat met de door Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland genomen beschikkingen de 
bi llijkheid het meest wordt betracht en dat zij 
ook uit een oogpunt van verk ersbediening de 
voor de streek wenschelij kste beslissingen ge
geven, zoodat in overeenstemming met het ad
vies van het Rijkstoezicht op de Spoorwegen, 
de daartegen ingestelde beroepen ongegrond 
behooren te worden verkl aard. 

E en daartoe st,rekkend ontwerp-besluit wordt 
Uwer Ma jesteit hierbij zeer eerbiedig ter be
krachtiging aangeboden. 

H et zou Uwer Majesteit voorts kunnen be
hagen het hiernevensgaande, door het bestuur 
van de Vereeniging ,,de Middenstand" te 
Leerda,n, aan den R aad van State gericht 
schrijven dd. 8 J uni 1928, aa n den Vice-Pre
sident van dien Raad te doen terugzenden. 

De M inister van Waters taat, H. v. d. V eg t e. 

Staatsblad n°. 302 nog niet verschenen. Wordt 
achterin opgenomen. 

3 J uni 1929. BESLUIT tot schorsing tot 1 
December 1929 van het besluit van den 
R aad der gemeente B ee,·ta, van 8 Mei 
1929, tot bet treffen van eene regaling, 
waardoor aan zoogenaamde volontairs bij 
het openbaar lager onderwijs, ook indien 
zij niet overeenkomstig de wet met tijde
lijke waarneming zijn belast, voor het 
waarnemen van t ijdelijke diensten de voi
le vergoeding voor alle school tijden, in t ij
delijken dienst doorgebracht, wordt uit
gekeerd. S. 303. 

Ge,schorst tot I December 1929. 
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3 Juni 1929. BESLUIT rot intrekking van 
het Koninklijk Besluit van den 4den 
Maart 1912 (Staatsblad n°. 99), houdende 
regelen betrekkelijk tegemoetkoming in de 
kosten van reis, voeding en huisvesting 
van dienstplichtigen. S. 304. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

D efensie van 25 Mei 1929, VIile Afd., n°. 66; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Ons besluit van 4 Maart 1912 (Staatsblad 
n°. 99), gewijzigd en aangevuld bij die van 
10 Oct.ober 1914 (Staatsblad n°. 479} en 3 
Januari 1920 (Staatsblad n°. 3), in te trek
ken met ingang van 1 Juli 1929. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
;,al worden gezonden aan de Algemeene Re
kenkamer. 

Het Loo, den 3den Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, Lamb o o y. 
(Uitgeg. 13 Juni 1929.) 

2 J uni 1929. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot. en R(jw.reglement art. 11.) 

In art. 50, 10. A. P. V. voor 's-Graven
hage moet een .,rijweg" worden verstaan 
+,e zijn een .. weg" overeenkomstig de be
palin!! van art. 1 zoowel v. d . Motor- en 
Rijw.'wet als van het Reglement. Op die 
r ijwegen zijn derhalve de bepalingen van 
de artt. 8, 10 en 11 van dat Reglement be
treffende sluiting van wegen toepasselijk. 
Art.. 50, 1°. A. P. V. is met de in die arti
ikelen vervatte regeling in strij d, daar het 
ook verbiedt het berijden van gesloten 
-verklaarde wegen, zonder rlat deze slniting 
door borden van voorgrschreven model is 
bekend gemaakt. Art. 50, 1 °. rgist mitsdien 
-geldigheid. 

Bijaldien de Rb. bed oeld heeft bewezen 
te verklaren, dat de Prins Mauritslaan is 
,een in twee berijdbare deelen verdeelde 
weg, welke opvatting in cassatie zo11 zijn 
te eerbiedigen, dan is het bewezenver
klaarde feit evenmin strafbaar, daar alsdan 
geen verbodsbepaling daarop toepasselijk 
is met name niet art. 6 of art. 11 van het 
Mot.- en Rijw.regl. 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
!bij de Arr. -Rechtbank te 's-Gravenhage, re
,quirant van cassatie tegen een vonnis van de 
Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage van 21 Fe
bruari 1929, waarbij met vernietiging van een 
mondeling vonnis van den Kantonrechter te 
's-Gravenhage van 24 November 1928 voor
;,oover het bewezen verklaarde feit strafbaar 
en de verdachte deswege strafbaar is ver
klaard, aan dat feit eene qualificatie is gege
ven en aan verdachte deswege straf is opge
legd en met bevestiging van dat vonnis voor 
het overige, de verdachte S. I., van rechtsver
volging .is ontslagen. (Gepleit door Mr. W. 
G. Beliniante, advocaat te 's-Gravenhage). 

Conclusie van ,den Adv.-Gen. Van Lier. 

1929 

Gerequireerde heeft op 29 September -1928 
als bestuurder van een rijwiel daarmede gere
den over de Prins Mauritslaan, alhier, welke 
straat door een verhoogd middenr,ad twee 
deelen heeft, welke beide bereden kunnen 
worden. Hij reed op dat dee!, dat ten opzichte 
van zijn richting van beweging het linkerdeel 
van de Prins Mauritslaan uitmaakte. 

Er werd tegen hem proces-verbaal opge
rnaakt omdat hij , aldus rijdende, art. 50 ten 
1 ° der Algemeene Politieverordening voor 
's-Gravenhage zou hebben overtreden. De 
Kantonrechter alhier overwoog bij mondeling 
vonnis dat de weg, waarop verdachte heeft 
gereden, niet gesloten is verklaard in den zin 
van art. 8 van het Motor- en Rijwielreglement 
en veroordeelde gerequireerde tot een geld
boete. 

In hooger beroep werd het vonnis van den 
Kantonrechter vernietigd voor zoover het be
wezen verklaarde feit en de verdachte straf
baar waren verklaard, aan het feit een qua
lificatie was gegeven en verdachte straf was 
opgelegd en werd gerequireerde ontslagen van 
rechtsvervolging, zulks op grond van de vol
gende overwegingen: dat toch volgens ,,arti
kel 50 sub 1 <ler Algemeene Politieverorde
ning voor de gemeente 's-Gravenhage, enz. 
(zie vorenstaand vonnis, R ed.) . 

De heer requirant heeft zich tegen de uit
spraak der R echtbank in cassatie voorzien en 
bij chriftuur als rniddel aangevoerd: Schen
ding door niet toepassing van de artt. 50 aan
hef en ten 1 ° er\ 115a van de Algemeene. Poli
tieverordening voor 's-Gravenhage. 

A rt. 60 ten 1 ° der Haagsche Politieveror
dening luidt voor zoover thans van belang: 
,,Bestuurders van rnotorrijtuigen en rijwielen 
zijn verplicht op straten, welke door een ver
hoogd middenpad, afzonderlijke trambaan, of 
op andere wijze in twee rijwegen zijn geschei
den, den rechtschen rijweg te volgen." De 
vraag dient beantwoord te worden welke de 
aard is van dit voorschrift in verband met de 
door den rijkswetgever gegeven regeling ? De 
beer requirant ziet blijkens de toelichting van 
het middel in gemelde bepaling niet een be
sluit tot gedeeltelijke gesloten verklaring van 
bedoelde wegen, maar een gestelden regel 
voor het rijden op de rechterzijde. lk merk 
hieromtrent op , dat het verbod om de lin
kerzijde van een weg te houden gegeven is 
door den Rijkswetgever in art. 6 (1 ° lid) van 
het Motor- en Rijwielreglement; overtreding 
hiervan is strafbaar gesteld in art. 73 sub lb 
van dat R eglement. Bij de opvatting, in bet 
middel aangehangen, zou m. i. art. 50 ten 1 ° 
der politieverordening, dat van lateren datum 
is dan het Motor- en Rijwielreglement, buiten 
toepassing dienen te blijven, daar het een 
voorschrift zou inhouden omtrent een onder
werp, waarvoor de Rijkswetgever reeds een 
voorziening ha d getroffen. 

De meening van den heer 1·equirant veron
derstelt dat een straat zooals de Prins Mau
ritslaan', welke door een verhoogd rniddenpad 
in twee rijwegen is gescheiden, desniettegen
staande een weg in den zin van de Motor- en 
Rijwielwet uitmaakt. Wat voor het verkeer 
als ,,wegen" zijn aan te merken, is bepaald 
in art. 1 ten 2° van de Motor- en Rijwielwet 
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en ook in art. 1 sub le van bet Motor- en 
Rijwielreglement, namelijk: alle voor bet 
openbaar verkeer openstaande r ijwegen met de 
daarin liggende bruggen en duikers en de tot 
de wegen behoorende voetpaden en bermen of 
zijka nten. Door de wet van 6 October 1908, 
S. 313 is de term ,,Tijweg" ingevoerd teneinde 
zel fstand ige voetpaden niet onder bet begrip 
,, we gen" te doen vallen. Bij twee arresten van 
den Hoogen R aad van 3 M ei 1926 beide in 
Weekbla d 11532 (N. J . 1926, biz. 564 en 569, 
R ed.), is aangenomen, dat bij op dui delijke 
wijze gescheiden rijstraten elke rij straat op 
zich zelf een ,,weg" is in den zin van bet 
Motor- en Rijwiel reglement. I n bet meerge
noemde art. 50 der Haagsche Politieverorde
ning wordt nu gesproken van straten, welke 
o. a. door een verhoogd middenpad in twee 
rijwegen zijn gescheiden; een dergelijke straat 
vormt dus, ook volgens de jurisprudent ie, in 
haar geheel niet een weg, maar twee afzonder
lijke wegen in den zin van het Motor- en R ij
wielreglement. 

In d it geding is bewezen verkl aard, dat ge
requirnerde heeft gereden op de openbare 
straa t , de Prins M auritslaan, welke door een 
verhoogd m iddenpad in twee r ij wegen was ge
scheiden. Tegen d.eze feitelij ke beslissing kan 
in cassatie niet met vrucht worden opgekomen. 
Er staat a lzoo feitel ij k vast, dat gerequireerde 
heeft gereden op <lien rijweg, d ie voor hem, 
ten opzichte van zijn bewegingsrichting den 
linkschen rijweg was, en welke rijweg a ls een 
afzonderlij ke ,,weg" is te be chouwen. De be
teeken is van art. 50 ten 1° is dus deze, dat 
de inrij in de rijwegen niet toegestaan is aan 
den bestuur der, voor wien ten opzich te van 
zijn bewegingsrichting de rijweg de linkerrij
weg is en dat a lleen aan dengeen het rijden 
over een dier r ij wegen veroorloofd is, voor 
wien de ingeslagen rijweg den rechtschen rij
weg uitmaakt. H et voorschrift komt a lzoo 
hierop neer, dat elk der beide rijwegen voor 
bet berijden in eene richting gesloten is ver
kl aard. W aarschij nlij k is dit niet de bedoel ing 
geweest van den gemeentelij ken wetgever bij 
het tot stand komen van art. 50 ten le. Im
mers, over het gesloten verklaren van wegen 
is voorzien in art. 68 van de Haagsche Poli
t ieverordening, waarin (zulks in gevolge art. 
8 ten 2e sub c Motor- en Rijwielreglement) 
aan B . en W . de bevoegdheid is gegeven we
gen gesloten te verklaren. Dit college heeft 
dan ook onderscheidene rijwegen geheel of 
gedeeltelij k of tijdel ijk gesloten verk l aard; 
voor de Prins M auritslaan is geen besluit tot 
eenige sluiting bekend gemaakt. De Motor
en Rijwielwet schrij ft niet bepaald voor, dat 
een besluit tot slui t ing de wegen met name 
moet aanduiden, zoodat de wet ook toelaat 
van een bepaalde categorie van wegen bij Mn 
beslui t de gesloten verklaring vast te stellen. 
D it is m . i. door den Gemeenteraad besloten 
in bet meergenoemde art. 50 voor alle stra
ten, welke door een verhoogd middenpad, af
zonderlijke trambaan of op andere wijze in 
twee rijwegen zij n gescheiden. Bij deze ziens
wijze zal bij overtreding van art. 50 der Po
li t ieverordening toegepast dienen te worden 
ar t. 11 ten 2° en art. 73a van het Motor- en 
Rijwielreglement en niet de strafbepaling van 

art . 115a van de poli t ieverordening. 
Tij dens de werking van de vm:ige Motor- en 

Rijwielwet is bij arrest van d en Hoogen R aad 
van 14 October 1907 W . 8596 beslist , dat toen 
het verbod om van een weg in eene bepaalde 
r icht ing gebruik te maken, niet was ,,slu i
ting" van den weg, maar a ls regel ing van 
het verkeer was aan te merken . De wetgever 
heeft bij de wijzig ing van de Motor- en R ij 
wielwet met d it systeem gebroken en uitdruk
kelij k te kennen gegeven, da t bedoeld verbod 
in het vervolg a ls een (gedeel telijke) geslo
tenverklaring zou zijn te beschouwen ; ik ver
wijs naar de artt. 2 ten 2° van de thans gel
dende Motor- en Rijwielwet, 8, 11 lid 2, Mo
tor- en R ijwielreglement en 37 der Motor- en 
rijwielbeschikk ing. H et kan derhalve niet meer 
twij felachtig zijn, dat het verbod om een weg 
in een richting te berij den a ls een siuit ing is 
aan te merken en dan moet krachtens art. 10 
van het Motor- en Rijwiel reglement het ge
sloten-zijn door waarschuwingsborden overeen
komstig de gegeven modellen du idelij k zicht
baar worden aangeduid. (Z ie a r tt. 36-38 
Motor- en R ijwielbeschikking ). 

Ui t het bovenstaande volgt, dat naar mij ne 
meening de R echtbauk terecht heeft aange
nomen, dat de sluit ing van den r ij w<Jg waarop 
gerequireerde reed, door een bord ter kennis 
van de weggebruikers moet zij n · gebracht, en 
dat, nu dit niet geschied is het bewezenver
klaarde feit niet strafbaar is. I n de dagvaar
d ing is ook niet gesteld, dat ter plaatse een 
bord aanwezig zou zijn. 

Met de opvatting van den heer requi rant 
kan ik mij derhalve niet vereenigen. Ik acht 
het opgeworpen middel n iet gegrond en con
cl udeer m itsdien tot verwerping van het be
roep. 

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

Kranenburg; 
Gelet op het m iddel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schri ftuur: (zie 
Cone!. Adv.-Gen.); 

0. dat in het bestreden vonnis is bewezen
verkl aard dat de gerequi reerde op 29 Septem
ber 1928 des namiddags omstreeks 2.10 uur te 
' s-Gravenhage a ls bestuurder van een r ijwiel 
daarmede heeft gereden op de openbare straat, 
de P r ins Mauritslaan, welke door een ve r
hoogd middenpad in twee r ij wegen was ge
scheiden, en toen den I inkerrijweg heeft ge
volgd; 

dat het a ldus bewezen verklaarde door de 
R echtbank niet strafbaar is geacht op grond 
van deze overwegingen: dat a r t. 50 sub 1 de1· 
Al gemeene Pol itieverorden ing voor de ge
meente 's-Gravenhage inhoudt een verbod om 
op de daar bedoelde wegen den linkerrijweg 
te berijden, en derhalve deze wegen voor de 
bestuurders van r ijwielen gedeel telijk gesloten 
zijn in den zin van art. 8 van het Motor- en 
R ijwielreglement; dat het geheel of gedeelte
lijk gesloten zijn van wegen voor rijwielen in
gevolge art. 10 van dat reglement ter kennis 
moet worden gebracht van de weggebruikers 
op de wijze als door den Mi nister te bepalen, 
terwijl ter terechtz itting is gebleken, dat zulks 
vbor de Prins Maurits laan niet is geschied ; 
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weshalve, nu het bewezenverklaarde ook 
niet elders strafbaar is gesteld, de Rechtbank 
den verdachte van rechtsvervolging ontsloeg; 

dat in de toelichting op het tegen deze uit
spraak gerichte cassatiemiddel wordt aange
voerd, dat art. 8 van het Motor- en Rijwiel
reglement slechts het oog heeft op verkeers
wegen en straten, die over hunne geheele 
breedte of niet of slechts in eene richting be
reden mogen worden, hetgeen voor de Prins 
Mauritslaan niet het geval is, terwijl art. 50 
der Algemeene Politieverordening eene andere 
materie regelt, en naast de genoemde bepaling 
van het Reglement een eigen bestaan heeft; 

0. hieromtrent: 
dat art. 50 sub 1 ° der Algemeene Politie

verordening. der gemeente 's-Gravenhage, laat
stelijk vastgesteld op 23 Juli 1928 luidt : 
Bestuurders van motorrijtuigen, rijwielen en 
rij- of voertuigen en rijdieren, zijn verplicht : 

1 °. op straten, we! ke door een verhoogd 
middenpad, afzonderl ijke trambaan of op an
dere wijze in twee rijwegen zijn gescheiden, 
den rechtschen rijweg te volgen; 

2°. enz.; 
dat mede op grond van het daarin geregelde 

onderwerp in deze bepaling een ,,rijweg" 
moet worden verstaan te zijn een ,, weg" over
eenkomstig de bepaling van art. 1 zoowel van 
de Motor- en Rijwielwet als van het Regle
ment; 

dat alsdan echter ook de bepalingen van de 
artt. 8, 10 en 11 van dat Reglement op de in 
art. 50 sub 1 ° genoemde rijwegen toepasselijk 
zijn, volgens welke artikelen de slui ti ng van 
wegen voor het verkeer in eene bepaalde rich
ting door borden van voorgeschreven model 
ter kennis van de weggebruikers moet worden 
gebracht; 

dat met deze regeling art. 50 sub 1 ° in ver
band met de daarbij behoorende strafbepaling 
in art. 115a, is in strijd, daar deze be pal i ngen 
ook strafbaar stell en het berijden van gesloten 
verklaarde wegen, zonder dat deze sluiting 
door bovenbedoelde borden is bekend ge
maakt; 

dat art. 50 sub 1 der Verordening dus gel
digheid mist, en het bewezen verklaarde niet 
krachtens dat artike l strafbaar is ; 

0. dat bijaldien de R echtbank bedoeld heeft 
bewezen te verklaren dat de P r ins Maurits
laan is een weg, die wel in twee berijdbare 
deelen, maar niet in twee ,,wegen" verdeeld 
is, welke opvatting van den feitelijken rechter 
in cassatie zou zijn te eerb ied..igen, het be
wezen verklaarde feit evenmin strafbaar is, 
daar alsdan geene verbodsbepaling daarop 
toepasselij k is, met name niet art. 6 of art. 11 
van het Motor- en Rijwielreglement, daar de 
telastlegging niet op een vervolging wegens 
overtreding van die artikelen is ingericht; 

dat h et middol dus ongegrond is; 
Verwerpt het beroep. (N. J .) 

i5 Ju.,i 1929. KO:NTNKLT.J.K BESLUI'l'. (Hin
derwet.\ 

Een voorwaarde in een vergunning dat 
de op bet werk toepMselijke wetten en 
verordeningen stipteljjk worden nageleefd 
is in strijd met art. l :l der Wet. Uitvoering 
,,ten genoege van B . en W.'" is evenmin in 
een voorwaarrl.e toe!aa.tbaar. 

Wij WILHELMINA, erv.. ; 
Besrhikkende op bet beroep, ingesteld door 

G. E . ,T. H. Delvaux en E. Bakker beiden te 
Purmerend tegen het besluit van Bl{rgemecster 
en Wethouders dier gemeente van 19 October 
1928, wae,rbij aan P. JorritRma aldaar en zijne 
~e"ht-verkr1Jgenden vo_orwaardelijk verg1mning 
1• verleend to_t het opr1cht_en van eene smederii
wagenmakenJ en oarossn1ebouw in het perceel 
Koe•traat 26, ka<lastraa\ bekend in Ser tie C 
n°. 3301 ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schi llen van Bestuur, gehoord, advie. van 1 Mei 
1929, n°. 3')3; 

Op de ,oordracht van Onzen Mini.Rter van 
Arbeid, H andel en Nijverheid van 30 Mei 1929 
n°. 299 H, Afdeeling Arbeid; ' 
. 0.,. dat nadat_ t1;gen de bovenbedoelde op

n chtmg m de z1ttmg, bedoeld bij art. 7 der 
Hinderwet, bezwaren waren ingebracht door 
G. E . .J. H. Delvaux en E. Bakker te Purmerend 
onderscheidenlijk hoofden van de openbar~ 
lagere ~cholen A en D aldaar, gegrond op vrees 
voor hmder van de machunes van de smederij 
voor het te geven onderwijs, Burgemeester en 
Werhoders ~an Purmerend bij hnn bovenge
noemd beslmt de gevraagde vergunning hebben 
verleend onder de vavolgende voorwaarden: 

1. dat de op dit werk toepasselijke wetten 
en verordeningen (zoowel al gemeene als plaat
selijke) stiptel(jk worden opgevolgd ; 

2. dat tuss?hen de vestibule en werkplaa.ts 
eene afsche1ding met goed sluitbare deuren 
wordt gemaakt ; 

3. dat 's-morgens van 9- 12 en 's-middags 
van 1-4 uur de toegangsdeuren aan de Plant
soenstraat of de bovenomschreven deuren "e
sloten moeten zijn, terwijl zooveel mogelijk 
alle twee gesloten moeten zijn ; 

4. dat machines en motoren met moerbout,en 
ten genoege van Burgemeester en Wethouders 
aan vloer en zolder worden bevestigd • 

dat van dit besluit G. E. , . H. D;lvaux en 
E. Bakker bij Ons in beroep zijn gelkomen, aan
voerende dat de inrichting gelegen is binnen een 
straal van 200 M. van hunne schoolgebouwen: 
dat de minimurn-afstand t()t ~et schoolgebouw 
25 Meter bedraagt, dat Z\J b1J evP.ntueele in
richting en werking van deze werkplaats daar
van hinder van erns~i1;1en aard zullen • onder
vinden bij het onderwiJS in hunne scholen ; 

0. dat op grond van een nader ingesteld des
kund..ig onderzoek moet worden aangennmen 
dat van de voorgenomen inrichting hinder van 
ernstigen aard voor het onderwijs in de scbolen 
der appellanten is te duchten, doch dat aan dit 
bezwaar door het stellen van voorwaarden 
kan worden tegemoet gekomen, zoodat de ge
vraagde vergunning door Burgemeester en 
Wethouders terecht voorwaardel.ijk is ver
leend; 

dat echter de door Burgemeester en Wet
houders aan de vergunning verbonden voor
waarden niet zonder meer kunnen worden ge
handhaafd ; 

dat immers de door Burgemeester en \-Vet
houders sub 1°. gestelde voorwaarde niet ten 
doe! heeft aan bezwaren van gevaar, schade of 
hinder als in de Hinderwet bedoeld, tegemoet 
te komen en derhalve in strijd is met art. 12 
dezer wet; 

dat de 3° voorwaarde ten onrechte gewag 
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maakt van de toegangsdeuren aan de Plant• 
soenstraat, aangezien deze toegangsdeuren blij • 
kens het ambtsoericht van den Directeur-Gene
raal van den Arbeid aan de Koestraat z(jn ge
legen ; dat het voorts ter voorkoming van 
hinder van ernsti~en aard, welke de appellanten 
voor het onderwiJs aan hunne scholen duchten, 
wenschelijk is het voorschrift in deze voor
waarde vervat eenigszins scherper te omlijnen; 

dat de in de 4• voorwaarde voorkomende 
woorden : ,,ten genoege van Burgemeester en 
Wethouders" niet toelaatbaar zijn, aange7.ien 
aldus de nadere uitwerking en verklaring der 
voorwaarde ten onrechte aan Burgemeester 
en Wethouders worden overgelaten, waardoor 
het recht van beroep in strijd met de bedoeling 
der Hinderwet zou worden verkort ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving voor bet overige van het 
bestreden besluit van Burgemeester en Wet
houders van Purmerenrl van 19 October 1928, 
de daarbij aan de vergunning verbonden voor
waarden te doen luiden als volgt : 

1. dat tusschen de vestibule en de werkplaats 
een afscbeiding met goed sluitbare deuren 
wordt gemaakt ; 

2. rlat 's morgens van 9-12 en 's namiddags 
van 1-4 uur de toegangsdeuren aan de Koe
straat, benevens de sub l bedoelde deu ren ge
,loten moeten zijn, wanneer met machines 
gewerkt wordt ; 

3. dat machines en motoren met moerbouten 
ieugdelijk aan vloer en zolder worde:: beves
tigd. 

Met bepaling wijders, dat de inrichting zal 
noeten zijn voltooid en in werking gebracht 
Jinnen 1 maand na de dagteekening van dit 
Jesluit. 

Onze Mini~ter van Arbeid, Handel en Nij
irerheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 5den Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, H andel en Nijverheid, 
J. R . S l otemaker d e Bruin e. 

(B.) 

5 J uni 1929. BESCHIKKING van den Hoo
gen Raad. 

Straatbelasting der geme,nte A lmelo. 

Volgens de betrokken gemeenteverorde
ning is de verboogde wegbelasting wegens 
bet belenrlen aan een voor rekening van de 
gemeente verbarden we" alleen dan ver
scbuldigd, wanneer het betrokken perceel 
ligt in de onmiddellijke nabijbeid - dat 
wil zeggen op korten afstand van en in 
onmiddellijk verband met - het gedeelte 
van den openbaren weg waarvan de kosten 
van verharding voor rekening der gemeen
te komen. Waar de p laatselijke omstandig
berlen van zoodanigen aard zijn, dat <lit 
ten deze niet het geval was is ten onrechte 
belasting voor verharding gebeven. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien bet beroepscbrift in cassatie van A. 

te B., tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Zwolle 
van 19 ov. l 928 betreffende zijn aanslag in 
de Stra.atbela ting der gemeente Almelo voor 
het belastingjaar l 928 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

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

0. dat belangbebbende vruchteloos bezwaar 
heeft gemaakt t egen zijn aanslag in de Straat
belasting der gemeente Almelo over het belas 
t:ngjaar 192 , voor zooverrre zijn perceel daarbij 
is aangeslagen al~ gelegen in de onmiddelLijke 
nabijheid van een openbaren weg, waarvan de 
kost-en voor verharding t en laste dier gemeente 
komen; 

0. dat hij vervolgens van de beschikking :ip 
zijn bezwaarschrift in beroep is gekomen op 
grond, dat zijn perceel, gelegen aan den open
baren weg; de Gravenallee te Almelo, niet ligt 
aan dat gedeelte van <lien weg, dat van gemeen
tewege verhard is. welk gedeelte zich niet 
verder uitstrekt dan tot voor de twee woningen, 
die grenzen aan zijn woning en daarmede een 
blok uitmaken, en dus niet ligt in de onmiddel
lijke nabijbeid van dat weggedeelte; 

0. dat de Raad van Beroep bij rle bestreden 
uitspraak den aanslag beeft gebandhaafd, over
wegende ,,dat appellant beeft aangevoerd dat, 
voor zoover zijn perceel mocbt bescbouwd 
worden als liggende in de onmiddellijke nabij 
heid van bedoeld door de gemeente Almelo 
verhard weggedeelte, die opvatting onjuist is, 
daar zijn buis en erf niet in de onmiddellijke 
nabijheid daarvan is gelegen ; dat toch de be
teekenis van het woord ,,onmidrlellijk" is, dat 
men niet van een middel gebruik behoeft te 
maken ; dat hij echter om op bedoeld · wegge
deelte t e komen wel van een middel gebruik 
moet maken en wl-1 van een stuk particulieren 
weg; 

,,dat de Chef der 5de afdeeling ter gemeente
secretarie heeft betoogd, dat bet er slecbts om 
gaat of appellants perceel ligt in de onmiddel
lijke nabijheid van het stukje Gravenallee, dat 
van gemeentewege is verhard en onmiddellijk 
aansluit aan de Doe!enstraat, die verder op de 
Grootestraat uitkomt ; dat appellant's perceel 
daar zoo dicht bij ligt, dat het geacht kan 
worden van die verharding evenveel profijt te 
hebben als de naast zijn perceel liggende buizen, 
die wel aan dat van gemeentewege verhard 
weggedeelte belenden ; 

,,dat de Raad van oordeel is, dat bet begrip 
,,liggen in de onmiddellijke nabijheid'' ten deze 
van feitelijken aard is en daaraan zeker niet 
de beteekenis is te becbten, die appellant er 
aan geeft, aangezien alsdan liggen in de on
middellijke nabijheid van een verbarden weg 
gebeel synoniem zou zijn mP.t het belenden aan 
een verharden weg ; 

,,dat het in casu alleen de vraag i,q of appel
lant'R gebouwd eigendom met bijbehoorend 
erf op zoodanigen afstand is gelegen van het 
aan de gemeente Almelo in eigendom toebe
hoorend en van wege die gemeente verbard 
stukje Gravenallee, dat van het liggen in de on 
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middellijke nabijheid daarvan kan wordn ge
sproken; 
. ,,dat aan de hand van een overgelegde situa 
tieteekening den Raad aannemelijk is gemaakt, 
dat inderdaad appellant's gebouwd eigendom 
met bi,ibehoorend erf in de onmiddellijke nabij
heid van bedoeld stuk van gemeentewege ver
barden weg ligt en deswege terecbt in de straat
belasting is aangeslagen" : 

0. dat belangbebbende tegen deze uitspraak 
als middel van cassatie beeft aangevoerd : 

Schending of verkeerde toepassing der wet, 
daar 1°. art. 242c der Gemeentewet en art. 1 
der Verordening op de heffing van Straatbe
Jasting in de gemeente Almelo hier eerst dan 
toepassin_g kunnen vinden, wanueer belang
hebbende's perceel niet uitsluitend aan een 
particulieren weg zou belenden, hetgeen ten 
deze we/ het geval is; 2°. de woorden .. of in de 
onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen zijn" 
aan art. 242c zijn toegevoegd met bet oog op 
bofjes en belanghebbende's perceel niet is, noch 
deel 1Jitmaakt van een Hofje: en 3°. van de 
Gravenallee slecbts 1/174 geJeelte door de ge
meente is verhard, terwijl art. 242c der Gemeen
tewet en art. 1 der Heffingsverordening spreken 
van .,wegen", dat wil zeggen geheele wegen 
inet gedeelten van wegen ; 

0. wat bet sub 1 °. vermelde betreft en am bts
balve, _dat het in geschil zijnde gedeelte van den 
aanslag voor belanghebbende's perceel alleen 
dan moet worden gehandhaafd, al~ dit per
ceel ligt in de onmiddellijke nahijheid van -
da t wil zeggen op korten afstand van en in 
onmiddellijk verband met - het gedeelte van 
den openbaren weg, waarvan de kosten van ver
hardin_g voor rekening van de gemeente komen ; 

dat blijkens de bestreden uitspraak part\jen 
het er over eens z\jn, dat belangbebbende's 
perceel ligt aan d,fln openbaren weg, de Graven
allee, docb dat het gedeelte daarvan, dat op 
gemeentekosten verhard is, zich niet uitstrekt 
tot voor zijn perceel maar bij de woning daar
naast ophoudt, ; 

dat belanghebbende's perceel derhalve toe
gang tot bet openbaar verkeer erlangt over dat 
gedeelte van den openbaren weg, waarv1tn de 
kosten voor verharding niet ten laste der ge
meente komen, a l gaat <lit weggedeelte dan ook 
iets verder over in het op gemeentekosten ver
harde weogedeelte ; 

dat onder deze omstandigheden niet bestaat 
een onmiddellijk verband tusschen belang
hebbende's perceel en het op gemeentekosten 
verharde weggedeelte en dit perceel dus• niet 
ligt in dP onmiddellijke nabijheid in den zin van 
wet en verordening van gezegd weggedeelte ; 

dat hPlanghebbende mitsdien ten onre~hte 
is aangeslagen voor zooverre het betreft be
lasting voor verharding ; 

dat, nu op dezen gi-ond reed~ de bestreden 
uitspraak moet word1m vernietigd, een verder 
onderzoek nae.r belanghebbende's grieven over
bodig is; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Vernietigt den aanslag, voor zooverre be

langheb beride daarbij mede is aangeslagen voor 
verharding ; 

Stelt den aa.nslag va~t op f '.!. i9 \~ - (W.) 

5 J,,,, i 1929. BESCHIKKTNG van den Hoo 
gen Raad. 

Plaatselijke inkometenbelasting der gemeente 
L eeuwarden. 

Waar belanghebbende beweerde, dat hij 
ten onrechte a.ls niet wonende in Nederland 
in de te Leeuwarden door de gemeentelijke 
administratie in eigen beheer geheven 
plaatselijke inkomstenbelasting was aan
ge~lagen, had hij zich met zijn grief niet 
moeten wenden tot den controleur der ge
meente belastingen t e Leeuwarden maar tot 
de autoriteit, die krachtens het ten deze 
toepasselijke art. 26.'i; der Gemeentewet be
voegd is over dergelijke grieven te oordee
len. 'fen onrechte heeft derhalve de Raad 
van Beroep den belanghebbende ont
vankelijk verklaard in zijn tot dien con
troleur gericht bezwaarschrift. 

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

controleur der gemeentebelastingen te Leeuwar
den tegen de uit,spraak van den Raad van Be
r oep voor de Directe Belastingen te Leeuwarden 
van 1/J Dec. 1928 betreffende den aanslag van 
A. aldaar in de inkomstenbelasting der ge
meente Leeuwarden over het belastingjaar 
1927 /28; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Berger, namens den Procu
reur-Generaal, strekkende tot vernietiging der 
bestreden uitspraak en tot handhaving der 
beschikking van den controleur. waarbij belang
hebbende in zijn bezwaarschrift niet-ontvanke
liik werd verklaard: 

' 0. dat de rontNleur der gemeentebelastingen 
te Leeuwarden belanghebbende niet-ontvanke
lijk heeft verklaard in zijn bij dien controleur 
ingediend bezwaar teoen zijn aanslag in de 
plaatselijke inkomstenbelasting dier gemeente 
over 1927/28 op grond, dat bet bei waar be
trefi, de toepassing van art. 244a der Gemeente
wet en mitsdien volgens art. 265i dier " ·et 
aan de . Gedeputeerde Btaten van Friesland 
voorgclegd bad moeten worden : 

0. dat belangbebbende ,an die beschikking 
in beroep ia gekomen, omdat zijn bPzwaar niet 
geldt het feit, of hjj in de eene of antlere gemeen
te binnen het Rijk hoofdverblijf heeft, doch of 
dit in eenige gemeente binnen het Rijk het 
geval is, a.ls wanneer niet art. 265; doch art. 265,; 
der Gemeentewet van t,·epas~ ing is : 

0. dat de Raad van Beroep de heschikking 
van den controleur heeft verniet.igd, belang
hebbende in zijn bezwaarschrift ontvankelijk 
heeft. verklaard en den aan•lag beeft vernietigd, 
o,erwegende ten aanzien der ontvankelijkheid, 
dat appellant in zijn he7.waar0 cbrift nnder meer 
aanvoerde : .,ik ben namelijk varende op de 
bnitenlandsche zePvaart en zoodo.,nde heb ik 
in Nederland geen woonplaat~. Het adre~ da t 
op mijn aanslagbiljet vermeld staat is het 
adres van mijn ouders en niet v1tn mij. Mijn 
woonplaats is aan boord van een koopvaardij
schip."; 

.,dat hieruit blijkt, dat appellants bezwaar 
tegen den aanslag is, dat hij niet binnen het Rijk 
woont en hem geen aanslag had moeten zijn 
opgelegd; 

., rlat dit bezwaar in verband met het bepa,alde 
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bij art. l der Wet op de Inkomstenbelasting 
1914 moet worden beoordeeld door den ambte
naar, die den aanslag oplegde, en door den 
Raad van Reroep, zoodat de beschikking van 
cen controleur, waarbij a ppellant werd ver
klnard niet-ontvankelijk, niet kan worden 
gehandhaafd ; 

0 . dat de controleur der gemeentebelastingen 
te J.eeuwarden tegen die uitspraak als middel 
van cassatie heeft aangevoerd : 

Schending of verkeerde toepassing van art. 1 
der Wet op de Inkom~tenbelasting 1914, zoo
mede van de artt. 24411 en 265 dn Gemeentewet, 
daar voor de plaatselijke Inkomstenbelasting 
de Gemeent-ewet eene 1.elfstandige regeling geeft 
en daarbij niet naar art. 1 der Wet op de In
komstenbelast,ing 1914 verwijst, doch het 
bij dit artikel voor de Rijks-inkomstenbelasting 
bepaalde voor de plaatselijke inkomstenbelasting 
wordt uitgedrukt in art. 244a der Gemeentewet, 
terwijl bezwaren betreffende de toepassing van 
dit artikel krachtens de zelfstandige regeling 
van art. 26,'i i dier wet worden beslist door de 
Kroon of de Gedeputeerde Staten en niet door 
den ambtenaar, die den aanslag oplegde en 
door den Raad van Beroep ; 

0 . te dien aanzien, dat het middel gegrond is ; 
dat toch belanghebbende's bezwaar tegen den 

aanslag enkel betreft de vraag, of belangheb
bende krachtens art. 244.a der Gemeentewet 
aan de olaatselijke Inkomstenbelasting te 
Leeuwarden onderworpen is : 

dat art. 265i dier wet - ook van toepassing 
in het hier aanwezige geval van paragraaf III 
,der wet van 30 Dec. 1920 ( taats/,['Vl, n°. 923) -
,de beslissing daarover opdraagt aan de Konin
gin of Gedeputeerde Staten ; 

dat de Raad van Beroep derhalve door be
langhebbende in zijn bezwaarschrift aan den 
Controleur ontvankelijk te verklaren gen()emde 
wetsartikelen geschonden heeft ; 

Vernietigt de bestreden uitspraak ; 
Handhaaft de beschikking van den Controleur 

-der gemeentebelastin~en t e Leeuwarden van 
16 Aug. 192 . waar biJ belanghebbende in zijn 
bezwaar niet-ontvankelijk is verklaard. 

(W.) 

6 Juni 1929. BESLUIT tot schorsing van het 
besluit van Burgemeester en Wethouders 
van Schoorl dd. 17 Mei 1929, waarbij aan 
G. Kieft aldaar een bouwvergunning is 
verleend. S. 305. 

Geschorst tot 1 October 1929. 

Ji J uni 1929. BESLUIT tot vaststelling van 
-een algemeenen maatregel van bestuur, 
.als bedoeld bij de artikelen 14 en 96 der 
Arbeidswet 1919, met betrekking tot ar
beid op Zondag in het transportbedrijf te 
land. S. 306. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, H andel en Nijverheid van 5 April 
1929, n°. 436, afdeeling Arbeid; 

Gelet op de artikelen 14 en 96 der Arbeids
wet 1919 ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
14 Mei 1929, n°. 26) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen ge-

noemden Minister van 4 Juni 1929, n°. 1286, 
afdeeling Arbeid; 

H ebben goedgevonden en verstaan de na
volgende bepalingen vast te stellen: 

Art. 1. Een jeugdig persoon mag op Zon
dag arbeid verrichten, bestaande in het aan 
huis bezorgen van dagbladen. 

2. Een man of eene vrouw mag op den 
openbaren weg op Zondag geen arbeid ver
richten, bestaande in het vervoer van goederen 
te land, daaronder mede begrepen het laden, 
het lossen en het besturen van wagens voor 
goederenvervoer, behalve voor zoover betreft 
het vervoer van: 

a. dagbladen; 
b. gist; 
c. melk ; 
d. versch, aan snel bederf onderhevig fruit 

voor 10 uur des voorm iddags; 
e. warme, in keukens bereide eetwaren 

voor maaltijden op dien dag zelf; 
/ . niet reeds onder c, d of e bedoelde eet

waren en dranken, die gevent worden of be
stemd zijn voor den verkoop in inrichtingen, 
welker omzet in hoofdzaak van de weersge
steldheid a fhan1.-elijk is; 

g. brood, gebakken in eene broodbakkerij, 
als bedoeld in artikel 36, eerste lid, der Ar
beidswet 1919; 

h. ruw ijs voor 2 uur des namiddags; 
i. vleesch, bestemd voor export, voor zoo

ver dit vervoer niet anders dan op Zo dag 
kan geschieden; 

j. paarden en vee, in verband met mark
ten op Maandag of Zaterdag; 

k. genees- en verbandmiddelen en doodkis
ten; 

l . passagiersgoed naar en van openbare 
middelen van vervoer; 

m. goederen, dienende voor spoedeischcnde 
herstellingen, voor zoover het vervoer van die 
goederen op Zondag noodzakelijk is. 

3. 1. Een man of eene vrouw mag op Zon
dag op den openbaren weg arbeid, bestaande 
in het vervoeren van personen met door die
ren of krachtwerktuigen bewogen wagens, 
slechts verrichten, indien voldaan wordt aan 
de navolgende voorwaarden : 

a. dat hij of zij in de week, waarin hij of 
zij op Zondag arbeid verricbt, op een op de 
onder c bedoelde rustdagkaart aangegeven 
werkdag geen arbeid verricht; 

b. dat hij of zij op niet meer dan twee op 
elkaar volgende Zondagen arbeid verricht ; 

c. dat hij of zij tijdens elken arbeid in he~ 
transportbedrijf in het kalenderjaar, waarin 
hij of zij arbeid, als in dit artikel bedoeld, 
op Zondag verricht, eene hem of haar be
treffende rustdagkaart bij zich draagt, die
voldoet aan het bepaalde bij en krachtens de
artikelen 4 en 5, en deze op verzoek onver
wijld toont aan de in artikel 84 der Arbeids
wet 1919 bedoelde ambtenaren. 

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet. 
voor vervoer van personen met autobussen, 
waarop van toepassing is de Wet Openbare 
Vervoermiddelen. 

3. H et bepaalde in het eerste lid, onder b, 
is niet van toepass ing op hem of haar, die 
arbeid verricht volgens eene voor hem of haar 
gedurende ten minste zeven weken geldende 
dienstregel ing, waa rbij hem of haar telke.ns 
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na vijf of minder arbeidsdagen een rustdag 
is gewaarborgd, mits dit blijkt uit de voor 
<lien termijn op de rustdagkaart aangegeven 
rustdagen en ten minste eenmaal in zes weken 
een rustdag op Zondag val t. 

4. 1. De rustdagkaart vermeldt den naam, 
de voornamen, de woonplaats, den dag en de 
plaats van geboorte van den persoon, wien 
zij betreft, en het kalenderjaar, waarvoor zij 
geldt. Zij moet de handteekening van dezen 
persoon di·agen. 
2. Op de kaart moet zijn aangegeven, op 
welke Zondagen de persoon, wien zij betreft, 
arbeid verricht en op welke werkdagen hij 
rust geniet. 

3. H et model der kaart en de wijze, waarop 
de in het voorgaande lid bedoelde dagen 
worden aangegeven , worden vastgesteld door 
Onzen Minister. 
4. De kaart wordt onderteekend en afge
geven door of vanwege den burgemeester der 
gemeente, binnen we! ke de persoon woont, op 
wien de kaa1·t betrekking heeft. Heeft die 
persoon geen woonplaats binnen het Rijk in 
Europa, dan wordt de kaart onderteekend en 
afgegeven door of vanwege den burgemeester, 
bij wien zij wordt aangevraagd. 

5. De burgemeester houdt op eene door 
Onzen Minister te bepalen wijze aanteekening 
van de door of vanwege hem afgegeven kaar
ten. Hij zendt aan het districtshoofd op eene 
eveneens door Onzen Minister aangegeven 
wijze eene opgave van die kaarten. 

6. Ten bate van de gemeentekas wordt voor 
eene kaart een gulden betaald. 

7. Voor een tweede of verder exemplaar 
van eene kaart, dat slechts wordt afgegeven, 
wanneer de persoon, voor wien zij zal gel
den, eene verklaring teekent, dat het eerste 
exemplaa r verloren is geraakt of onbruik
baar is geworden en door hem niet meer ge
bruikt zal worden, wordt ten bate van de 
gemeentekas twee gulden betaald. 

5. Voor personen, die tot een kerkgenoot
schap behooren, dat den wekelijkschen rust
dag op den Sabbath of den Zevendedag viert, 
en het in artikel 13 der Arbeidswet 1919 be
doelde verzoek tot het hoofd of den bestuur
der der onderneming hebben gericht, gelden 
de navolgende bijzondere bepalingen: 

a. op de rustdagkaart wordt door het hoofd 
of den bestuurder der onderneming aangege
ven, tot welk kerkgenootschap de betrokken 
persoon behoort; 

b. de vervangende rustdag moet gegeven 
worden in de week, volgende op die, waarin 
op Sabbath of den Zevendedag arbeid wordt 
verricht. 

6. In dit besluit wordt onder ,,arbeid", 
,,man", ,, vrouw", ,,jeugdig persoon", ,,Onze 
Minister" en ,,districtshoofd" verstaan, het
geen daaronder wordt verstaan ingevolge de 
Arbeidswet 1919. 

7. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel ,,Rustdagbesluit voor transport
arbeiders te land" met bijvoeging van het 
jaa rtal van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

8. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 J anuari 1930. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is bel ast met de uitvoering van dit 

besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan a fschrift zal warden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 6den Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S 1 o t em a k er de Bruin e. 

(Uitgeg. 18 Juni 1929.) 

6 Juni 1~_29 .. BESLUIT tot vaststelling van 
het t11dst1p, waarop met betrekking tot 
arbeid in het transportbedrijf te land de 
artikelen 14, 19 en 20 der Arbeidswet 
1919 in werking treden. S. 307. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 4 Juni 
1929, n°. 1286, Afdeeling Arbeid; 

Gezien artikel 101, eerste en tweede lid, 
der Arbeidswet 1919 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

Met ingang van 1 J anuari 1930 treden de 
,artikelen 14, 19 en 20 der Arbeidswet 1919 
voor zoover betreft a rbeid in het transport'. 
bedrijf te land, in werking. 

Onz_e J\:'Iinister van Arbeid, H a ndel en Nij
verhe1d 1s belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

H et Loo, den 6den Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. S 1 o t e m a k e r d e B r u i n e. 

( Uitgeg. 18 Juni 1929.) 

6 Juni 1929. BESLUIT tot wijziging van het 
formulier voor het aaugiftebiljet der divi
dend- en tantiemebelasting tot het doen 
van eene volledige aangifte. S. 308. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Mimster van 

li_'inancie~ van 17 April 1929, n° . 121, Afdee
lmg Ind1recte Belastingen ; 

Gelet op artikel 13 der Wet op de Dividend
en Tantiemebelasting 1917; 

Gezien Ons besluit van 2 September 1918 
(Staatsblad n°. 538); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 April 1929, n°. 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Financien van 1 Juni 1929 n°. 20 
Afdeeling Indirecte Belastingen; ' ' 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. 1. Het formulier A, vastgesteld bij Ons 
besluit van 2 September 1918 (Staatsblad n°. 
538) wordt gewijzigd en nader vastgesteld 
overeenkomstig het bij d1t besluit behoorend 
model. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1930. 

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

Het Loo, den 6den Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, de Gee r. 
(Uitgeg. 26 Juni 1929.) 



A . 
DHIDEND~ EN TANTIEMEDELAS'l'ING. 

VOLLEDIGE AANGIFTE der 

voor haar boekjaar 19_ /19_ 

Binncn veertien dagen na de vaststelling der balans moet een gewaarmerkt afscbrift, zoowel daarvan als van 
de winst- en verliesrekening, bij den inspecteur der directe bel11stingen worden ingeleverd (art. 14 der wet). 

I. Aandeelbouders, Iedeu en andere deelgerecbtlgden In de wlnst. 

(Artt. 2, 4 en 5 der wet). 

Ingevolge besluit van ______ dd. ·--·---····· 19 ....... -- bedraagt de 
belastbare uit.deeling aan de aandeelh ouders, leden en andere deelgerechtigden 
in de winst over het boekjaar, zonde; tantiemea : 

in geld. 
in aandee!en of obligatien (of bijschrijving op aandeelen of 

obligatien) . . . . . . . . 
in verhooging van de verzekerde som . . . 
door inkocip van winstbewijzen . . 
door toekennng van voordeelen op andere wijze . 

Te zamen . f ___ _ 

Bij gebrek aan ruirnte in eenig onderdeel van dit biljet ka.n "olst.aan 1corden met de invullin(l i-an totaalcijfers. Deze warden 
al sdan (Je8p{l{;i fi ceerd op een bij te voegen en mede te owierteekenen b<>Tderel. 

a:, 

c.., 

q 
z 
H 



II. Commlssarissen of gecommltteerden. 
(Artt. 2, 7, 9 en 9bis der wet.) 

De sa larissen en/of winstaandee!en (tantiemes) der commissarissen (of gecommitteerden) bedragen over het boekjaar: 

Sa I a r is. 
(Hieronder begrepen present.iegeld.) 

Winst- Totaal. 
Naam. 1 Woonplaats. 1 

(Nauwkeurig adres.) Bedrag. Be!astingvr\j. 2 Blijft. aandeel. (kol. 5 en 6) 

l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

I I I I I 

Te zamen I 
Het maatschappelijk kapitaal (art. 7, laatst lid, der wet) bedroeg bjj het einde van het boekjaar / ___ _ 

1 Deze kolom steeds volle<lig in te vulbn . 
2 Zie art. 7 der wet. 

III. Bestuurders of beheerende vennooten en verder personeel. 
(Artt. 2, 7, 8, 9 en 9bis der wet). 

De salarissen en/of winstaandeelen (tantiemes) der bestuurders (of beheerende vennooten) en andere personen tot het personeel 
behooronde, die ~,an salaris en/of winstaandeel meer dan / 10,(100 1 bebben genoten (of zullen genieten), bedragen over het boekjaar: 

Naam.• 

I 
Woonplaats. 2 

Sa!aris. Winstaandeel. 
Totaal 

Bela~tingvrij. Blijft. 
(Nauwkeurig adres.) (kol. 3 en 4). 

1. I 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

I 
I 

- .. I -
I I I 

Te zamen I 

1 Voor personen nie slechts geduronde een gedeelte van het boekjaar in dienst waren, moet het bedrag van f 10,000 in 
r.venredigheid van den diensttijd verminderd worden. 

• Alie bestuurders en beheerende vennooten te vermelden. 

CJ1 
0:, 
-.J 

...... 



IV. Aandeelen op naam In andere blnnen het Rijk gevestlgde veunootschappen, enz. 
(Art. 3 der wet.) 

Ter zake van bet bezit van aandeelen op naam in andere binnen het Rijk gevestigde vennootschappen, vereenigingen 
en maatschappijen is in het boekjaar genoten : 

Naamen plaats van vestiging der vennootschap, vereeniging of maat~chappij. 
Nominale waarde van 

het aandeelenbezit. 
Genoten bedrag. 

Te zamen 

V. Belastlngen die In Nod.-lndle, Suriname of Cnral)aO of In hot bultenland worden 
geheven. 

(Artt. 27 en 28 der ,vet.) 

De velll'ootschap (vereeniging, maat,chappij) waarvoor deze aar.gifte wordt gedaan, was bij het einde van het boekjaar 

in _____ onrlerworpen aan de ______ belasting (wet/ordonnantie van _____ ). 

Van de zuivere opbrengst van haar bedrijf over het hoekjaar kan geacht worden aldaar te zijn verkregen 

een bedrag van . ! - ----
De geheele zuivere opbreng~t van haar bedrijf over het boekjaar is 

Aa,n premien en kapitaal heeft zij aldaar in het boekjaar ontvan-

gen een bedrag van . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, ____ _ 
In te vullen voor het verzekeringsbedriif. 

Hare geheele ontvang~t a11n premien en kapita,i,l in het boekjaar 

is • o • 0 o o • • o o o • o • • o o O O O o • o O o •H-----

0:, 

c.; 

C: 
!Z 
H 

--i;n 
00 
0 
00 ,___, 

01 
00 
00 



VI. Aandeelen op naam In vemiootschappen, enz., In Ned.-Indle, Suriname of Cura~ao, of In het bultenland gevestlgd. 
(Art. 29 der wet.) 

Ter· zake van µet bezit 'Van aandeelen op naam eener vennootschap, verel'niging of maatschappij, als bedoeld bij art. 29 der wet, 
is in het boekjaar genoten : 

Naam en plaats van vestiging der Naam der belasting die, ten behoeve 

vennootschap, enz., met vermelding vanNed .• Jndie,Suriname _ofCura9ao Uitgegeven Bedrag van het 
of den vreemden staat, naar de winst aandeelen- aandeelen-bezit Genoten bedrag. van ~et land W!l,ar die plaats is 
wordt geheven, met vermelding der kapitaal. (nominaal.) 

g3Jegen. 
wet of ordonnantie. -

f I I 

Te zamen I 

VII. Voorlooplge ultdeellngen. 

Jn deze aangift.e zijn begrepen de volgende voorloopige uitdeelingen over het boekjaar, die reeds waren aangegeven, te 
weten (tijdstip en bedrag) : 

. Het npzeltP-lijk ·doen van eene on·1uiste of onvolledige aangi/te wrrrclt, indien 
rla11,ruit nadeel voor het Rijk lean ontstaan, gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste, zes maam{":n of gP-ldboete mn ten lioogste duizend gulden. 

Te -----, den ___ _ 

( Onderteekening met 
vermelding van 1ualiteit): 

192 .. _ 

-U2 
CJ,:, 
0 
00 .._, 
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6 J uni 1929. BESLUIT, houdende vast.stel
ling van het contingent gewone dienst
plichtigen der lichting 1930. S. 309. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Defensie van 31 Mei 1929, VIIe Afd., n°. 
313. 0.; 

Gelet op art. 27, eerste en tweede lid, der 
Dienstpl ichtwet en op art. 55, tweede lid, van 
het Dienstplichtbesluit; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Van de voor inlijving aangewezen 
personen der lichting 1930 worden 24,563 
bestemd tot gewoon dienstpl ichtige. 

2. Van de 24,563 tot gewoon dienstplichtige 
bestemde ingeschrevenen ,der liohting 1930 
worden 1106 bestemd voor de zeemacht. 

Ooze Minister van Defens ie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaat.st. 

H et Loo, den 6den Juni 1929. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Def e,u;ie, L am boo y. 
(Uitgeg. 24 J uni 1929.) 

6 Jiini 1929. KONTNKLIJK BESLUIT. (Hin
derwet Art. 15. ) 

Van een belanghebbende in den zin van 
art. 15 kan alleen dim gezegd worden, <lat 
hij in het _ongelijk is gestel<l, als hij zijne 
bezwaren mgevolge art. 7 ten overstaan 
van het gemeentebestuur of een of meer 
zijner leden heeft ingebracht. De persoon
lijke omsta.ndigheden van den door appel
lant daartoe aangestelden gemachtigde 
kunnen in dit opzioht niet als volstrekte 
overmaoht voor appellant worden be
sobouwd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Besohikkende op het beroep, ingesteld door 

de American Petroleum Company te 's-Gra
venhage tegen het besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Zaandam van 6 October 1928, 

o. 4112, waarbij aan P. Molenberg Pz. al
daar en zijne reohtverkrijgenden voorwaarde-
1 ijk vergunning is verleend tot het opriohten 
en in werking brengen van eene stoomwas
scherij in het perceel aan den Zuiddijk No. 
372 b, kadastraal bekend gemeente Zaandam 
Seotie I No. 2972; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
l 7 April 1929, o. 271; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en ijverheid van 3 Juni 
1929, No. 273 H ., Afdeeling Arbeid; 

0. dat Burgemeester en Wethouders de bo
venbedoelde vergunning hebben verleend on
der een 4-tal voorwaarden ter voorkoming van 
hinder door trillingen en geraas en van ver
ontreiniging van het openbare water; 

dat de appellante in beroep aanvoert dat de 
heer Molenberg in het gebouw, dat op zijn 
erf staat, zonder vergunning ingevolge de Hin
derwet een traankokerij in bedrijf had, die het 
vorige jaar als gevolg van onvoorziohtigheid 
door brand verwoest werd, waardoor ernstig 
gevaar voor appellante's gebouwen en andere 

inrichtingen ontstond; dat zij, appellante, naar 
aanleiding van de kennisgeving van Burge
meester en Wethouders ingevolge artt. 6 en 7 
der Hinderwet, dd. 18 Augustus 1928 kennis 
genomen heeft van de ter visie gelegde stuk
ken en dat zij met haar schrijven van 27 
Augustus 1928 Burgemeester en Wethouders 
heeft medegedeeld, dat, aangezien in de bij 
het verzoekschrift van den heer Molenberg be
hoorende omschrijving niet.s vermeld stood om. 
trent het voornemen van het maken van een 
brandvrije schutt ing tussohen het terrein' der 
stoomwasscherij en haar terrein, zij bezwaar 
maakte tegen de voorgenomen opriohting, ten
zij aan de eventueel te verleenen vergunning 
de voonvaarde verbonden zou worden, dat de 
bedoelde afscheiding zou plaat.s vinden door 
een deugdelijke betonnen of plaatijzeren sohut
ting van ten minste twee meter hoogte; · dat 
zij toen gelijktijdig haren waarnemend-depot
houder te Zaandam, den heer B. Bennema, in
structie heeft gegeven om op de openbare zit
ting, die op Zaterdag 1 September te 9 uur 
voormiddags gehouden zou worden, persoonlijk 
te versohijnen en hare bezwaren nader toe te 
liohten; dat evenwel door een rijwielongeval, 
den heer Bennema overkomen, deze circa 10 
minuten later ten gemeentehuize arriveerde 
dan het tijdstip, waarop deze zitting bepaald 
was; dat dit ongeval de oorzaak is geweest 
van het oponthoud van den heer Bennema, 
zoodat hier sprake is van ovennaoht; dat bo
vendien op deze zitting ook niet aanwezig was 
de heer Molenberg, zoodat, a l ware de heer 
Bennema tijdig ter zitting versohenen, de door 
hem naar voren gebraohte bezwaren tooh niet 
door den heer Mole~berg weerlegd hadden 
kunnen worden; dat, daar in de thans aan den 
heer ' Molenberg verleende Hinderwet.svergun
ning de door haar noodzakelijk geachte brand- · 
vrije afscheiding niet voorgeschreven is, zij 
verwekt a lsnog eene voonvaarde in dezen 
geest aan de vergunning te verbinden; 

0. dat kraohtens art. 15 der Hinderwet tot 
het instellen van beroep tegen beslissingen, 
door Burgemeester en Wethouders ingevolge 
de artt. 8, 12 en 14 dier wet genomen, ge
rechtigd zijn de verzoeker en de belanghebben
de, ieder voor zoover hij in het ongelijk is 
gesteld; 

dat van een belanghebbende alleen dan ge
zegd kan worden, dat hij in het ongelijk ge
steld is, als hij zijne bezwaren, ingevolge art. 
7 der wet, ten overstaan van het gemeente
bestuur of een of meer zijner leden, heeft in
gebracht; 

da~. de_ al!pellante dit niet heeft gedaan, 
terw1Jl met 1s gebleken, dat de appellante in 
de volstrekte onmogelijkheid heeft verkeerd 
op de in de openbare kennisgeving aangewezen 
plaats en uur ten overstaan van het gemeente
bestuur of een of meer zijner leden, hare be
zwaren tegen het opriohten der inrichting in 
te brengen; 

dat de appell ante weliswaar heeft aange
voerd, dat haar waarnemende depothouder, 
aan wien zij had opgedragen voor haar in de 
bedoelde zitting te verschijnen, door een on
geval met zijn rijwiel, waardoor dit werd be
sohadigd, belet zou zijn tijdig aldaar aanwezig 
te zijn; doch dat de persoonlijke omstandig
heden van den door haar aangestelden ge-
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machtigde, niet a ls volstrekte overrnacht voor 
de appellante kan worden . beschouwd; 

dat zij rnitsdien niet uit krachte van art. 15 
der Hinderwet tot het instellen van beroep 
gerechtigd is ; 

Gezien de genoemde Wet; . 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de appell ante in haar beroep niet-ontvanke
lijk te verklaren. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij-
verheid is belast, enz. (A. B.) 

6 J ·uni 1929. KONINKLIJK BESLUIT. (La
ger Onderw1jswet 1920 Art. 7!l J0 • .irt. 73 
2c lid.) 

Wei wordt 'in den 2en zin van bet l e 
lid een percentage van 15 ~enoemd , docb 
claarrnede is niet bedoeld af te wijken van 
het voorschrift van art. 73 2e lid slot, 
waarbij in bet daarberloelde geval het 
percentage op 30 is gesteld ; de bepaling 
beoogt uitsluitend te regelen, h oe ingeva] 
van toepassing van art. 80 2e lid de stich
tingskosten als grondslag van de waarborg
sorn behooren te worden berekend. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
het Bestuur der Vereeniging ,,De Gerefor
rneerde School", gevestigd te Zwartsluis, te
gen het besluit van Ged. Staten van Overijssel 
van 5 Februari 1929, 2e Afd. n°. 600/696, 
waarbij dit College, overeenkornstig art. 80, 
4e lid, der Lager-Onderwijswet 1920 uitspraak 
doende in een geschil tussohen het gerneente
bestuur van Zwartsluis en den appellant heeft 
beslist, dat het schoolbestuur als waarborgsom 
behoort te storten 30 % van de geschatte waar
de van het schoolgebouw met het terrein, ka
dastraal bekend als gerneente Zwartsl uis, Seo
tie A N°. 1332, groot ± 11 Are, en van de 
schoolmeubelen; 

Den Raad v,an State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Mei 1929, N°. 355; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 5 
Juni 1929, N°. 20764, afdeeling Lager-Onder
wijs-Financieel; 

0. dat Ged. Staten van Overijssel bij besluit 
van 5 Februari 1929, 2e Afd. n°. 600/696, 
krachtens art. 80, laatste lid, der Lager-On
derwijswet 1920 uitspraak doende in een tus
schen het gerneentebestuur van Zwartsluis en 
het vorenvermeld schoolbestuur gerezen go
schil omtrent het percentage, hetwelk rnoet, 
worden gestort a ls waarborgsorn van de ge
schatte waarde van het aan de Vereeniging 
over te dragen schoolgebouw met terrein, ka
dastraal bekend als gerneente Zwartsluis, sec
tie A, n°. 1332, ,groot ± 11 Are en VTa.n de 
schoolmeubelen, hebben bepaald, dat ·door het 
schoolbestuur a ls waarborgsom behoort te wor
den gestort 30 % van de geschatte waarde van 
het schoolgebouw met het terrein, kadastraal 
bekend als gemeente Zwartsluis, sectie A, n°. 
1332, groot ± 11 Are, en van de schoolmeu
belen; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat onder dagteekening van 15 Februari 1927 
door het schoolbestuur tot den Raad der ge-

rneente Zwartsl uis het verzoek werd gerioht 
orn rnedewerking tot het stiohten van eene 
bijwndere lagere school voor sohipperskinderen 
in die gerneente, waarvoor bij K. B. van 24 
Januari 1927, N°. 32, het aantal leerlingen, 
vereischt ingevolge art. 73 , l e lid, onder a, 
der L ager-Onderwijswet 1920, lager is gesteld 
dan 40, doch niet lager dan 25; dat bij raads
besluit van 8 Maart 1927 is besloten, de ge
vraagde rnedewerking te verleenen in den 
vorrn van het beschikbaar stellen van het bo
vengenoemde school gebouw, waartegen de In
specteur van het lager onderwijs in de inspec
tie Zwolle geen bezwaren had en waarrnede 
door het schoolbestuur genoegen werd geno
men; dat bet gemeentebestuur van Zwart
sl uis van oordeel is, dat in het onderhavige 
geval door het schoolbestuur overeenkomstig 
het 2e lid, liaatste zinsnede, van art. 73 der 
Lager-Onderwijswet 1920 als waarborgsorn be
hoort te worden gestort 30 ten honderd van de 
geschatte waarde van het schoolg<:1bouw met 
terrein en meubelen; dat het schoolbestuur op 
grond van het bepaalde in de 2e zinsnede van 
het l e lid van art. 79 der wet van meening is, 
dat als waarborgsom behoort te worden gestort 
een bedrag, gelijkstaande met 15 % vian de 
gesohatte waarde van het gebouw met terrein 
en meubelen; dat in art. 73 der Lager-On
derwijswet 1920 sprake is van twee waarborg
sommen, n.l. een van 15 % en een van 30 %, 
al naar gelang het aantal leerli,ngen, vereischt 
voor oprichting van eene bijwndere school, 
hehoort te voldoen aan het l e lid a oi aan bet 
2e lid van dat wetsartikel; dat in het le lid 
van art. 79 der wet ten aanzien van de waar
borgsornrnen, te storten door een schoolbe
stuur, onderscheid wordt gemaakt tusschen 
stichting van een schoolgebouw en het ter be
schikking stellen van een schoolbestuur van 
een bestaand schoolgebouw; dat in het eerste 
geval in de eerste zinsnede van h et l e lid van 
art. 79 uitdrukkelijk wordt verwezen naar het 
le en 2e lid van ,art. 73, en in het 2e geval 
in de tweede zinsnede van het l e lid van art. 
79 wordt gesproken van een waarborgsom van 
15 % van de geschatte waarde van het ge
bouw; dat volgens de meening van hun Col
lege de tweede zinsnede van het l e lid geen 
andere bedoeling kan hebben dan aan te ge
ven, op welke wijze in het daarin bedoelde 
geval -de waarborgsom behoort te worden be
paald; •dat weliswaar in die zinsnede niet 
wordt verwezen naar het 2e lid van art. 73 , 
doch dat het niet verwijzen naar die wetsbe
paling geen afbreuk kan <loen aan den ui-t
drukkelijk gestelden e isch van het storten van 
een waarborgsom van 30 %, indien voor de 
stiohting van een school is vergund, af te wij
ken van den eisch, gesteld in art. 73, le lid 
su'b a der wet; dat hun College in de hier
voren genoemde meening alsnog wordt ver
sterkt door het bepaalde in art. 80, 2e lid, 
van de Lager-Onderwijswet 1920, waarin is 
aangegeven, dat een school aan de vereeniging 
of instelling in eigendorn wordt overgedragen 
na de storting, bedoeld in het le lid, in welk 
lid wordt verwezen naar art. 73, dus zoowel 
naar de waarborgsom van 15, a ls naar die 
van 30 % ; dat het gemeentebestuur van Zwart
sluis mitsdien terecht van het bestuur der Ver
eeniging ,,De Gereformeerde School", geves-
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tigd te Zwar tsluis, als waarborgsom voor de 
ter beschikking van het sohool bestuur te stellen 
sohool 30 % van de gesohatte waarde heeft 
geeisoht; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoe
rende, dat vaststaat, dat bij den bouw van de 
school in toepassing is gebracht het tweede lid 
van art. 80 der L ager-Onderwijswet 1920, daar 
de gemeente een schoolgebouw beschikbaar 
heeft gesteld; dat diensvolgens z. i. ter be, 
paling van de hoegrootheid van de waar
borgsom ook dient te gelden het bepaalde in 
art. 79, le lid, dier wet, waarin vermeld 
staat: ,,Wordt het tweede lid van art. 80 toe
gepast, dan stort het sohoolbestuur als waar
borgsom een bedrag, gelijkstaande met vij f
t ien ten honderd van de geschatte waarde van 
het gebouw, voordat dit ter besohikking van 
de vereeniging of instelling wordt gesteld" ; 

0. dat art. 79, l e lid, 2e zin, der Lager
Onderwijswet 1920 weliswaar alleen een per
centage van vijftien ten honderd noemt, <loch 
dat moet worden aangenomen, dat deze wets
bepaling uitslui tend beoogt te regelen, hoe in
geval van toepassing van art. 80, 2e lid, de 
stichtingskosten als grondslag van de waar
borgsom behooren te worden berekend, en dat 
niet is bedoeld, door <lie bepaling a£ te wijken 
van het voorschrift van art. 73, 2e lid , slot, 
waarbij in het daarbedoelde geval het percen
tage op 30 is gesteld; 

dat tooh geen redelijk motief is te vinden, 
waarom in de omstandigheid, dat het school
gebouw door het gemeentebestuur ter besohik
king van het schoolbestuur wordt gesteld, aan
lei<ling zou kunnen zijn gelegen tot verlaging 
van het als waarborgsom verschuldigde per
centage ingeval van stichting van scholen, ten 
aanzien waarvan art. 73, 2e lid, is toegepast; 

dat mitsdien het bepaalde in art. 79, l e lid , 
2en zin, niet kan geacht worden de toepasse
lij kheid van art. 73, 2e lid, slot, voor het on
derhavige geval uit te sluiten; 

dat derhalve Ged. Staten tereoht hebben 
beslist, dat door het schoolbestuur als waar
borgsom behoort te worden gestort 30 % van 
de geschatte waarde van het schooigebouw 
met terrein en van de schoolmeubelen; 

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

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

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

6 J iini 1929. KONINKLIJK BESLUIT. (La
ger Onderwijswet.) 

Steun ter tegemoetkoming bij school
bezoek. De woorden in art. 13, 1 e lid, 
laatsten zin : ,,naar eene school, die bij 
de eerstbedoelde toelating nog niet was 
opgericht" kunnen alleen van toepassing 
z\jn in het geval, dat voor het eerst, na de 
toelating eene school van eene bepaalde 
richting beschikbaar komt. 

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

den Raad der gemeente Ec!de tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Drenthe, van 
2 Januari 1929, n°. 47, waarbij, met vernietiging 

van zijn besluit van 11 October 1928, houdende 
afwijzende beschikking op de verzoeken van 
W . Faber, J. Bolhuis, D. van der Laan en 
H. Zwaneveld, aldaar, om eene vergoeding nit 
de gemeentekas toe te kennen krachtens art. 13, 
1° lid, der Lager-Onderwijswet 1920, ten be
drage van de kosten voor het dagelijksch ver
voer naar en van de Gereformeerde school voor 
gewoon lager onderwij s aan den Paterswoldschen 
weg, te Groningen, onderscheidenlijk voor hunne 
3, 3, 2 en 3 leerplichtige kinderen, is besloten 
ten behoeve van de appellanten eene vergoeding 
toe te kennen tot het bedrag va.n de werkelijke 
kosten, verbonden aan het bezoek yer goed
.koopste reisgelegenheid van de schoo aan den 
Paterswoldschen weg, hiervoren bedoeld, door 
hunne in den leerplichtigen leeftijd vaUende 
kinderen; 

Den Ra.ad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, s.dvies van 
22 Mei 1929, no. 364-; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenwchappen, van 
3 _Juni 1929, n°. 3687, afdeeling Lager Onder
WIJS Algemeen; 

0. : dat de Raad der gemeente Eelde in zijne 
vergadering van 11 October 1928 afwijzend 
heeft besehikt op de adressen van W . Faber, 
J. Bolhuis, D. van der Laan en H . Zwaneveld, 
aUen wonende te Eelde, houdendc verzoek om 
een vergoeding nit de gemeentekas toe te 
kennen krachtens art . 13, 1° lid, der Lager
Onderwijswet 1920 ten bedrage van de kosten • 
voor het dagelijksch vervoer naar en van de 
Gereformeerde school voor gewoon lager onder
wijs aan den P aterswoldschen weg, te Gronin
gen, respectievelijk voor hunne onderscheiden
lijk drie, drie, twee en drie leerplichtige kinde
ren · 
· d~t de Raad daarbij heeft overwogen, dat 10 
van de bedoelde kinderen v66r hunne toehting 
tot de Gereformeerde school de openbare lagere 
school te Paterswolde of die te Eelcle bezochten, 
gelegen op minder dan 4 K.M. afstand van 
hunne woning, terwijl een der kinderen eerst 
een andere bijzondere school - d.w.z. nadat 
bet was toegelaten op de openbare lagere school 
te Paterswolde - te Groningen heeft bezocht ; 
dat. weliswaar bij de toelating van de bedoelde 
kinderen op de genoemde openbare lagere 
scholim het schoolgebouw aan den Paters
woldschen weg te Groningen van de Vereeui
ging tot stichting en instandhoudingv!lnscholen 
voor lager onderwijs op gereformeerden groncl
slag nog niet was opgericht, <loch dat die Ver
eeniging ten tijde dier toe!a,ting meer scholen 
exploiteerde te Groningen en we! die gelecren in 
de Groote Leliestraat, in de Mauritsstraat, aan 
den K.raneweg, den NoorderbuitensingeJ, de 
Bessemoersteeg en de Rosensteinlaan, zoodat 
de ouders bij die toelating hebben t e kennen 
gegeven, dat zij verkozen hunne kinderen open
baar onderwijs te doen geniet en en zich cler
halve hebben neergelegd bij bet karakter van 
de openbare lagere scholen in deze gemeente ; 
dat krachtens art. 13, 1 e lid, laatsten zin, der 
Lager-Onderwijswet 1920, geene vergoeding 
noch tegemoetkoming van de in dit lid bedoelde 
kosten wordt toegekend, voor zoover deze be
treffen kinderen, die reeds zijn toegelaten als 
leerlingen tot een binnen de gemeente gevestigde 
school, welke niet meer dan vier K.l\f. van hunne 
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woning is verwijderd, tenzii de vergoeding of 
tegemoetkoming strekt tot vervoer naar eene 
school, die bij de eerstbedoelde toelat,ing nog 
niet was opgericht ; dat de voorstellers van het 
amendement, waarbij de vermelde zin aan 
art. 13, lid 1, der Lager-Onderwijswet 1920 is 
toe2evoegd, met deze bepaling wilden voor
komen, dat voor kinderen, die reeds op een 
school gaan, bi.i welker karakter de ouders zi?h 
hebben ·neergelegd, het.geen in casu het geval 1s, 
tegemoetkoming van gemeentewege zou warden 
verstrekt in de kosten van vervoer naar eene 
school van ander karakter ; dat hieruit volgt, 
dat in het slot van art. 13, lid l, het woord 
,,school" moet worden opgevat in den zin van 
onderwijsinstelling ; dat, derhalve de woorden : 
,,naar een school, die bij eerstbedoelde toelating 
nog niet was opgericht" alleen van toepassing 
kunnen zijn in het gA,val, dat voor het, eerst 
na de toelating eene school van eene b_epaalde 
richting beschikbaar komt; dat ten t13de van 
de toelating der kinderen op de openbare lagere 
scholen in de gemeente Eelde, zooals meerver
meld, wel scholen van de thans door de ouders 
gewenschte richting te Groningen beschikbaar 
,varen, zoodat geen aanspraak op de gevraagde 
vergoeding kan worden gemaakt ; 

dat, nadat de adres~anten van deze beslissing 
bij Gedepnteerde Staten van Drenthe in beroep 
waren gekomen, dit college bij hesluit van 2 Ja
nuari 1929, n°. 47, met vernietiging van het 
bestreden raadsbe luit, aan de appellanten eene 
vergoeding heeft toegekend tot het bedrag van 
de werkelijke kosten, verbonden aan het be
zoeken per goedkoopste reisgelegenheirl van de 
Gereformeerde school voor gewoon lager onder
wijs aan den Paterswoldschen weg (gemeente 
Groningen) door hunne in den leerplichtigen 
leeftijd vallende kinderen, daarbij overwegende, 
dat art. 13, 1 e lid, eerste volzin, der Lager
Onderwijswet 19~0, aan de gemeentebesturen 
de verplichting oplegt om ten behoeve van 
ouders, voogden of verzorgers van in den leer
plichtigen leeftijd vallende kinderen, die deze 
kinderen openbaar onderwijs dan wel bjjzonder 
onderwijs van eene hepaalde richting wenschen 
te doen genieten, terwijl de woning <lier kinde
ren meer dan vier kilometer is verwijderd van 
eene voor hen toegankelijke school voor gewoon
of uitgebreid lager-onderwijs, wa.ar het door 
hen gewenschte onderw\js wordt gegeven, des
verlangd uit de gemeentekas steun te verleenen 
ter tegemoetkoming in de kosten, verbonden 
aan het bezoeken van eene op grooteren afstaud 
van de waning, doch binnen de gemeente of in. 
eene naburige gemeente gelegen school voor 
gewoon of uitgebreid lager-onderwijs, waar het 
door hen gewenschte onderwijs gegeven wordt; 
dat het, daar de tegcmoetkoming in deze wets
bepaling afhankelijk gesteld wordt van den 
afstand, welke door de kinderen moet worden 
afgelegd, duidelijk is, dat daarin met ,,school" 
wordt bedoeld ,,schoolgebouw" ; dat dan 
ook in de bij den laatsten volzin in het eerste 
lid van art. 13 gemaakte uitzondering, dat 
geene vergoeding noch tegemoetkoming wordt 
toegekend voor de in dit lid bedoelde kosten, 
voor zoover deze betreffen kinderen, die reeds 
zijn toegelaten als leerl.ingen, tot eene binnen 
de gemeente gevestigde school, welke niet meer 
dan .. 4 K.M. van hun wooing is verwijderd, 
t.enzJJ de vergoeding of tegemoetkoming strekt 

tot vervoer n:i.:i.r eene school, die bij de eerst
bedoelde toelating nog niet was opgericht, naar 
meening van dit college aan het woord ,,school" 
geen andere beteekenis mag worden toegekend, 
dan die van ,,schoolgebouw" ; dat de school 
aan den Paterswoldschen weg is opgericht na 
de toelating op scholen voor openbaar onder
wijs in de gemeente Eelde van de kinderen, 
waitrop de aanvragen betrekking hebben; 
dat mitsdien de raad der gemeente Eelde ten 
onrechte afwijzend op die aanvragen heeft be
schikt: 

dat van het beslnit van Gede)?uteerde Staten 
de Raad der gemeente Eelde b1J Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat de afstands- ~ 
bepaling niet een argument is, om te conclu
deeren, dat het woord ,,school" in het slot van 
art. 13, lid 1, der wet moet worden opgevat in 
den zin van ,,schoolgebouw", aangezien bij de 
redactie van de wet geen vaste lijn is gevolgd 
en men zich bij de toepassing van de wet niet 
te streng moet houden aan de letter, maar moet 
streven naar een rationeele, de bedoeling des 
wetgevers zooveel mogelijk naderende toepas
sing ; da_t Gedeputeerde Staten de vergoeding 
afhankel!Jk ste!len va.n de al clan niet oprichting 
van een nieuw gebouw, waardoor de bedoeling 
des wetgevers, om alleen rekening te houden 
~et de richting van het onderwijs, in 't geheel 
met tot haar recht komt ; dat de beide eerste 
malen, dat het woord ,,school" in art. 13, lid 1, 
wordt gebruikt, dit geschiedt in beperkten zin 
van school(gebouw), waar het door de ouders 
gewenschte onderwijs wordt gegeven · dat voorts 
een de kinderen reeds, v66r dat het 'was toege
laten op de gereformeerde school aan den 
PaterswoldscJ:,en weg, gemeente Gronin<>en 
en nadat het was toegelaten op een der openbar; 
lagere scholen in deze gemeente, eene andere 
bijzondere school te Groningen bezocht ; dat 
verder de vereeniging tot stichting en instand
houding van scholen voor gewoon lao-er-onder
wijs op gereformeerden grondslag, b--:ihalve de· 
school aan den Paterswoldschen weg. ten tijde 
van de toelating van de kinderen op de open
bare lagere scholen in deze gemeente, nog meer
scholen in de gemeente Groningen bezat, al
waar ook het door de vermelde personen ge
wenschte onderwijs wordt gegeven ; dat der
halve van den aanvang van de toelating van. 
de kmderen tot de openbare lagere scholen in 
zijne gemeente reeds plaatsing op eene school 
van de gewenschte richt,ing mogelj!k was; 

0. dat krachtens art. I 3, l ste lid, laatsten. 
zin, der Lager-Onderwijswet 1920 geene ver
goeding noch tegemoetkoming van de in dit lid_ 
bedoelde kosten wordt toegekend, voor zoover 
deze betreffen kinderen, die reeds zijn toegelaten 
als leerlingen tot eene binnen de gemeente ge
vesti~de school, welke niet meer dan 4 ICM. 
van hunne woning is verwijderd, t.enzij de ver
goeding of tegemoetkoming strekt tot vervoer
naar eene school, die bij de eerstbedoelde toe
taling nog niet was opgericht ; 

dat deze laatste zinsnede, in verband be
srhouwd met de eerste zinsnede van art. 13, 
geene andere bereekenis heeft dan de vrijheid_ 
der ouders, voogden of verzorgers van Jeer
plichtige kinderen te waarborgen, om hen hetzij 
openbaar onderwijs dan wel onderwijs van eene. 
bepaalde richting te doen genieten ; 

dat derhalve de woorden ,,naar eene sch :>ol,. 
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die bij de eerstbedoelde toelating nog niet was 
opgericht" alleen van toepassing kunnen zijn 
in het geval, dat voor het eerst na cfo toelating 
eene school van eene bepaalde richting be
schikbaar komt : 

dat immers, indien eene school van dezelfde 
richting ten tijde der toelichting beschikbaar 
was, de ouders, voogden of verzorgers, door 
de toelating van hunne kinderen reeds te 
kennen gaven, dat zij verkozen deze kinderen 
openbaar onderwijs te doen genieten; 

· dat deze keuze ten aanzien van eene bij de 
toelatinr; bestaande school van eene bepaalde 
richt.ing onherroepelijk is, en daarmede in 
strijd zoude zijn, dat een recht op vergoeding 
of tegemoetkoming zou worden erkend voor 
eene school naast de bestaande school van ge
heel dezclfde richting en dientengevolge de ge
dane keuze we! zou mogen worden herroepen ; 

dat blijkens de stukken de kinderen van 
W. Faber, J. Bolhuis, D. van de Laan en H. 
Zwaneveld, ten aanzien van wie vergoeding 
krachtens art. 13 is aangevraagd, v66r hunne 
plaatsing op de gereformeerde school aan den 
Paterswolclsrhcn weg te Groningen, reeds als 
leerlingen waren toegelaten tot eene openbare 
lagere school binnen de gemeente Eelde, welke 
niet meer dan 4 K.M:. van hunne ondersohei
denlijke woningen is verwijderd ; 

dat, de genoemde verzoekers mitsdien op de 
hierbedoelde vergoeding geen aanspraak kun
nen maken; 

dat hier weliswaar sprakec is van vervoer van 
de kinderen naar eene school, die bii hun toe
lating tot de openbare lagere scholen te Eelde 
nog niet was opgericht, doch dat blijkens de 
ambtsberichten, op dat tjjfdstip in de naburige 
gemeente Groningen we! bestonden verschil
lende scholen, uitgaande van de vereeniging 
tot stichting en instandhouding van scholen 
voor lager onderwijs op gereformeerden grond
slag, waar bet onderwiis van dezelfde, door de 
aanvragers gewenschte richting werd gegeven 
en welke scholen voor hunne kinderen toegan
kelijk waren ; 

dat derhalve het uitzonderingsgeval, genoemd 
in het slot van de bovengenoemde wetsbepaling, 
niet gezegd kan worden, zich hier voor te doen ; 

dat Gedeput!l('rde Staten mitsdien ten on
rechte het hiervoren vermelde rnadsbesluit 
hebben vernietigd; 

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

met vernietiging van het besluit van Gedepu
teerde Staten van Drenthe, van 2 Januari 1929, 
n° . 47, het begluit van den Raad der gemeente 
Eelde, van 11 October l!l28, te handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
·wetenschzppen, is belast met de uitvoering van 
dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezon
den aan den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 6den Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschoppen, 

Was z ink. 

8 Juni 1929. BESLUIT tot vaststelling v .. n 
het Reglement en het Pragramma vaar de 
eindexamens der apenbare haagere burger
scholen met vijfjarigen cursus en ingevalge 
art. 45tredecies der Middelbaar-Onderwijs
wet aangewezen bijzandere haogere bur
gerschalen met vijfjarigen- en vierjarigen 
cursus. S. 310. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de vaardracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
28 Januari 1929, n°. 13640III, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

];>en Raad van State gehoord (advies van 
19 Maart 1929, n°. 21); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
naemden Minister van 4 Juni 1929, n° . 4020, 
afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het pro
gra=a van het eindexamen der apenbare 
haagere burgerscholen met vijfjarigen cursus en 
ingevolge art. 45tredecies der Middelbaar -on
derwijswet aangewezen bijzandere hoogere bur
gerscholen met vijfjarigen- en vierjarigen cur. 
sus, de regelen bij het examen in acht te nemen, 
en de bevaegdheden der deskundigen, bedoeld 
in artikel 57 antler b der Middelbaar-ander
wijswet, opnieuw vast te stellen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 J anuari 1930: 
1 °. in te trekken Ons besluit van 26 Juli 

1920 (Staatsblad n°. 617) , zaoals dat is ge
wijzigd bij Ons besluit van 28 Februari 1921 
(Staatsblad n°. 92); 

2°. vast te stellen het navolgend reglemcnt 
en progra=a voor de eindexamens der open
bare hoagere burgerscholen met vijfjarigen en 
ingevalge art. 46tredecies der Middelbaar-an
derwijswet aangewezen bijzandere hoagere bur
gerschalen met vijfjarigen- en vierj arigen 
cursus. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
\Vetenschappen is belast met de uitvaering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal warden 
gezonden aan den Raad van State. 

Amsterdam, den Bsten Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Waszink. 
/Uitgeg. 27 Juni 19V., 

REGLEME T voor de Eindexamens der Hoo
gere Burgerscholen met vijfjarig en cursus, 
afgenomen krachtens artikel 55, le lid, en 
artikel 57, onder b, der Middelbaar-Onder
wijswet. 

Art. 1. Het eindexamen der apenbare hoo
gere burgerschalen milt vijfjarigen cursus en 
der ingevolge artikel 45tredecies aangewezen 
bijzondere hoogere burgerschalen met vij fjari
gen- en vierjarigen cursus amvat de wiskunde, 
de mechanica, de natuurkunde, de scheik:unde, 
de plant- en dierk:unde, de staathuishaudkunde, 
de aardrijkskunde, de geschiedenis, de ~eder
landsche taal en Jetterkunde, de Fransche taal 
en letterkunde, de Engelsche taal en letter
kunde, de Hoogduitsche taal en letterkunde 
en de handelswetenschappen. 
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De candidaten hebben het recht of de me
chanica of de handelswetenschappen als exa
menvak te kiezen, niet beide. 

Art. 2. Het schriftel ijk examen omvat: 
1. de wiskunde; 
2. de mechanica; 
3. de natuurkunde; 
4. de scheikunde ; 
5. de Nederlandsche taal; 
6. de Fransche taal; 
7. de Engelsche taal; 
8. de Hoogduitsche taal; 
9. de handelswetenschappen. 
A1·t. 3. Een mondeling examen wordt in 

elk geval afgelegd in de plant- en dierkunde, 
cle staathuishoudkunde, de aard1·ijkskunde, de 
geschiedenis, de Nederlandsche taal en letter
kunde, de Fransche taal en letterkunde, de 
Engelsche taal en letterkunde en de Hoog
•duitsche · taal en letterkunde. Wat het monde
ling examen betreft in de vakken, genoemd 
onder 1, 3 en 4 van artikel 2, geldt het bij 
.artikel 12 bepaalde. 

In de vakken mechanica en handelsweten
schappen wordt alleen een schriftelijk exameri 
.afgelegd. 

Art. 4. Het schriftelijk gedeelte van het 
examen wordt gehouden in de eerste helft van 
Juni, - tenzij het mondeling examen alsdan 
niet tijdig zou kunnen afloopen, in welk geval 
het schriftelijk gedeelte van het examen: kan 
worden vervroegd, - op dagen, door Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
:Schappen jaarlijks vast te stellen. 

Art. 5. J aarlijks worden v66r 1 Maart door 
{)nzen voornoemden Minister aangewezen de 
bijzondere noogere burgerscholen, bedoeld in 
artikel 45tredecies der Middelbaar-onderwijs
wet. 

Art. 6. De directeur der school en de leer
aren der hoogste klasse in de vakken, waar

,over het examen loopt, zijn als zoodanig lid 
-der examen-commissie. 

De cl i recteur der hoogere burgerschool is 
.ambtshalve voorz itter der examencommissie; 
-een der leeraren wordt door haar tot secretaris 
benoemd. Bij ontstentenis van den directeur 
der hoogere burgerschool treedt de waarne
mend directeur als voorzitter der commissie op. 

Jaarlijks worden v66r 1 Mei door Onzen 
voornoemden Minister aangewezen de deskun
digen, bedoeld in artikel 57b, onder 2, der 
Middelbaar-onderwijswet, met vermelding der 
hoogere burgerscholen, waar zij als leden der 
examencommissie zullen optreden. 

Het getal der deskundigen bedraagt voor 
iedere school vijf, nl.: 

een voor de wiskunde; 
een voor de natuurkunde, de scheikunde en 

de natuurlijke historie; · 
een voor de staathuishoudkunde, de aard-

rijkskunde en de geschiedenis; • 
een voor de Nederlandsche taal en letter

kunde en de Hoogduitsche taal en letterkunde; 
een voor de Fransche taal en letterkunde en 

de Engelsche taal en letterkunde. 
De inspecteur van het middelbaar onderwijs, 

die met het toezicht op de school is belast, kan 
voor een of meer scholen de vakken op andere 
wijze verdeelen. 

De deskundigen hebben de bevoegdheid ken
nis te nemen van het schriftelijk werk der can-

192!1. 

didaten voor mechanica en handelswetenschap
pen en van de beoordeeling daarvan. 

De deskundigen genieten vacatiegelden voor 
de beoordeeling van het schriftelijk werk en 
we! een vacatie per 12 candidaten. 

Is het getal candidaten van een school niet 
juist een veelvoud van 12, clan wordt voor de 
beoordeeling -van het werk Jer overgebleven 
candidaten eveneens eene vacatie berekend. 

A rt. 7. De directeur der hoogere burger
school zendt elk jaar v66r 6 Januari een lijst 
der leerlingen, die aan het examen wenschen 
dee! te nemen, aan den inspecteur, met het 
toezicht op de school belast. 

A,·t. 8. Het schriftelijk examen wordt ieder 
jaar door Onzen voornoemden M inister op 
voordracht van de inspecteurs van het middel
baar onderwijs, belast met het toezicht op de 
hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus, 
zoodanig geregeld, dat aan alle candidaten op 
denzelfden dag dezelfde opgaven worden voor
gelegd. Deze opgaven worden vastgesteld in 
een daarvoor bestemde bijeenkomst door de in
speoteurs, in den vorigen volzin bedoeld. 

De dagen, waarop het schriftel ijk examen 
plaats heeft en de duur van dit examen voor 
elk vak, worden door de iuspecteurs medege
deeld aan de directeuren der openbare burger
scholen met vijfjarigen cursus en der ingevolge 
art. 45tredecies aangewezen bijzondere hoo
gere burgerscholen met vijfjarigen en vier
jarigen cursus en door dezen aan de commis
sien van toezicht op het middelbaar onderwijs 
en aan hen, die aan het examen wenschen dee] 
te nemen. 

De opgaven worden, met de vereischte zorg 
voor geheimhouding, op Rijkskosten gedrukt. 

De inspecteurs zenden aan de directeuren 
rler hoogere burgerscholen in verzegelde pak
ketlen de noodige exemplaren der in den vo
rigen volzin vermelde gedrukte opgaven. Op 
die pakketten zijn aangegeven het vak, tot het
welk de opgaven behooren, de dag, waarop zij 
moeten worden gebruikt, en de tijd, d ie voor 
het, werk beschikbaar is gesteld. De verzen
di11., geschiedt van Rijkswege. 

l Ju pakketten worden in tegenwoordigheid 
de, candidaten geopend bij den aanvang van 
hE,t ,,hriftelijk werk voor elk vak. Indien niet 
alle -:.andidaten bij het schriftelijk examen in 
een lokaal geplaatst kunnen worden, geschiedi, 
de opening in een der voor het maken van het 
schriftelijk werk bestemde lokalen. 

A,·t. 9. De candidaten maken het schrifte
lijk werk onder toezicht van directeur en leer
aren van de hoogere burgerschool, met dien 
verstande, dat de directeur voor den geregel
den gang van zaken verantwoordelijk is en dat· 
steeds in elk lokaal, waar dit werk gemaakt 
wordt, of ten minste twee leeraren of de direc
te_ur en ten minste een leernar tegenwoordig 
ZIJII. 

Al het werk der candidaten moet gemaakt 
worden op papier, gewaarmerkt en verstrekt 
door den directeur van de hoogere burger
school. De candidaat plaatst aan den linker 
bovenkant van het papier ~ijn nummer, aan 
den rechter bovenkant zijn naam. 

Na.dat de pakketten geopend en onmiddel
lijk daarna de opgaven aan de candidaten zijn 
ro11dgedeeld, mogen omtrent de opgaven geen 
mededeelingen of inlichtingen van welken 

35 
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a ard of door wien ook, aan de candidaten 
worden verstrekt. 

P auzeeringen worden aan de candidaten niet 
t.uegestaan. 

H et gebruik van boeken is verboden, met 
uitzondering van die, welke alleen logarith
mentafels bevatten, en door den directeur v66r 
den aanvang van het examen zijn onderzocht. 

Aan de candidaten, die zich aan eenig be
drog bij het schriftelijk werk schuldig maken, 
wurdt verdere deelneming aan het examen 
011tzegd. Indien de ontdekking van het bedrog 
eerst na afloop van het schriftelijk examen 
plaats vindt, wordt het getmgschrift den can
didaat, die zich daaraan schuldig maakte, 
o,,ti1uuden. 

Op deze bepalingen maakt de directeur bij 
den aanvang van de eerste zitting voor het 
schriftelijk examen, en we! v66r de opening 
van het pakket de candidaten uitdrukkelijk 
opmerkzaam. 

Van ieder schriftelijk examen wordt door 
hen, die daarbij t.oezicht hebben gehouden, een 
proces-verbaal opgemaakt. 

Aan de directeuren worden de daarvoor noo
di ge gedrukte . formulieren cioor of vanwege 
O11zen voornoemden M inister toegezondeh. 

A,·t . 10. lndien een candidaat om een gel 
dige reden, ter beoordeel ing van den voorzit
ter der commissie, verhinderd is bij bet schrif
telijk examen in eenig vak tegenwoordig te 
zijn, wordt hem nog zoo moge lij k v66r den 
aanvang van de mondelinge examens gelegen
heid gegeven tot het maken van schriftelijk 
werk, onder toezicht van directeur en leernren, 
overeenkomstig de bepalingen, vervat in arti
kel 9. 

De daarbij betrokken leeraar stelt de opga
ve (n) voor dit werk vast onder goedkeurin!f 
van den voorzitter, den daarbij l.etrokken des
kundige en den inspecteur, die met het toe
zicht op de school is belast, en zorgt, dat dere 
opgave{n) niet dezelfde is {zijn) als de aan 
de andere candidaten voorgelegde, maar zoo
veel mogelijk van gelijken omvang en gelijke 
moeilijkheid. 

Indien een candidaat om cen geldige reden, 
ter beoordeeling van den voorzitter der com
missie, niet aan het mondeling examen zij ner 
school kan deelnemen, wordt hem de gelegen
heid geboden, het mondeling examen a£ te 
leggen voor de commissie, bedoeld in art. 55, 
2e lid, der Middelbaar-onderwijswet, zoo deze 
hare werkzaamheden nog niet heeft beeindigd. 
Op andere dan deze wijze is voor hem het af
leggen van het examen niet verder mogelijk. 

A rt. 11. Het door de candidaten gemaakte 
werk wordt met een exemplaar der gedrukte 
opgave en het proces-verbaal van het examen, 
na het slui ten der zitting, door den directeur 
met bekwamen spoed ter hand gesteld aan den 
leeraar van de hoogere burgerschool in de 
hoogste kl asse, belast met het onderwijs in het 
vak, waarover het examen hceft geloopen en 
die a ls examinator in dat vak optreden zal. 

Deze ziet het werk na, wijst de gemaakte 
fouten aan en zendt het, met zijn beoordeeling 
en voorzien van de t.oelichting, die hij voor 
een juiste waardeering van eenig belang mocht 
achten, zoo spoedig mogelijk aan den deskun
dige, aangewezen om eveneens dit werk v66r 
den aanvang van het mondeling examen, na 

te zien. Deze t.oezend ing geschiedt door tus
schenkom'st van den voorzitter, die t.oeziet, dat 
een exemplaar der opgave en het proces-ver
baal van het schri ftelijk examen warden inge
sloten en de door den leeraar toegekende cij 
fers niet op bet werk zelf worden vermeld, 
maar op een afzonderl ijk vel papier er bijge
voegd. Het werk voor mechanica en handels
wetenschappen wordt slechts opgezonden na 
aanvraag van een der deskundigen. 

Art. 12. V66r den aanvang der mondelinge 
examens wordt door de exa!llencommissie ver
gaderd ter vaststelling van de cijfers voor bet 
schriftelijk werk der candidaten. 

Wanneer bet geta l candidaten van eene 
school gemiddeld per groep 9 o f meer be
draagt, kan aan de vaststell ing dier cijfers een 
afronderlijke dag warden gewijd ; is bet t.otaal 
getal can di ilaten der school meer dan 48, dan 
kunnen daaraan twee dagen warden besteed, 
mits de eerste vergadering !anger dan vier 
uren heeft geduurd. Onmiddellijk na deze ver
gadering(en) warden aan de candidaten die 
cijfers medegedeeld, welke recht geven op vrij
stell ingen (geen andere cijfers) . V66r deze bij
eenkomst mogen aan de candidaten hoege
naamd geen meci,c:deelingen of aanwijzingen 
van welken aard ook warden gedaan, noch 
door de deskundigen, noch door den voorzitter, 
noch door de examinatoren. 

Van een mondeling examen in de in art. 14 
genoemde afdeelingen der wiskunde, de na
tuurkunde en de scheikunde is vrijgesteld hij, 
die in zulk een afrleeling of in dat vak voor 
bet schriftelijk werk niet minder dan het cijfer 
7 heeft verkregen. Geeft hij echter aan den 
voorzitter der co=issie den wensch te kennen 
om toch he~ rnondel ing exam en a£ te leggen, 
dan wordt hij daartoe in de gelegenheid ge
steld. 

Art. 13. De regeling van bet mondeling 
examen geschiedt - onder goedkeuring van 
den inspecteur, die met het toezicht op de
school is belast, - door den voorzitter, met 
dien verstande dat de candidaten, behoudens. 
bet bepaalde in het tweede lid van dit artikel , 
in groepen van 12 warden opgeroepen, dat de, 
duur van het examen in el ke van de beide 
afdeelingen der wiskunde en in ieder <ler talen. 
per candidaat wordt bepaald op 30 minuten. 
en de duur van het examcn in de overige vak
ken op 20 minuten, en dat bet examen voor
elke groep candidaten in ten hoogste tweemaaL 
24 uren ten einde loopt. 

Indien bet getal candidaten niet juist een, 
veelvoud is van 12, wordt door het overgeble-
ven getal candidaten eveneens een groep ge
vorrnd. Desgewenscht kunnen aan deze laatste
groep candidaten uit vorige groepen worden. 
toegevoegd. 

Een rooster van het mondel ing examen zendt. 
de voorzitter der hoogere burgerschool ten. 
spoedigste aan den inspecteur, die met het toe
zicht op de school is belast, aun de cieskundi
gen en aan de commissie van t.oezicht op het . 
middelbaar onderwijs. 

A,·t. 14. Het oordeel over de kennis en de 
;::ntwikkeling der candidaten in elk der vak
ken, vermeld in art. 1, wordt zonder verdere 
aanwijzing of onderverdeeling u itgedrukt door · 
een der cij fers van 1 tot 10, aan we! ke de vol
gende beteekenis is te hechten: 
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1. zeer slecht; 6. voldoende; 
z. slecht; 7. ruim voldoende; 
3. gering; 8. goed; 
4. onvol doende; 9. zeer goed ; 
5. bijna voldoende; 10. uitmuntend. 
Met afwijking van het bovenstaande worden 

voor het vak wiskunde twee cij fers toegekend: 
een voor · de afdeeling reken- en stelkunde en 
driehoeksmeting, een voor de afdeeling stereo
metrie en beschrijvende meetkunde. 

Art. 15. Ten aanzien van elk vak of, voor 
zooveel de wiskunde betreft, ten aanzien van 
elke afdeeling, treden de leeraar en de des
kundige, met wiens medewerking het examen 
wordt afgenomen, in overleg omtrent het aan 
den candidaat toe te kennen cij fer voor het 
schriftelijk of voor het moncieling examen of 
voor beide, indien zoowel het eene als het an
dere wordt afgenomen en omtrent het eind
cijfer, in het laatste geval uit deze beide cij
fers afgeleid. Komen zij daarbij niet tot over
eenstemming in dier voege, dat beiden een ver
schillend cijfer willen toekennen, dan wordt 
het definitieve cijfer telkens verkregen door 
het gemiddelde te nemen van de cijfers, on
derscheidenlijk door examinator en deskundige 
toegekend, met dien verstande, dat bij ge
mengde . getallen het naastbijliggend geheel 
getal geldt. Gemengde getallen met de breuk 
½ worden naar beneden afgerond. 

Bij het mondeling examen bebben de des
kundigen het recht, na overleg met den exa
minator, vragen te stellen. 

Bij twijfel aan de juistheid van den uitslag 
van het mondeling examen in eenig vak, kan 
de voorzitter der examencommissie een nieuw 
mondeling examen in dat vak toestaan en kun
nen ook de deskundigen, na gepleegd overleg 
met den voorzitter, een nieuw mondeling exa
men in dat vak opleggen. 

De bij het schriftelijk en bij het mondeling 
examen verkregen cij fers warden met de daar
uit afgeleide eindcijfers ingevuld op tabellen, 
door of vanwege het Departement van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen te verstrek
ken. 

Op die tabellen wordt tevens vermeld bet 
gemiddelde der rapportcijfero over het laatste 
leerjaar omtrent het handteekenen, het recht
lijnig teekenen en de lichamelijke oefening, 
afgerond naar het naastbijliggend geheel ge
tal. Gemengde getallen met de breuk ½ wor
den naar beneden afgerond. 

Desgewenscht worclen de door de candidaten 
in het laatste schooljaar voor hand- en lijn
teekenen vervaardigde werkstukken, voorzien 
van de daarvoor toegekende cijfers, aan de 
commissie overgelegd. 

A,·t. 16. Na afloop van het examen van een 
groep kan een vergadering worden gehouden, 
waarin de cijfers worden opgenomen en de 
candidaten besproken. Na afloop van het ge
heele examen aan een school heeft de beslis
sing over den uitslag plaats. In de daartoe 
bestemde vergadering worden de cij fers inge
schreven, en wordt vastgesteld, wie zonder 
stemming zijn geslaagd of afgewezen. 

Aan den candidaat, bij wien het gemiddelde 
van al de eindcijfers 6 of meer bedraagt en 
die geen lagere eindcijfers beeft dan 5, wordt 
het getµigschrift van voldoend afgelegd exa
men uitgereikt. De candidaat, bij wien het 

gemiddelde van al de eindcijfers 5 of minder 
bedraagt, is afgewezen. 

Daarop brengt de voorzitter de overige can
didaten in bespreking. Indien op grand van 
bijzondere omstandigheden een of meer leden 
hiertoe den wensch te kennen geven, schorst 
de voorzitter de vergadering, ten einde aan 
deskundigen en examinatoren de gelegenheid 
te geven afzonderlijk te beraadslagen. Alie 
l eden der commissie nemen aa.n de stemming 
dee!. Blanco stemmen is niet geoorloofd. De 
deskundigen brengen het laatst hun stem uit. 

Indien de deskundigen eenste=ig zijn in 
hun oordeel omtrent bet al of niet slagen van 
een candidaat, wordt dienovereenkomstig be
slist, ongeacht de door directeur en leeraren 
uitgebrachte stemmen. 

Bij verschil van meening tusschen de des
kundigen wordt de beslissing genomen in over
eenstemming met de meerderheid der com
missie. 

Bij staking van stemmen wordt steeds de 
beslissing geacht ten gunste van den candi
daat te zijn uitgebracht. 

Desgewenscht kunnen bij de beslissing om
trent den uitslag van het examen de rapporten 
der candidaten worden geraadpleegd. Deze 
rapporten liggen tijdens het examen ter inzage 
voor de deskundigen. 

Art. 17. Onmiddellijk nadat de beslissing is 
gevallen, wordt den candidaten de uitslag me
degedeeld. 

Art. 18. De blanco formulieren der aan de 
geslaagde candidaten uit te reiken getuig
schriften, waaraan een staatje met de bebaalde 
punten wordt toegevoegd, worden den direc
teur der hoogere burgerschool, op zijn verzoek, 
in het benoodigde getal door het Departement 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
toegezonden. 

Art. 19. De 5 deskundigen, die den uitslag 
in de slotvergadering helpen vaststellen, on
derteekenen mede de getuigschriften, benevens 
de door den voorzitter aan Onzen voornoemden 
Minister te zenden lijsten, waarin naam, voor
namen, plaats en datum van geboorte der ge
sl aagden nauwkeurig moeten zijn vermeld. 

Art. 20. De voorzitters der commissien zen
den zoo spoedig mogelijk na afloop van het 
examen een afschrift van <)e puntenlijst, waar
op ook de uitslag der eventueel gehouden 
stemmingen vermeld wordt, op de daarvoor 
bestemde formulieren aan Onzen voornoemden 
Minister en aan den inspecteur, die met het 
toezicht op de school is belast. Bij die lijst 
wordt een kort verslag gevoegd, waarin o. m. 
statistische gegevens nopens cien ui tslag wor
den verstrekt, in den vorm, door Onzen voor
noemden Minister te bepalen. Dit verslag 
wordt door den voorzitter en de deskundigen 
onderteekend. 

Art. 21. Het ·schriftelijk werk der candida
ten wordt gedurende drie maanden bewaard 
door den directeur der school, ter inzage voor 
de belanghebbenden. 

Art. 22. De directeur draagt zorg, dat een 
volledig stel der opgaven bewaard blijft voor 
het archief der school. 

Art. 23. De examens worden afgenomen 
volgens het programma, aan dit besluit ge
hecht. 

Art. 24. Voor de toepassing van dit besluit 
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worden met openbare hoogere burgerscholen 
met 5- ja rigen cursus gelij k gesteld de open
bare hoogere burgerscholen voor meisjes met 
zesjarigen cursus, die opleiden voor het exa
men, bedoeld in art. 57, onder b, der Middel
baar-onderwijswet. 

Behoort bij K oninklijk besluit van 8 J uni 
1929 (Staatsblad n°. 310). 

Mij bekend, 
D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, • 

Waszink. 

P ROGRAMMA. 
A. D e wiskunde: 

a. de rnken- en stelkunde; 
b. de dr iehoeksmeting; . 
c. de stereometrie; 
d. de beschrijvende meetkunde. 

a. H et examen in reken- en stelkunde am
vat de reken- en de meetkundige reeksen, de 
logarithmen, de samengestelde interestreke
ning, de zonder ,,kunstgrepen" op te !assen 
vergelij kingen van den ee1·sten en den tweeden 
graad met een en meer onbekenden en de op
loss ing van vraagstukken, die daartoe aanlei
ding geven, eenvoudige grafische voorstellin
gen. 

De onbepaalde vergelijkingen worden niet 
gevraagd. 

b. H et examen in driehoeksmeting strekt 
zich uit over de goniometrische betrekking van 
een of meer hoeken en de toepassingen van 
deze onderwerpen op meetkundige, vraagstuk
ken. 

Eenvoudige goniometrische vergelij kingen. 
c. H et eindexamen in stereometrie eischt: 

inzicht in ruimtefiguren en bekendheid met de 
eigenschappen van den drievlakshoek, de een
voudigste veelvlakken en omwentelingslicha
men. K ennis van de eigenschappen van den 
boldriehoek wordt niet geeischt. 

d . Bij de beschrijvende meetkunde wordt 
eenige vaardigheid bij het uitvoeren van de 
voornaamste werkstukken verlangd. 

Toepassingen betreffende onderwerpen, waar
op de bovengenoemde steunen, of die daar
mede in onmiddellijk verband staan, zijn niet 
uitgesloten. 

B . De mechanica. 

H et examen omvat de eerste. beginselen van 
de leer der bewegingen en der krachten. 

Geeischt wordt de kennis van de eenparige 
en eenparig veranderlijke bewegingen en de 
leer der samenstell ing van die bewegingen; 
de dynamische grondbegrippen met toepassing 
op eenvoudige gevallen van boweging, oak van 
verbonden lichamen; eenhedenstelsels; de sa
menstell ing van krachten en koppels; de leer 
,van het zwaartepunt en zijn plaatsbepaling 
voor enkele zeer eenvoudige I ichamen; een
voudige gevallen van evenwicht, oak met in
achtneming van de wrijving (geen tapwrij
ving) ; de leer van arbeid en arbeidsvermogen 
met _toepassing op eenvoudige gevallen van be
weging. 

De candidaat behoort zoowel door het beant
woorden van vragen over onderwerpen, die in 
de theorie behandeld zij n, als cioor het oplossen 

van vraagstukken, te kunnen toonen, dat deze 
onderwerpen zijn eigendom geworden zij n. 

C. De natuurkunde. 
H et exarnen omvat de proefondervindelijke 

natuurkunde en de belangrijkste toepassingen. 
De candidaat behoort bekend te zijn met een
voudige natuurwetten; hij moet de wiskundige 
uitdrukking dier wetten kunnen toepassen op 
eenvoudige vraagstukken. 

Inzonderheid wordt gewicht gehecht aan een 
juist begrip van het verband, dat tusschen de 
verschillende groepen van verschij nselen be
staat, meer dan aan eene ui tvoerige kennis van 
bijzonderheden. 

D. De scheikunde. 
Het examen omvat de hoofdbeginselen der 

anorganische en der organische scheikunde en 
enkele belangrijke toepassingen. 

E . De natuurlijke historie. ( P lant- en dier
kunde.) 

Het examen omvat: 
1 °, kennis van den bouw en de levensver

richtingen van het menschelijk l ichaam; 
2°. kennis van eenige hoofdstukken uit de 

algemeene biologie; 
3°. kennis, zooveel mogelij k op eigen aan

schouwing gegrond, van ecn zestal bel angrijke, 
niet te nauw verwante plantenfami lies ter 
keuze van den candidaat, waarbij deze blij k 
moet geven de voornaamste daartoe behooren
de inheemsche planten te kcnnen. Aan deze 
kennis behoort bekendheid met de hoofdzaken 
der vormleer en met de hoofdindeeling van 
het plantenrijk ten grondslag te liggen. (Bij 
het eindexamen moet niet in de eerste plaats 
een onderzoek warden ingesteld naar een gror 
dige kennis van de vergelij kende rnorphologie, 
maar wel naar de geoefendheid van het waar
nemingsvermogen, de kennis van inheemsche 
planten en haar economische beteekenis) ; 

4°. kennis van de stofwis eling der plant 
en van haren anatomischen bouw, voor zoover 
deze tot goed begrip h iervan noodig is; 

5°. kennis van een overzicht van het die
renrijk, in hoofdzaak wat in de vierde klasse 
van dit onderwerp is behandeld. Deze kennis 
behoort zooveel mogelijk te berusten op een 
door eigen aanschouwing verkregen bekend
heid met de organisatie van vertegenwoordi
gers der behandelde hoofdafdeel ingen. 

H. De staathuishoudkunde. 
Het examen omvat: voortbrenging, verdee

ling, omloop en verbruik der goederen ; een 
en antler uit de geschiedenis der staathuis
houdkunde. 

I . Aardrijkskunde. 
Het examen in de aardrij kskunde bepaal t 

zich tot de hoofdzaken u it de economische 
aardrij kskunde van Nederl and en Neder
landsch Oost- en West-Indie, en betreft dus de 
bestaansmiddelen, vooral in verband met kli
maat, bodem, Jigging en de trap van ontwik
keling der bevolking. 

Voor de natuurkundige aardrij kskunde wordt 
gevraagd de kennis van die verschijnselen uit 
de atmosfeer en de hydrosfeer, die van invloed 
zijn op het klimaat. 
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K. Geschiedenis. 
Het examen omvat de kennis van het ver

loop en het onderling verband der gebeurte
nissen van het Weener congres af, vooral van 
den jongsten tijd en met inbegrip van den 
Volkenbond en zijn beteekenis. 

L . Nederlandsche taal en letterkunde. 
De candidaat moet bewijzcn, dat hij zich in 

de Nederlandsche taal zoowel schriftelijk als 
mondeling juist en vaardig kan uitdrukken, 
dat hij die zuiver kan spellen, dat hij goed kan 
lezen en het gelezene verstaat. Bovendien moet 
de candidaat bij het mondeling examen de be
wijzen geven, dat hij enkele van de voor
naamste voortbrengselen van de letterkunde 
uit ve1·schillende perioden met vrucht heeft 
gelezen, dat hij die in verband weet te bren
gen met den tij<;l, waarin zij ontstonden en 
dat hij bekend is met eenige der voornaamste · 
figuren uit onze letterkunde. 

M., N. en 0. D e Franschc, de Engelsche en 
de Hoogduitsche taal en l etterkunde. 

Het schriftelijk gedeelte van het examen be
staat in het vertalen van een stuk eenvoudig 
proza uit de vreemde taal in goe<l Neder
landsch. 

Bij het mondeling onderzoek wordt geeischt, · 
dat de candidaat toont een hem voorgelegd, te 
voren niet behandeld, stuk in die talen goed 
te begrijpen, dat hij zich in de vreemde taal 
redelijk goed weet uit te drukken, eenige idio
matische kennis bezit en een behoorl ijke uit
spraak heeft. 

Het onderzoek in de letterkunde blijft be
perkt tot eene bespreking van eenige werken, 
die de candidaat in de vreemde taal getezen 
heeft uit twee harer hoofdtijdperken. 

Q. D e handelswetenschappen . 
De candidaat behoort in staat te zijn : 
1 °. de handelswinst bij het enkelboekhou

tlen te bepalen en te detailleeren; 
2°. de meest voorkomende hulpboeken(kas

bank-, inkoop-, verkoopboek en prima-nota) 
en bijboeken (voorraad-, debiteuren- en credi
teurenboek) samen te stell en ; 

3°. tot het maken van eenvoudige journaal
po~ten en het journaliseeren der hulpboeken, 
m 2°. genoemd ; 

4 °. . een eenvoud.ige balans en verlies- en 
winstrekening samen te stellen ; 

5°. tot het samenstellen van een eenvoudige 
jaarrekening eener verbruikshu ishouding; 

6°. tot het opstellen van een factuur een 
rekening-courant in staffel vorm, een dis~onto
en een effectennota. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 8 Juni 
1929 (Staatsblad n°. 310). 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenscha~pen, 

Waszink. 

8 Juni 1929. BESLUIT tot vaststelling van 
het Reglement en het Programma voor de 
eindexamens der hoogere burgerscholen 
met vier- en vijfjarigen cursus, die, wat 
het leerplan betreft, voldoen aan de 
eischen, welke gesteld ~ijn voor de scholen, 

onderscheidenlijk bedocld onder c en e in 
artikel I van Ons besluit van 13 Novem
ber 1923 (Sta.atsblad n°. 518), zooals dat 
is gewijzigd bij Ons besluit van 3 Mei 1928 
(Staatsblad n°. 141 ) (Hoogere Burger
scholen A). S. 311. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 4 
Juni 1929, n°. 4979, afdeeling Voorl;,ereidend 
Hoqger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het re
glement en het programma voor de eindexa
mens der hoogere burgerscholen met vier- en 
vijfjarigen cursus, die, wat het leerplan be
treft, voldoen aan de eischen, welke zijn ge
steld voor de scholen, onderscheidenlijk be
doeld onder c en e in artikel I van Ons be
sluit van 13 November 1923 (Staatsblad n°. 
518), zooals dat is gewijzigd bij Ons besluit 
van 3 Mei 1928 (Staatsblad n° . 141) (Hoo• 
gere Burgerscholen A) opnieuw vi!st te stel-
len; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 J anuari 1931: 
1 °. in te trekken Ons besluit van 21 De

cember 1923, n°. 16; 
2°. vast te stellen het navolgend reglement 

en programma voor de eindexamens der hoo
gere burgerscholen met vier- en vijfjaYigen 
cursus, die, wat het leerplan betreft, voldoen 
aan de eischen, welke zijn gesteld voor de 
scholen, onderscheidenlijk bedoeld onder c en 
e in artike1 I van Ons besluit van 13 Novem
ber 1923 (Staatsblad n°. 618), zooals dat is 
gewijzigd bij Ons besluit van 3 Mei 1928 
(Staatsblad n°. 141) (Hoogcre Burgerscholen 
A) . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
<lit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal war
den geplaatst. 

Amsterdam, den 8sten Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs , 
Kunsten en Wetenschappen, 

Waszink. 
( Uitgeg. 27 Jnni 1929.) 

REGLEMENT voor de eindexamens der Hoo
gere Bu1·gerscholen 1net vier- en vijfjarigen 
cursns, die, wat het leerplan betreft, vol
doen aan de eischen, u;c/ ke zijn gesteld 
voor de scholen, ondci·scheidenlijk bedoeld 
onder c en e in artikel I van Ons besluit 
van 13 No vember 1923 (Staatsblad n°. 
518), zooals dat is gewijzigd bij Ons be
sluit van 3 M ei 1928 (Staatsblad n°. 141) 
(Hoogere B ·urgerscholen A). 

Art. 1. H et eindexamen omvat de volgende 
vakken: 

I. a. de Nederlandsche taal en letterkunde; 
b. de Fransche taal en letterkunde; 
c. de Engelsche taal en letterkunde; 
d. de Hoogduitsche taal en letterkunde; 
e. de geschiedenis; 
/. de staatsinrichting; 
g. de aardrijkskunde; 
Ii. de staathuishoudkunde; 
j. de handelswetenschappen t. w.: 
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1°. bet boekhouden; 
2°. bet handelsrekenen, waaronder de be

gin elen der financieele rekenkunde ; 
k. de scheikunde, waaronder de scheikun

dige technologie; 
II. desgewenscht andere vakken of onder

deel en van vakken, in de hoogste klasse der 
school onderwezen, door elke school onder 
goedkeuring van Onzen Minister, die met de 
uitvoering van dit besluit is belast, afzonder
lijk te bepalen. 

Art. 2. Het schriftelijk examen omvat alle 
verplichte vakken, in bet prograrnma vermeld, 
behal ve de staatsinrichting en de scheikunde, 
waaronder de scheikundige technologie, waar
in of een mondeling of een schriftelijk examen 
kan warden afgelegd. 

Art. 3. Een mondeling examen wordt afge
legd in alle verplichte vakken, in artikel 1 
vermeld, met dien verstande, dat, wat de on
der e en g vermelde vakken betreft, bet bij 
artikel 12 bepaalde geldt. 

Art. 4. Het schriftelijk gedeelte van bet 
examen wordt - tenzij bet mondeling examen 
niet tijdig kan afloopen, in welk geval bet 
schriftelijk gedeelte, van bet examen kan wor
den vervroegd - gehouden in de eerste helft 
van Juni op dagen, door Onzen voornoemden 
Minister jaarlijks vast te stellen. 

Art. 5. Jaarlijks worden v66r 1 Maart door 
Onzen voornoemden Minister aangewezen de 
bijzondere hoogere burgerscholen, bedoeld in 
.artikel 45tredecies der Middelbaar-Onderwijs
wet." 

Art. 6. De Cornmissie van eindexamen 
wordt gevormd door den Directeur der school, 
de leeraren der hoogste klasse in de vakken, 
waarover bet examen loopt, en de deskundi
gen, onder wier toezicht bet eindexamen wordt 
.afgenomen. 

De Directeur is ambtshalve voorzitter ; een 
der leernren wordt door de examencommissie 
tot secretaris benoemd. Bij ontstentenis van 
den directeur der hoogere burgerschool treedt 
de waarnemend directeur a ls voorz itter der 
commissie op. 

De deskundigen warden jaarlijks v66r 1 Mei 
door Onzen voornoemden Minister aangewezen, 
met vermelding der hoogcre burgerscholen, 
aan we! ke zij zullen optreden. 

Het getal der deskundigen bedraagt voor 
elke school vijf, nl.: 

een voor de handelswetenschappen en de 
staathuishoudkunde; 

een voor de geschiedenis, de staatsinrichting 
en de aardrijkskunde; 
. een voor de Nederlandsche en de Hoogduit

sche taal en letterkunde; 
Mm voor de Fransche en de Engelsche taal 

en letterkunde; 
een voor de scheikunde en de scheikundige 

technologie. 
Desgewenscht kan de inspecteur van bet 

J111iddelbaar onderwijs, die met bet toezich t op 
.de school is belast, voor cen of meer scholen 
,de vakken op andere wijze verdeelen. 

De deskundigen genieten vacatiegelden voor 
de beoordeeling van hei, schriftelijk werk en 
we! een vacatie per 12 candidaten. Is bet getal 
canclidaten van een school nieL juist een veel
voud van 12, dan wordt voor de beoordeeling 
van het werk der overgebleven candidaten 
,iv neens een vacatie berekend, 

Tevens kan door Onzen voornoemden l'.1inis
ter voor zoover de Rijksscholen, door Burge
meester en Wethouders, voor zoover de ge
meente-scholen, en door bet Schoolbestuur, 
voor zoover de bijzondere scholen betreft, een 
commissie van advies voo1· het eindexamen 
worden ingesteld, bestaande uit vijf honoraire 
leden, woonachtig ter plaatse en werkzaam in 
bet bedrijfsleven. De Karner van Koophandel 
en Fabrieken, binnen welker ressort de school 
is gevestigd, kan worden uitgenoodigd twee 
leden dezer commissie aan te wijzen. 

De leden der commissie voornoemd hebben 
toegang tot bet schriftelijk examen; zij wor
den in de gelegenheid gesteld inzage te nemen 
van het gemaakt schriftelijk werk, nadat dit 
door de daarbij betrokken leeraren en deskun
digen is beoordeeld; zij hebben toegang tot 
de vergaderingen, die op het eindexamen be
trekking hebben, alwaar zij als leden cler exa
mencornmissie aan de discussie en de stem
ming deelnemen, en kunnen omtrent bun be
vindingen bij het eindexamen aan Onzen voor
noemden Minister voor zoover de Rijksscholen, 
aan Burgernee ter en Wethouders, voor zoover 
de gemeente-scholen, en aan het Schoolbestuur, 
voor zoover de bijzondere scholen betreft, ver
slag ·uitbrengen. 

Worden niet-verplichte vakken in het exa
men betrokken, dan bepaalt Onze voornoemde 
Minister, op welke wijze en door wie het toe
zicbt op dit gedeel te van bet eindexarnen zal 
warden uitgeoefend. 

Art. 7. De directeur der hoogere burger
school zendt elk jaar v66r 6 J anuari een Jijst 
der leerlingen, die aan het examen wenschen 
dee! t.e nemen, aan den inspecteur, met het 
toezicht op de school belast. 

Art. 8. Het schriftelijk examen wordt ieder 
jaar door Onzen voornoemden Minister op 
voordracht van de inspectcurs van het middel
baar onderwijs, belast met het toezicht op de 
hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus, 
zoodanig geregeld, dat aan alle candidaten 
op denzelfden dag dezelfde opgaven warden 
voorgelegd. Deze opgaven warden vastgesteld 
in een daarvoor bestemde bijeenkomst door de 
inspecteurs, in den vorigen volzin bedoeld. 

De dagen, waarop het schriftelijk examen 
plaats heeft, en de duur van dit examen voor 
elk vak warden door de inspecteurs medege
deeld aan de clirecteuren der openbare hoo
gere burgerscholen met vijfjarigen cursus en 
der ingevolge artikel 45trcdecies aangewezen 
bijzondere hoogere burgerscholen met vijfjari
gen- en vierjarigen cursus en door dezen aan 
de commissien van toezicht op bet middel
baar onderwijs en aan hen, die aan het exa
men wenschen dee! te nemen. 

De opgaven warden, met de vereischte zorg 
voor geheimhouding, op Rijkskosten gedrukt. 

De inspecteurs zenden aan de directeuren 
der hoogere burgerscholen in verzegelde pak
ketten 'de noodige exemplaren der in den vori
gen volzin verrnelde gedrukte opgaven. Op die 
pakketten zij n aangegeven het vak, tot het
welk de opgaven behooren, de dag, waarop zij 
moeten warden gebruikt, en de tijd, die voor 
het werk besch,ikbaar is gestelcl. De verzen
ding geschiedt van Rijkswege. 

De pakketten warden in tegenwoordigheid 
der candidaten geopend bij den aanvang van 
het schriftelijk werk voor elk vak. Indien uiet 
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all.e candidaten bij het schriftelij k examen in 
een lokaal geplaatst kunnen worden, geschied t 
de opening in een der voor het maken van het 
schriftelijk werk bestemde lokalen. 

Art. 9. De candidaten ma ken het schrifte
lij k werk onder toezicht van di recteur en leer
a ren van de hoogere burgerschool, met dien 
verstande, dat de directeur voor den geregel
d en gang van zaken verantwoordelijk is en 
dat steeds in elk lokaal , waar dit werk ge
maakt wordt, of ten minste twee leer aren of 
de directeur en ten minste een I eeraar tegen-
woordig zijn. . 

Al het werk der candidaten moet gemaakt 
worden op papier, gewaarmerkt en verstrekt 
door den directeur van de hoogere b\.irger
school. De candidaat pl aatst aan den linker 
bovenkant van het papier zijn nummer, aan 
den rechter bovenkant zijn naam. 

N ad· t de pakketten geopend en onmiddellijk 
daarna de opgaven aan de cand idaten zijn 
rondgedeeld, mogen omtrent de opgaven geen 
mededeelingen of inlichtingen van welken aard 
of door wien ook, aan de candidaten worden 
verstrekt. Pauzeeringen worden aan de can
didaten niet toegestaan. H et gebruik van boe
"ken is verboden, met uitzondering van die, 
welke alleen logarithmentafels en (of) r ente
ta fels bevatten en door den di recteur v66r den 
aanvang van het examen zijn onderzocht. 

Aan de candidaten , die zich aan eenig be
drog bij het schri ftelijk werk schuld ig maken, 
wordt verdere deelneming aan het examen 
ontzegd. Indien de ontdekking van het bedrog 
eerst na afloop van het schriftelij k examen 
plaats vind t, wordt het getui gschrift den can
didaat, die zich daaraan schuldig maakte, ont
houden. 

Op deze bepalingen maakt de directeur bij 
den aanvang van de eerste zitting voor het 
schriftelijk examen en we! v66r de opening 
van het pakket de candidaten uitdrukkelijk 
opmerkzaam. 

V an ieder schriftelijk examen wordt door 
hen, die daarbij toezicht hebben gehouden een 
proces-verbaal opgemaakt. 

Aan de directeuren worden de daarvoor noo
dige gedrukte formulieren door of vanwege 
Onzen voornoemden Minister toegezonden. 

Art . 10. Indien een candidaat om een gel
dige reden, ter beoordeeling van den voorz itter 
der commissie, verhinderd is bij het schriftelijk 

exam en in eenig vak tegenwoordig te zijn, wordt 
hem nog_ zoo mogelijk v66r den aanvang van 
de mondel inge examens gelegenhei d gegeven 
tot het maken van schriftelijk werk, onder toe
zicht van di recteur en leeraren, overeenkom
stig de bepalingen, vervat in artikel 9. 

De daarbij betrokken leeraar stel t de opga
ve { n) voo r dit werk vast, onder goedkeuring 
van den voorzitter, den daarbij betrokken des
kundige en den inspecteur, die met het toe
zicht op de school is belast, en zorgt, dat deze 
niet dezelfde is {zij n) a ls de aan de andere 
candidaten voorgelegde, maar zooveel mogelijk 
van gelijken omvang en gelijke moeilijkheid. 

l ndien een candidaat om 00
" rrolrlige reden, 

ter beoordeeling van den voorzitter der com
missie, niet aan het mondeling examen zijner 
school kan deelnemen, wordt hem de gelegen
heid geboden het mondeling examen af te leg
gen voor de commissie, bedoeld in a rt. 55, 2de 

lid, der Middelbaar-Onderwijswet, zoo deze 
h are werkzaamheden nog niet heeft beeindigd. 
Op and~re dan deze wijze is voor hem het af
leggen van het examen niet verder mogel ijk. 

Art. 11. Het door de candidaten gemaakt 
werk wordt met een exemplaar der gedrukte 
opgave en het proces-verbaal van het examen, 
na het sluiten der zi tting, door den voorzitter 
met bekwamen spoed ter hand gesteld aan 
den leeraar van de hoogcre burgerschool in 
de hoogste klasse, belast met het onderwij s in 
het vak, waarover het examen heeft geloopen, 
en die a ls examinator in dat vak optreden zal. 

Deze ziet het werk na, wijst de gemaakte 
fouten aan en zendt het, met zijn beoordeeling 
en voorzien van de toel ichting, die hij voor 
een juiste waardeering van eenig belang mocht 
achten, zoo spoedig mogelijk aan den deskun
dige, aangewezen om eveneens dit werk v66r 
den aanvang van het mondel ing examen na te 
zien. Deze toezend ing geschiedt door tusschen
komst van den d irecteur, die toeziet, dat een 
exemplaar der opgave en het proces-verbaal 
van het schriftelijk examen worden ingesloten 
en de door den leeraar toegekende cij fers niet 
op het werk zelf worden vermeld maar op een 
afzonderlijk vel papier er bij gevoegd. 

A,·t. 12. V66r den aanvang der mondelinge 
examens wordt door de examencommissie ver
gaderd, ter vaststelling van de cijfers voor het 
schriftelijk werk der candidaten. 

Wanneer het getal candidaten van eene 
school gemiddeld per groep 8 of meer be
draagt, kan aan de vaststelling die1· cijfers een 
afzonderlijke dag worden gewijd ; is het totaal 
getal candidaten der school meer dan 48, dan 
kunnen daaraan twee dagen worden besteed, 
mits de eerste vergadering !anger dan 4 uren 
heeft geduurd. Onmiddellijk na deze vergade
r ing (en) worden aan de candidaten die cijfers 
medegedeeld, welke recht geven op Vl"ijstellin
gen (geen andere cij fers}. V66r deze bijeen
komst mogen aan de candidaten hoegenaamd 
geen mededeelingen of aanwijzingen van wel
ken aard ook worden gedaan, noch door de 
deskundigen, noch door den voorzitter, noch 
door de examinatoren. 

V an een mondeling examen in de geschiede
nis , de aardrijkskunde en de in artikel 14 ge
noemde afdeelingen der handelswetenschappen 
is vrijgesteld hij,. die in dat vak of in zulk 
eene afdeeling voor het schriftelijk werk niet 
minder dan het cijfer 7 heeft verkregen. Geeft 
hij echter aan den voorzitter der ccimmissie 
den wensch te kennen om toch het mondel ing 
examen af te leggen, dan wordt hij daa rtoe in 
de gelegenheid gesteld. 

Art. 13. De regeling van het mondeling 
examen geschiedt onder goedkeuring van den 
inspecteur, die met het toez icht op de school is 
belast, door den voorzitte r, met dien verstan
de, da t de candidaten, behoudens het bepaalde 
in het tweede l id van dit artikel, in groepen 
van 12 worden opgeroepen, dat de duur van 
het examen van elke van de beide afdeelingen 
der handelswetenschappen, d€, staathu ishoud
kunde, de staatsinrichting, de geschiedenis en 
de aardrijkskunde wordt bepaald cp 20 minu
ten en de duur van het examen in de overige 
vakken op 30 minuten en dat het examen voor 
elke groep candidaten in ten hoogste tweemaal 
24 uren ten einde loopt. 
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Indien het getal candidaten niet juist een 
veelvoud is van 12, wordt door het overgeble
ven getal candidaten eveneens een groep ge
vormd. Desgewenscht kunnen aan deze laatste 
groep candidaten uit vorige groepen w·orden 
toegevoegd. 

Een rooster van het mondeling examen zendt 
de directeur der hoogere burgerschool ten spoe
digste aan den inspecteur, die met het toezicht 
op de school is belast, aan de deskundigen, 
aan de commissie van toezicht op het middel
baar onderwijs en, indien aan het examen een 
commissie van advies is toegevoegd, aan de 
leden dezer commissie. 

Art. 14. Het oordeel over de kennis en de 
ontwikkeling der candidaten in elk der vak
ken, vermeld in artikel 1, wordt zonder ver
dere aanwijzing of onderverdeeling uitgedrukt 
door een der cijfers van 1 tot 10, aan welke 
de vol gen de beteekenis is te hechten: 

1. zeer slecht; 6. vol doende; 
2. slecht; 7. ruim voldoende; 
3. gering; 8. goed; · 
4. onvoldoende; 9. zeer goed; 
5. bijna voldoende; 10. uitmuntend. 
Met afwijking van het bovenstaande worden 

voor het vak handelswetenschappen, genoemd 
onder I van het aan dit reglement toegevoegd 
programma, twee cijfers toegekend, een voor 
de afdeeling boekhouden en een voor de af
deeling handelsrekenen, waaronder de begin
selen der financieele rekenkunde. 

Art. 15. Ten aanzien van elk vak, of, voor 
zooveel de handelswetenschappen betreft, ten 
aanzien van elke afdeeling treden de leeraar 
en de deskundige, met wiens medewerking het 
examen wordt afgenomen, in overleg omtrent 
het aan den candidaat toe te kennen cijfer 
voor het schriftelijk of voor het mondeling 
examen of voor beide, indien zoowel het eene 
als het andere wordt afgenomen en omtrent 
het eindcijfer, in het laatste geval uit deze 
beide cij fers afgeleid. Komen zij daarbij niet 
tot overeenstemming in dier voege, dat beiden 
een verschillend cijfer willen toekennen, dan 
wordt het definitieve cijfer telkens verkregen 
door het gemiddelde te nemen van de cijfers, 
onderscheidenlijk door examinator en deskun
dige toegekend, met dien verstande, dat bij 
gemengde getallen het naastbijliggende ge
heele getal geldt; gemengde getallen met de 
breuk ½ worden naar beneden afgerond. 

Bij het mondeling examen hebben da des
kundigen het recht, na overleg met den exa
minator, vragen te stellen. 

Bij twijfel aan de juistheid van den uitslag 
van het mondeling examen in eenig vak kan 
de voorzitter der examencommissie een nieuw 
mondeling examen in dat vak toestaan en kun
nen ook de deskundigen, na gepleegd overleg 
met den voorzitter, een nieuw mondeling exa
men in dat vak opleggen. 

De bij het schriftelijk en bij het mondeling 
examen verkregen cijfers wor<len met de daar
uit afgeleide eindcijfers ingevuld op de tabel
len, door het Departement van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen te verstrekken. 

Op die tabellen worden tevens vermeld de 
cijfers der niet verplichte vakken, welke in het 
examen werden betrokken en het gemiddelde 
der rapportcijfers over het laatste leerjaar om
trent die vakken, welke in de hoogste klasse 

worden onderwezen, doch niet in het examen 
werden betrokken, afgerond naar het naastbij
liggend geheel getal. 

Gemengde getallen met de breuk ½ worden 
naar beneden afgerond. 

Art. 16. Na a floop van het examen van een 
groep kan een vergadering worden gehouden, 
waarin de cijfers worden opgenomen en de 
candidaten besproken. Na afloop van het ge
heele examen aan een school heeft de beslis
sing over den uitslag plaats. In de daartoe 
bestemde vergadering worden de cijfers inge
schreven en vastgesteld, wie zonder stemming 
zijn · geslaagd of afgewezen. 

Aan den candidaat, bij wien het gemiddelde 
van al de eindcij fers 6 of meer bedraagt en 
die geen lagere eindcijfers heeft dan 5, wordt 
het getuigschrift van voldoend afgelegd exa
men uitgereikt. De candidaat, bij wien het ge
middelde van al de eindcijfcrs 5 oi minder 
bedraagt, is afgewezen. 

Daarop brengt de voorzitter de overige can
didaten in bespreking. Indien op grond van 
bijzondere omstandigheden een of meer leden 
hiertoe den wensch te kennen geven, schorst 
de voorzitter de vergadering, ten e inde aan cle 
deskundigen, eventueel de leden der commissie 
van advies en de examinatoren de gelegen
heid te geven afzonderlijk te beraadslagen. 
Alle leden der commissie nemen aan de stem
ming dee!. B lanco stemmen is niet geoorloofd. 
De deskundigen brengen het laatst hun stem 
uit. 

Indien de deskundigen eenstemmig zijn in 
hun oordeel omtrent het al of niet slagen van 
een candidaat, wordt dienovereenkomstig be
slist, ongeacht de door directeur en leeraren 
uitgebrachte stemmen. 

Bij verschil van meening tusschen de des
kundigen wordt d3 beslissing genomen in over
eenstemming met de meerderheid der com
missie. 

Bij staking van stemmen wordt steeds de be
slissing geacht ten gunste van den candidaat 
te zijn uitgebracht. 

Desgewenscht kunnen bij de beslissing om
trent den uitslag van het examen de rappor
ten der ca'ndidaten worden geraadpleegd. Deze 
rapporten liggen tijdens het examen ter inzage 
voor de deskundigen. 

A.rt. 17. Onmiddellijk nadat de beslissing is 
gevallen, wordt den candidaten de uitslag 
medegedeeld. 

Art. 18. De blanco formulieren der aan de 
geslaagde candidaten uit te reiken getuig
schriften, waaraan een staatje met de behaal
de punten wordt toegevoegd, worden door den 
directeur der hoogere burgerschool, op diens 
verzoek, in het benoodigd getal door het De
partement van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen toegezonden. 

A.rt. 19. De 6 deskundigen, di e den uitslag 
in de slotvergadering hel pen vaststell en, on
derteekenen mede de diploma's benevens de 
door den voorzitter aan Onzen voornoemden 
Minister te zenden lijsten, waarin naam, voor
namen, plaats en clatum van geboorte der ge
slaagden nauwkeurig moeten zijn vermeld. 

Art. 20. De voorzitters der commissien zen
den binnen twee maanden na afloop van het 
examen een afschri ft van de puntenlijst, waarop 
ook de uitslag der eventueel gehouden stem-
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mingen vermeld wordt, op de daarvoor bestem
de formulieren aan Onzen voornoemden M inis
ter en aan den inspecteur, die met het toezicht 
op · de school is belast. Bij die Jijst wordt een 
kort verslag gevoegd, waarin o, m. statistische 
gegevens no pens den ui tslag worden verstrekt 
in den vorm, door Onzen voornoemden Minis
ter te bepalen. Dit verslag wordt door den 
voorzitter en de deskuncligen onderteekend. 

Art. 21. Het schriftelijk werk der candida
ten wordt gedurende drie maanden bewaard 
door den directeur der school, t.er inzage voor 
de belanghebbenden. 

A rt. 22. De directeur draagt zorg, dat een 
volledig stel der opgaven bewaard blijft voor 
het arch ief der school. 

Art. 23. De examens worden afgenomen 
volgens het programma, aa n dit besluit ge
hecht. 

Behoort bij KoniI1klijk besluit van 8 Juni 
1929 (Staats'blad n°. 311). 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Waszink. 

PROGR.AMMA. 

a. de N ederlanrl.sche taal en letterkunde. 
De cahdidaat moet zoowel schriftelijk als 

mondeling zich juist en vaardig kunnen uit
drukken, zonder taal- en spelfouten kunnen 
schrijven, goed kunnen lezen en het gelezene 
verstaan, bekend zijn met de hoofdtrek ken der 
Nederlandsche letterkunde, enkele van de 
voornaamste voortbrengselen dier Jetterkunde 

· hebben gelezen, en die in verband weten te 
brengen met den tijd, waarin zij ontstonden. 

b, c en d. de Fran.,che, Engelsche en Hoog
duitschc taal en lett erkunde. 

De candidaat moet : 
1. vaardigheid bezitten in het juist over

brengen der vreemde taal in zuiver Neder-
1 andsch proza ; 

2. vaardigheid bezitten in het juist over
brengen van Nederlandsch proza in de vreem
de taal; 

3. vaardigheid bezitten in het stellen van 
een handelsbrief naar aanleiding van een ge
geven, niet te samengestelde handelstransactie; 

4. vaardigheid bezitten in het spreken der 
taal, mede naar aanleiding van een onderzoek 
omtrent zijn kennis der letterkunde en van 
enkele der voornaamste voorthrengselen dier 
letterkunde, welke de candidaat heeft gelezen, 
bij voorkeur uit verschillende tijdperken. 

e. de Gescliiedenis. 
De candidaat moet kennis hebben van den 

economischen ontwikkelingsgang der volken 
van de vijftiende eeuw af, mede in verband 
met handel, industrie en verkeer, en met ont
dekkingen en uitvindingen, en eveneens van 
de hoofdzaken der politicke geschiedenis se
dert de Fransche revolutie, vooral van den 
iongsten tijd en met inbegrip van den Volken-
bond en zijn beteekenis. · 

f. de Staatsinrichting. 
De candidaat moet kcnnis hebben van de 

gemeente-, provinciale en staatsinrichting van 

Nederland en van de staatsinrichting van Ne
derlandsch-Indie, Suriname en Cura9ao. 

g. de Aardrijkskunde. 
De candidaat moet kennis hebben van de 

voortbrenging en de verspre iding van de voor
naamste handelsartikelen der wereld; van het 
verkeer, vooral voor zoover dat van belang is 
voor N ederland, Nederlandsch-Indiii, Suriname 
en Cura9ao, zoomede keunis van Nederland, 
Nederlandsch-Indie, Suriname en Cura9ao en 
van de staten, waarmede zij handelsbetrekkin
gen van beteekenis onderhouden. Voor de na
tuurkundige aardrijkskunde wordt gevraagd 
de kennis van die verschijnselcn uip de atmos
feer en de hydrosfeer, die van invloed zijn op 
het klimaat. 

h. de Staathuishoudkunde. 
De candidaat moet kcnrns bezitten van de 

voortbrenging, de verdeeling, den omloop en 
het verbruik der goederen; van het munt-, 
crediet- en bankwezen; van de hoofdtrekken 
der gesch iedenis van de staathuishoudkunde 
en van de beginselen der statistiek. 

j. de Handelswetenschappen. 
De candidaat moet toonen inzicht te hebben 

in- en kennis der toepassing hebben van- de 
beginselen der financi eel-economische verant
woording, zooals deze tot uiting komen in: 

1 °. het boekhouden. De stof omvat: 
het enkel en dubbel boekhouden, zoowel naar 

de dagelijksche als naar de maandelijksche 
methode. het rekening-systeem der verschil
lende vennootschappen en cooperatieve ver
eenigingen, de boeking van reserves en de 
daarmede verband houdonde rekeningen en 
van het samenstellen van de bal ans en de ver-
1 ies- en winstrekening, eenige kennis van de 
kameralistische methode en der beginselen van 
de balansleer. 

2°. het handelsrekenen en de financieele 
rekenkunde. 

De stof omvat: de berekeningen be!,reffonde 
~en handel in goederen, munten, wissels, ef
fecten en betreffende de credietverleening, de 
gemiddelde waarden; het samenstellen van 
rekeningen-courant naar de gebruikelijke 
methoden; de theorie en de toepassingen van 
reeksen, samengestelden interest, annuiteiten 
en emissiekoersen. 

k. de Scheikunde en Scheikundige Techno
logie. 

De candidaat moet kennis bezitten van de 
hoofdzaken uit de anorganische en organische 
scheikunde, mede in verband met <le samen
stelling van eenige voor handel en nijverheid 
belangrijke producten, afkomstig uit het delf
stoffen-, planten- en dierenrijk, eveneens vun 
den oorsprong en bereiding dier producten. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 8 Juni 
1929 (Staatsblad n°. 311) . 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Was z ink. · 
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13 Juni 1929. BESLUIT tot hernieuwde aan
wijz ing overeenkom tig artikel 157 der 
Hooger-onderwijswet van de afdeeling 
gymnasium van het Bisschoppelijk Col
lege, gevestigd t.e R oermond. S. 312. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minist.er van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
22 April 1929, n°. 5036 III, afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet · 

D~n Raad van Stat.e gehoord (advies van 
28 Mei 1929, n°. 21) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 8 Juni 1929, n°. 
7105, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 16 November 1929 de a f

deeling gymnasium van het Bisschoppelijk 
College, gevestigd t.e Roe1'1nond, voor een 
tijdvak van zes · jaren aan t.e wijzen als be
voegd 0111, met inachtneming der desbetref
fende wett.elijke voorschrift.en, aan haar leer
lingen, die het onderwij tot het einde hebben 
bijgewoond, een getuigschrift van bekwaam
heid tot universitaire studi en af te geven, 
dat met het getuigschrift, in artikel 11 der 
Hooger-onderwijswet vermeld, wordt gelijk 
gesteld. 

Ooze Minister van Onderwijs, Kunst.en en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschri ft zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Amsterdam, den 13den Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Onderwijs, 
Kunsten en lVetenschappen, 

Was z ink. 
(Uitgeg. 24 J uni 1929 .) 

J 3 Jnn-i 1929. BESLUIT tot va~t8telling van 
ecn algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld bti de art,ikelen 44, 4 7, 68, elf de 
lid, en 91 der Arbeidswet 1919. S. 313. 

Wij Vi' TLHELMT A, en~. ; 
Op de voordrar:ht vn.n Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en . ijverheid van 24 April 
1929_ n°. 789, afdeelinf! Arbeid; 

Gelet op de artikelen 44, 47, 68, elfde lid, 
en 91 der Arbeidswet 1919; 

Den Riiad van State gehoord (advies van 
28 Mei 1929, n°. 27); 

Gezien het nader mpport van Onzen ge
noemden Minister van 8 ,Tuni 1929, n°. 1455, 
afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgeYonden ea ver~taan de na
volgende bepalingen vast te stellen : 

§ l. Algemeene hepal:ngen. 
Art. 1. 1. Een n.rbeider, die in een winkel 

arbeid verr-icht, moet een wekelijkschen oniif
g<>broken ruatt;jd hebbcn van ten minste twee 
en <lertig uren. 

2. Voor mannen of vrouwen, die op Zondag 
arbeid verricht,cn, moet in den in het eerste 
lid bedoelden rusttijd ten minst,e eenmaal in 
drie nchtereenvolgende weken de Zondag 1.ijn 
begrcpen. 

3. Voor personen, die tot een kerl<genoot
schap behooren, diit den wekelijkschen rust
riag op den Sabbath of Qp den Zevendedag 
viert, en daarvan aan bet hoo!d of den bestuur
der der onderneming kennis hebben gegeven, 
mag van bet bepaalde in bet eerste lid in zoo
verre worden ii!geweken, dat de duur van den 
wekelijkschen rusttijd minder dan t,wee en 
dertig uren mag bedragen, doch niet minder 
dan zes en twintig uren. 

2. I. Behal,e gedurende don wekelijkschen 
rusttijd, bcdocld in artikel 1, mag een arbeider, 
die in een winkel arbeid verricht, bovendi•m 
op 90n dag rler week geen arbeid verrichten 
v66r of na 1 uur des namiddags. 

2. Inclien de in artikel 1 bedoelde rusttijrl 
begint op den dag, rlat de arheider na 1 uur 
des namidrlagA geen arbeid mag verrichten, 
moet de rusttijd ten minste ecn en veertig uren 
bedragen. 

3. Een iirbeider mag in wmkcls niet !anger 
arbeid verrichtzn dan negen en een half uur 
per da g en d rie en ,ijftig" uren per wee)!:. 

'l. Een man of eene vrouw mag in een win.<eel 
geen arbeid verrichten tusschen 10½ uur des 
namiddags en 6 uur des voormiddags, of, in
dien ingevolge eene gemeentclijke verordening 
voor dien winkel een sluitings•rnr geldt-, tus
schen een half uur na dat slnitingsuur en 6 uur 
des voormiddags, met dien verstande, dat in 
geen geval na 11 uur des namiddags arbeirl mag 
worden verricht. 

r,. I. In afwijking viin bet bepaalde in 
a.rtikel 3 mag een man of eenc vrouw in een 
winkel arbeirf verrichten gedurendP. t,cn hoogste 
elf uren per dag en in de tijdvakken, onder c 
aangegeven, bovendieu gedurencle ten hoogstc 
twee en zestig uren per week : 

a. op Zaterdag; 
'i. op den clag, voorafgaande aan H emcl

vaartsdag, op 14 Augustus en op 31 October, 
onder voorwaarde, dat in den winkel onder
scheidenlijk op den H emelvaartsdag, op 15 
Augustus en op 1 November geen arbeid wordt 
verricht; 

c. op alle werkdagen in het tijdvak van 25 
November tot en met 5 December en in hot 
tijdvak van 18 tot en met 24 December ; 

d. in winkels, waar uitsluitend of in hoofcl
zaak brood, banket, suikerwerk en chocolade 
wordt verkocht, op 25 en 31 December. 

2. Bovendicn mag, in afwijking van het 
bepaalde in artikel 3, een man of eene vrouw 
in een bloemenwinkel op 22, 23, 24 en 30 De
cember arbeid verrichten gedurende t en hoog
ste veertien uren per dag en op 31 December 
gedurende ten hoogst e twaalf uren. 

3. Onverminderd bet bepaalde in bet eerste 
en bet tweede lid mag een man of eene vrouw 
in een winkel, waarvan bet boofd of de be
stuurder tot een Israelietisch kerkgenootscbap 
behoort, in af~jking van bet bepaalde in 
artikel 3, arheid verrichten gedurende ten 
hoogste elf uren per dag : 

a. op de twee dagen. onmiddellijk vooraf
gaande aau den dag, waarop bet Israelietisch 
Paaschfeest aanvangt ; 

b. op den Woensdag en Donderdag, vooraf
gaande aan het Israelietisch P aaschfeest, zoo 
dit feest op Zaterdag aanvangt; 

c. op den dag, onmiddellijk voorafgaande 
aan dien, waarop rl•3 zevende dag van bet Is
raiilietisch Paaschfoest aanvangt ; 



555 13 Ju N r (S.313) 1929 

d. op den dag, onmiddellijk voorafgaande 
aan den dag, waarop onderscbeidenl\ik het 
faraelietiscb Wekenfeest, bet Ismelietisoh 
Nieuwjaarsfeest, bet Loofbuttenfeest en bet 
Slotfeest aanvangt ; 

e. op den Donderdag, voorafgaande aan bet 
Israelietisch Wekenfeest, zoo dit feest op Zater
dag aanvangt; 

een en ander onder voorwaarde, dat in den 
winkel tijdens den duur van genoemde feesten 
geen arbeid wordt verricht. 

6. Een man of eene vrouw, die in een winkel 
.arbeid verricht, moet tusscben bet einde van 
den arbeid op een dag en den aanvang van 
<len arbeid op den volgenden dag een onafge
broken rustti.Jd bebben van ten minste elf uren. 

i . 1. De arbeidstijd van een arbeider moet 
-op elken dag, waarop hij meer dan zes uren 
in winkels arbeid verricbt, telkens na ten bong. 
,ste vijf en een ball uur arbeid worden afge
wisseld door een onafgebroken rusttijd van ten 
minste een half uur. In afwijlring van het be
paalde in den vorigen volzin moet op een <lag, 
dat de arbeidst-ijd van den arbeicler later <l an 
'6 uur des namiddags eindigt, een dezer rust
tijden ten minste anderhalf uur bedragen en, 
bebalve op marktdagen of indien de arbeids
tij d van den arbeider niet voor 12 uur des 
middags aanvangt, gebeel gelegen zijn tus
.scben 11½ uur des voormiddags en 3½ uur 
-des namiddags. 

2. Bovendien moeten ten aanzien van in 
winkels werkzame arbeiders worden nageleefd 
<le eiscben, welke door bet districtsboofd zijn 
gesteld omtnnt: 

a. bet verleenen van een langeren rusttijd 
clan vereiscbt wordt ingevolge bet bepaalde 
in het eerste lid, maar niet !anger dan twee 
uren; 

b. bet verleenen van een of meer rusttijden 
van ten boogste een half uur, buiten dien, be
doeld in bet eetste lid of in beo tweede lid, 
{)nder a; 

c. de t\jdst.ippen, waartus~cben de in bet 
ncrste lid of de in bet tweede lid, onder a en b, 
bedoelde rusttijden moeten worden gegeven. 

3. Rusttijden van minder dan een kwartier 
worden geacbt t\iden te zijn, gedurende welke 
arbeid wordt verricbt. 

4. Tegen cen eisch, ingevolge bet tweede lid 
door bet districtsboofd gesteld, kan bet hoofd 
-0f de bestuurder der onderneming binnen veer
tien dagen na de da~eekening van den eiscb 
in beroep komen bij Onzen Minister. Diens 
heslissing wordt met redenen omkleerl. 

5. Wordt in beroep cle eisch gewijzigd, dan 
treerlt de in beroep gestelde eiscb in de plaats 
van diP-n, w&artegen beroep is ingesteld. 

6. Voor hl't boofd of den bestuurder vloeit 
geene vcrplichting voort uit een eisch. zoolang 
daartegen berocp kan worden ingesteld en zoo
Jang omtrent een ingesteld beroep niet is beslist. 

7. Een arheider mn,g gedurende de in dit 
artike! bedeelde rusttijclen niet vcrblijven op 
een besloten plaats, waar alsdn,n de bedri,ifs
arbPid wordt verricht, t,enzij bet dist rictsboofd 
,an oordeel is, dat er -:imstandigheden zijn, 
welke dit verblij£ to~laatbaar maken. 

8. Door of naroens Onzen Minister kan ver
gunning worden ver!eE>nd om af te wijken van 
bet bepaalde bij het eerste en bet zevende lid, 

-0nder zoodanige voorwaarden, als noodig blijken 

en met dien verstande, dat bet aantal uren, 
gedurende welke arbeid wordt verricbt, niet 
grooter worde dan ingevolge de ar1;ikelen 3, 
5 en 8 geoorloofd is . 

8. 1. Indien in een winkel eene opeen-. 
hooping van werk voorkomt of zich aldaar bij
zondere omstandigheden voordoen, kan bet 
districtshoofd, of in beroep ingevolge het vierde 
lid Onze Minister, ~cbriftelijk en voorwaA.rde]ijk 
of onvoorwaarde!ijk vP.rgunnen, clat in dien 
winkel mannen of vrouwen arbeid verrichten 
in afwijking van bet bepaalde in de artikelen 
1, 2, 3 of 4 en dat in dien winkel jeugdige per
sonen van l6 jaar of ouder ai-beid verrichten 
in afwijking van het bepaalde in artikel 2 of 
artikel 3. 

2. Bij het verleenen der vergunning wordt 
in acht genomen, dat een jeugdig persoon niet 
!anger arbeid mag verricbten dan tien uren 
per clag en vijf en vijftig uren per week en een 
man of eene vrouw met !anger dan elf uren 
per dag - behalve in de gevallen, bedoeld in 
artikel 5, tweede lid - en twee en zestig urcn 
per week. 

3. R et districtshoofd beboeft eene voor 
ieder geval aan te vragen macbtiging van den 
Directeur-aeneraal van den Arbeid voor bet 
verleenen van eene vergunning : 

a. indien de vergunning zicb over aen tijd
vak van meer dan veertien dagen uitstrekt ; 

b. alvorens sedert het eindigen van eene 
voorgaande, voor dezelfde personen geldende, 
vergunning ten minste zes dagen zijn ver
loopcn, bebalve in de g3vallen, door Onzen 
Minister bepaald. 

4. Tegen de beschiklring van bet districts
boofd op een verzoek om verounning, als be
doeld in bet eerste lid, kan tet boofd of de 
hestuurder binnen veertien dagen na de dag
t.eekening der bescbiklcing in beroep komen 
bij Onzcn i\firuster. Wordt in beroep de ver
gunning gewijzigd, dan treedt de gewijzigdc 
vergunning in de plaats van die, waartegen 
heroep was ingesteld. 

5. Van eene vergunning, als bedoeld in het 
eerste lid, mag slecbts worden gebruik gemaakt, 
zoolang de akte dier vergunning wordt opge
hangen gehouden op eene door bet districts
boofd aangegeven plaats, of, bij gebrekf' van 
zoodaruge aanwijzing, naast de arbeidslijst. 

6. Indien ten aanzien van rene groep van 
ondernemin~en in a lle of bepaalde gemeenten 
aanleiding bestaat, om op de gronden, in bet 
eerste lid omscbreven, eene vergunning, a!s 
in dat lid bedoeld, voor alle ondernemingen te 
verleenen, lrnn Onze Minister voorwaardelijk 
of onvoorwaardelijk zoodanige vergunning 
verleenen. Het tweede lid vindt daarbij over
eenkomstige toepassing. De bescbikking, waar
bij eene zoodaruge vergunning wordt verleend, 
wordt afgekondigd in de Staats mmmt. 

7. Indien ten aanzien van eene groep van 
ondernemingen in alle of bepaalde gemeenten 
van een district, als bedoeld in artikel 77, tweede 
lid, der Arbeidswet 1919, aanleidiug bestaat, 
om op de gronden, in het eerste lid omscbreven, 
eene vergunning, als in dat lid bedoeld , voor 
alle of een aantal ondernemingen dier groep 
t1c verleenen, kan Onze Minister bet districts
hoofd daartoe maebtigen. Het tweede lid vindt 
daarbij overeenkomstige toepassing. 

8. Indien zoowel vakvereenigingen van 



1929 13 Ju NI (S.313) 55f5 

werkgevers als van arbeiders in een bedrijf -
of bij ontstentenis hiervan eene behoorlijke 
vertegenwoordi~ing van werkge,ers en ar
beiders uit een oedrijf - van oordeel zijn, dat 
het gewenscht is in eene onderneming of in 

· eene groep van ondernemingen, waarin dat 
bedrjjf wordt uitgeoefend, ten aanzien van 
mannen of v rouwen a! t e wijken van het be
paalde in de artikelen 1, 2, 3 of 4 en ten aan
zien van jeugdige personen van lG jal\r of ouder 
van het bepMlde in artikel 2 of artikel :~, kan 
Onze Minist er daartoe voorwaardelijk of on
voorwaardelijk vergunning verleenen. Bij het 
verlcenen eener zoodanige vergunning wordt 
in acht genomen, dat : 

"· een jeugd.ig persoon niet lan°er arboid 
mag verrichten dan tien uren per <lag en vijf 
en vijftig uren per week ; 

b. een man of eene vrouw niet !anger arbeid 
mag verrichten dan elf w·en per dag - behalve 
in de gevallen, bedoeld in artikel fi, tweede lid 
- en twee en zestig uren per week ; 

c. in een kalender;aar een a rbeider niet 
!anger arbeid mag verricht-en dan twee duizend 
zevenhonderd zestig uren. 

9. Indien ingevolge het eerste, zesde, zeven
de of acht,ste lid afwijking wordt toegestaan 
van het bepaalde in artikel 4, wordt in acht 
genomen, dat een man of eene vrouw gcen ar
beid mag verrichten na 11 uur des namiddags. 

l!). De beschikking, waarbij eene vergun
ning word~ verleend , als bedoeld in het achtste 
lid, wordt, indien de vergunning voor eene 
groep van ondernemingen geldt, afgekondigd 
in de £tantsrourant. 

9. 1. Eene vergunning ingevolge een der 
artikelen 7, achtste lid, of 8, eerste lid, ver
leend, kan te a,l!en tijde door Onzen Minister 
worden ingetrokken of gewijzigd op verwek 
van eene vakvereeniging, waarvan a rbeiclers 
lid zijn, voor wie de vergunning gel<lt. indien 
Onzen Minister bl(jkt, dat, door de vergunning 
de belangen der arbeiders worden ~escbaad . 

2. Vakvereenigingen van arbeicters, die 
m ededeeling wenschen tc ontvangen van door 
Onzen Minister of door het districtshoofd ge
nomcn beschikkingen, waarbij ten behocve van 
eene bepaalde onderneming eene vergunning 
ingevolge Cf'n der artikelen 7, achtste lid, of 8, 
eerste lid, is verleend, richten het verzoelt da-ar
toe onderscheidenl(jk tot OnzE>n Minister of tot 
het districtshoofd, onder opgave van : 

a. den naam en het adres der onderneming; 
b. het aantal leden der vereeniging, dat bij 

rle onderneming werkzaa-m is ; 
c. den werkkring dier leden in de onder

noming; 
d. den naam en het adr es van het lid, waar

aan de mededeeling, hiervoren bedoeld, kan 
worden gedaan. 

3. l ndien op een door eene vakvereeniging 
gedaan verzoek, als in het tweede lid berloeld, 
afwijzend wordt beschikt , wordt de beslissing 
met redenen omkleed. 

4. Meent Onze Minister of bet districtshoofd 
de mecledeeling van beschikkinllen, als bedoeld 
in bet tweede lid, aan eene vakvereeniging te 
moeten st A.ken, zoo geeft deze hiervan onder 
opgave van redenen · kenniq aan die vakver
eeniging. 

5. E ene vergunninl?, nls bedoeld in ar~ikel 8, 
zesdc lid, of eene mn,chtiging, als bedoeld in 

artikel 8, zevende lid, wordt, behoudens in on
voorz1ene spoedeischende gevallen, niet ver
leend, alvorens de vakvereenigingen van werk
gevers en arbeiders uit het bedr;jf, waarop de 
vergunning of de machtiging betrek.king ~al 
hebben, in de gelegenheid zijn gesteld daar
over hare meening kenbaar te maken. 

§ 2. Bijzondere regelingen voor bepaalden 
arbeid of arbeid onder bepaaUe omstandighe.den. 

10. 1. Een man mair in eene barbiers- of 
kappersonderneming op ~zaterdag benevens op 
den dag, voorafgaande aan Hemelvaartsdag, 
op 14 Augustus, op 31 October en op 24 De
cember, zoo die dagen werkdagen zijn - en 
ind.ien bet hoofd of de bestuurder der onder
neming tot een Israelietisch kerkgenootschap 
behoort bovendien op de in het derde lid van 
artikel 5 Ledoelde dagen - in afwijking van 
het bepaalde in de artikelen 3, 4 en 7 arbeid 
vcrrichten tusschen 6 uur des voormiddags en 
11 uur des namiddags en gedurende t en hoogste 
twaalf uren per dag, onder voorwaarde, dat : 

a. hij niet !anger arbeid verricht dan drie 
en vijftig uren per week ; 

b. zijn arbeid op die dagen telkens na ten 
hoogste vijf uren arbeid wordt afgewisseld door 
een onafgebroken rusttijd van ten minste ecn 
half uur. 

2. Bij den in het eerste lid bedoelden arbeid 
op Zaterdag en de daarmede a lcl.aar gelijkge
stelde dagen vinden het tweede tot en met 
achtste lid van artikel 7 overeenkomstige too
passing. 

3. Voor een man, die arbeid ve1Ticbt in eene 
barbiers- of kappersonderneming, behoeft bet 
uur van aanvang en dat van einde van zijne 
rusttijden niet op de arbeidslijst t e zijn ver
m eld, onder voorwaarde : 

a. dat op de arbeidslijst het aantal van zijne 
werkuren per dag vermeld is, en 

b. dat de t\jdruimte, gelegen tusscben bet 
uur van aanvang en dat van einde van zijn 
dagelijkschen arbeid, ten hoogste Mn uur meer 
bedraagt dan dat aantal werkuren of dat, in
dien uit de arbeidslijst- blijkt, dat een onafge
broken rusttijd va,n ten minste een uur wordt 
verleend, en daarvan het uur van a11.nvang en 
dat van einde is vermeld, de t ijclruimte, ge
legen tusschen bet uur van aanvang en dat 
van einde van z(j n dagelijkschen arbeid, ten 
hoogste een half uur m eer bedraagt dan bet 
aantal werkuren vermeerderd met <lien onaf
gebroken rusttijd . 

11. In eene barbiers- of kappersonderne
ming, waarvan het hoofd of de bestuurder zijn 
bedrijf uitoefent zonder hulp van anderen dan 
zij ne echt-genoot en bided- of aanverwanten, 
tot den derden graad ingesloten, die hij hem 
inwonen, mag een jeugdig persoon, behoorende 
tot die bloed- of aanverwanten, geen arbeid 
in een winkel in de eigen woning van bet hoofd 
of den bestuurder verrichten tusschen 8 uur 
d es namiddags en 8 uur des voormiddags. 

12. E en man of eene vrouw mag in eene 
barbiers- of kappersonderneming, in afwijking 
van hetgeen in artikel 4 omtrent het eindigings
uur van den arbeid is bepaald, tot 11 uur des 
namiddags kappersarbeid verrichten t~n be
hoeve van tooneelvoorstellingen . 

13. Tn een winkel mag een man of eene 
vrouw, in afwijking van hetgeen in artikel 4 
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omtrent het eindigingsuur van den arbeid is 
bepaald, op alle werkdagen tot 11 uur des na
middags arLeid verricbten, bestaande in het 
reinigen van werklokalen en aanhoorigheden, 
onder voorwaarde, dat ~i of zij in de qnder
nerning geen anderen arbeid verricbt. 

14. Een man, wiens arbeid uitsluitend of in 
hoofdzaak bestaat in bet verricbten van be
wakingsdiensten, mair in winkels arbeid ver
richten, uitsluitend of in hoofdzaak in be
waking bestaande, in · afwi.jking van het be
paalde in de artikelen 1, 2, 3, 4, I\ en 7, ge
durende ten hoogste twaalf uren per dag en 
twee en zeventig uren per week, onder voor 
waarde, dat hij in acht anhtereenvolgende weken 
t en minste op twee Zondagen geen arbeid ver 
richt, dat t usschen begin en einde van een be
wakingsdienst ten hoogste twaalf uren ziin ge
legen, en dat hij voor en ua iederen bewakings
dienst een rusttij, \ heeft van ten minste elf 
nren achtereen. 

15. H et in <lit besluit en in de artikelen 45, 
46, 48, 67, 68 en 69 der Arbeidswet 1919 be
paalde is onverminderd het bepaalde in de 
artikelen 16, 17, 18 en 19 mede van toepassina 
ten aanzien van arbeid, verl'icht in een winke1 
in de eigen woning van het hoofd of den be
stuurder daarvan, die zijn bedrijf uitoefent 
zonder hulp van anderen dan 1.ijn er-htgenoot 
en bloed- of aanverwanten tot den derden graad 
ingesloten, die bjj hem inwonen, indien de 
winkel behoort tot eene ondernemin!!'., waar
van hij niet het hoofd of de bestuurder is. 

16. Het bepaalde in dit besluit, en in de 
artikelen 48 en 68, eerste lid, onder a., en tweede 
tot en met tiende lid, der Arbeidswet 1919 is 
niet van toepassing op den arbeid van : 

a.. personen, die, niet zijnde hoofd of be
stuurder der onderneming, aan het hoofd staan 
van een winkel of van eene afdeeling daarvan 
en uitsluitend of in hoofd7,aak met de leiding 
daarvan zijn belast ; 

b. personen, die, niet zijnde hoofd of be
stuurder der onderneming, aan het hoofd staan 
van een winkel, waarin, behalve het hoofd van 
dien winkel, tenminste drie personen arbeid 
plegen t e verrichten ; 

c. <len chef de bureau, het hoofd van ad
ministratie, den hoofdboekhouder en den af
deelingschef, voor zoover zij aan het boofd 
staan en de leiding bebben over arbeiders, 
werkzaam aan de administratie, de correspon
dentie of de boekhouding der ondernemin_g ; 

d. den magazijnmeester en den expeditie
C'bef, indien hun a rbeid uitsluitend of in hoofd
zaak bestaat in het houden van toezir ht op 
de magazijneY\ , bij de expeditie of hij de ont
vangqt van goederen en zij verantwoordelijk 
zijn voor de goede orde in de magazijnen en 
voor de <laar aanwe7,ige goe<leren en stoften, 

onder voorwaarde, dat in het arbeidsre
gister bij hun naam vermeld is, welken werk
kring als boveni(enoemd 1.\j vervnllen. 

17. H et bepaald e in <lit beRluit en in de 
artikelen 48 en 68, eerste lid, onder a, en tweede 
tot en met t iende lid, der Arbcidswet 1919 is 
niet van toepas~ing op den arbeid van don per
soon, die bij ziekte van het hoofd of den be
stuurder der onderueming dezen vervangt, ge. 
durende die verva.nging, mit,s van de vervanging 
onverwijld aan het districtsboofd is kennis 
gegeven. 

18. 1. Het bepaalde in dit besluit en in de 
artikelen 48 en 68, eersto lid, onder a, en tweede 
t.ot en met tiende lid, der Arbeidswet l!ll9 is 
mede ruet van toepass ing op den arbeid van 
personen, die, naar het oordeel van bet dis
trictshoofd, of, in beroep iogev0lge het tweede 
lid, naar bet oordeel van Onzen Minister op 
grond van den aard van hun arbeid met een 
der in artikel 16 geooemde categorieen van 
arbeiders kunnen worden gelijkgesteld. 

2. Bij weigering van het districtshoofd om 
een verzoek tot <selijkstelling, als in het eerste 
lid bedoeld, in te willigen, kan het hoofd of de 
bestuurder der onderneming binnen veertien 
dagen na dagteekening der beEchikking in be
roep komen bii Onzen Minister. 

3. Eene gelijkstelling, als in dit artikel be-. 
doeld, kan te alien tijde worden ingetrokken 
door het gezag, dat de gelijkstelling heeft uit
gesproken. Heeft die intrekking plaats door het 
distriotshoofd, dan kan het hoofd of de bestuur
der der ondernemin~ binnen veertien dagen 
na de dttgteekening der beschikking in bcroep 
komen bij Onzen Minister . 

19. Het bepaalde in <lit besluit en in artikel 
68, acbtste lid, der Arbeidswet 1919 is niet. van 
toepassing op arbeid, best,aande in het bedienen 
van degenen, die bij het sluiten van den winkel 
voor het publiek daarin reeds aanwe-zig waren, 
en verricht na het op de arbeidslijst aange
geven tjjdstip van einde van den werktijd, doch 
niet ]anger clan een half uur na dit tijdstip, 
no~b !anger dan een half uur na bet sluiten 
van den winkei voor het vubliek, met <lien 
verstande, dat in geen geval na 11 um: des na
middags arbeid mag worden verricht-. 

§ 3. Slutbepalingen. 
20. Dit besluit kan worden aangehaald 

onder den titel ,,Werktijdenbesluit voor win
kelR", gevolgd door het jaartal van het Staats
blad. waarin bet is geplaatst. 

21 . In dit besluit wordt onder ,,arbeid", 
,,winkel' ', ,,man", ,,vrouw", ,, jeugdi.!! per
soon", ,,arbeider", ,,arbeidslijst", ,,arbeids
register", ,, Onzen Minister" en ,,districtshoofd" 
verstaan, hetgeen daaronder wordt verstaan 
ingevolge de Arbeidswet 1919. 

22. Dit besluit trcedt in werking met in
gang van 1 Januari 1930. 

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

Amsterdam, den 13den ,Tnni 1.929. 
WILHELMINA. 

De .llfinister van Arbeid, Jlande.l en Niiverheid, 
.J. R . SLOTEMAKER DE BRUINE. 

(Uitg,·g. 29 Juni 1929.) 

13 J uni 1929. BESLUIT, houdende beslis
sing op de beroepen, ingevolge artikel 3 
der Wet Openbare Vervoermiddelen inge
steld door de Directie der Nederlandsche 
Spoorwegen, C. van der Heide te Bare
veld en de Naamlooze Vennootschap Auto- . 
Maatschappij Veendam-P ekela te Zuid,. 
wending tegen de beschikking van Gede
puteerde Staten van Groningen van 25 
Mei 1927, Letter P. l ste Afdeeling. S. 314. 
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Wij WILHELM I NA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

Joor de Directie der ederlandsche Spoor
wegen, C. van der Heide te Bareveld en de 
Naamlooze Vennootschap Auto-Maatschappij 
Veenda1n- P ekela te Zuidwending tegen de 
besch ikking van Gedeputeerde Staten van 
Groningen van 25 Mei 1927, Letter P, le af
deel ing, waarbij, voor zoover de provincie 
Groningen betreft, aan C. van der Heide 
voornoemd tot wederopzegging vergunning is 
verleend tot het in werking houden van een 
dagel ijkschen autobusdienst Bareveld-Wilder
vank-Veendam-M eeden--Westerlee--Winscho
ten vice versa; 

Den Raad van State, Afdeelrng voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, adviezen van 
29 Februari en van 21 November 1928, nos. 
212 en 212/390 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
W aterstaat van 10 J uni 1929 n°. 438, Afdee
l ing Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Groningen bij hun evengemeld besluit, voor 
zoover deze provincie betreft, onder een aan
tal voorwaarden tot wederopzegging aan C. 
van der Heide te Bareveld vergunning heb
ben verleend tot bet in werking houden van 
een dagelijkschen autobusdienst Bareveld
Wildervank - Veendam - M eeden -Westerlee 
- Winschoten vice versa onder bepaling onder 
meer, dat de dienst driemaal per dag over 
het geheele traject vice versa wordt gereden; 

dat van dit besluit de Di rectie der Neder
landsche Spoorwegen, de Naamlooze Ven
nootschap Auto-Maatschappij Veendam- P e
kela en C. van der Heide bij Ons in beroep 
zij n gekomen; 

dat de D irectie der Nederlandsche Spoor
wegen aanvoert, dat haars inziens eene wer
kel ij ke behoefte aan dezen autobusdienst, 
evenwij d ig aan den spoorweg, niet bestaat, te 
minder, daar in het verkeer Veendam-Mee
den-Westerlee-Winschoten reeds wordt voor
zien door den dienst van de Naamlooze Ven
nootschap Auto-Maatschappij Veenda1n--Pekela 
te Zuidwending, waarvoor door Gedeputeerde 
Staten van Groningen bij besluit van 25 Mei 
1927, Letter N, vergunning is verleend, van 
welke vergunning door haar, appellante, geen 
beroep is ingesteld; 

dat de Naamlooze Vennootschap Auto-Maat
schappij Ve enda1n-P ekela aanvoert, dat het 
Yervoe r op het traject V eendam-Winschoten 
aan twee zel fstandige ondernemingen geen be
staansmogel ij khe id, laat staan bestaanszeker
heid verschaft, terwij l de thans door haar, ap
pell ante, geexploiteerde onderneming voldoen
cle in de behoeften van het verkeer voorziet, 
zoodat de dienst van C. van cler Heille in het 
geheel niet door de behoeften van het verkeer 
wordt gevorderd; dat bovendien van der 
Heide eerst sincls Augustus 1926, nadat hij als 
chauffem bij haar was ontslagen, een dienst 
Ba1·eveld-Winschoten is begonnen, terwij l zij, 
appellante, reeds sinds bet najaar van 1925 
den dienst V eendam-Winschoten exploiteert, 
zoodat zij a ls de eerste exploitante haars in
ziens de oudste brieven heeft; dat zij ook in 
tegenstelling met Van der H e ide over een 
flink bedrij fskapitaal beschikt, welk bedrij fs
kapita::d haar ruimschoots in staat stelt om 

hare d iensten, wanneer het passagiersvervoer 
zulks mocht vorderen, u it te bre iden; dat u it 
het bovenstaande volgt, dat door de verleende 
vergunning aan Van der H eide door te ruime 
voorziening met vervoermiddelen de duur
zame verkeersbehoeften worden geschaad; 

dat C. van der Heide aanvoert, dat hij be
zwaar hee ft tegen de beperking van zij n 
d ienst tot drie ritten daags; dat het traject 
thans op werkdagen vierrnaal per dag en op 
Zon- en feestdagen vijfmaal per dag vice versa 
door hem worclt gereden; clat hij alzoo ge
nooclzaakt wordt zijn dienst op werkdagen met 
een rit vice versa en op Zon- en feestdagen 
met twee ritten vice versa te vermincleren; 
dat zijns inziens door deze inkrimping van den 
dienst het belang der door hem bediende 
streek niet wordt gediend, doch integendee1 
een achteruitgang beteekent; dat vooral de 
streek M eeden-W esterl ee, welke door het per
sonenvervoer pe1· autobus uit haar isolement 
is verlost, zijn dienst op prijs stelt en onge
twij feld eene inki-imping zal betreuren; dat 
ook in de vergaderingen van de Handelsver
eeniging ,,Wildervank" reeds eercler stem
men opgingen voor bet behoud van zijn auto
busdienst voor de plaats Wildervank; dat een 
dienst van dri emaal per dag vice versa naar 
zijne m eening in de praktijk n iet praktisch 
zal blijken te zijn, omdat <lit beteekent ge
durende twee ritten de• passagiers naar de 
plaats van bestemming te vervoeren en een 
rit de personen terug te brengen naar hun 
woonplaats; dat bij het berij den van het tra
ject gedurende v iermaal per <lag v ice versa 
het vervoe r zich ontwikkelt in twee keer 
hecnreizen en twee keer terugreizen; dat de 
vijfde rit op Zon_ en feestdagen (laatste rit) 
in October 1926 op verzoek is ingelegd en het 
publiek blijk geeft dezen avonddienst op prijs 
te stellen; 

Overwegende, dat op het traject B areveld
Winschoten met het oog op het streekverkeer 
nevens den spoorweg behoefte bestaat aan 
vervoer per auto bus; 

dat daarin voldoende wordt voorzien door 
den autobusdienst Groningen-Ba1·eveld van de 
Naamlooze Vennootschap Automaatschappij 
,,Gado" te H oogczand, en den d ienst Veen
da1n-Winschoten van de Naamlooze Vennoot
schap Automaatschappij Veenda,n- P ekela te 
Zuidw ending, welke in dat gedeelte van de 
provincie Groningen een geheel net van auto
buslij nen exploiteert en terecht bezwaar maakt 
tegen aftapping van verkeer op een harer 
lijnen door een eerst veel later in werking 
gebrachten dienst; 

dat voor het toelaten van dezen autobus
dienst, ook met de door Gedeputeerde Staten 
opgelegde hare levensvatbaarheid bedreigende 
beperking van het aantal ritten, te minder 
reden bestaat, nu de beperking van het aan
tal ritten, die Gedeputeerde Staten van Gro
ningen bij hunne beschikking van 25 Mei 
1927, Letter N; le A fdeeli ng, mede aan de 
N aamlooze Vennootschap Automaatschappij 
V eendam-Pekela voor haren d ienst Veen
dam-Wimchoten hebben opgelegd, in beroep 
door On is opgeheven; 

dat onder die omstandigheden met den 
Hoofdinspecteur Generaal der Spoor- en Tram
wegen moet worden aangenomen, dat de 
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eischen van eene goede en duurzame verkeers
voorziening n iet gedoogen aan C. van der 
Heide de gewenschte vergunning te verlee
nen; 

dat mitsdien de beroepen van de Directie der 
Nederlandsche Spoorwegen en van de Naam
looze Vennootschap Automaatschappij Veen
d,w,- Pekela te Zuidwending zijn gegrond, en 
dat aan C. van der Heide de gwenschte ver
gunn ing behoort te worden geweigerd; 

clat in het belang van het reizend publiek, 
dat van den autobusdienst van C. van der 
Heide· pleegt gebruik te maken deze in de ge
legenheid dient te worden gesteld om zijn 
dienst nog gedurende korten tijd voort te zet
ten · 

G~zien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1°. met vernietiging van de besch ikking 
van Gedeputeerde Staten van Groningen van 
25 Mei 1927, Letter P, le Afdeeling, en met 
voorbijgang van bet daartegen door C. van 
der Heide te Bareveld ingestelde beroep, aan 
dezen vergunning te weigeren tot bet in wer
king bouden van een dagelijkscben autobus
dienst Bareveld- Wildervank-Veendam- Mee
den- fV csterlee- Winschoten v ice versa; 

2°. aan C. van der Heide te Bareveld te 
vergunnen om op de voorwaarden, als aange
geven in de onder 1 °. genoemde beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Groningen den 
autobusd ienst Bareveld-Veendan,-Winscho
ten tot uiterlijk 31 Augustus 1929 te blijven 
onderbouden. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat met bet 
rapport van Onzen Minister in bet Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afscbrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Amsterdam, den 13den Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Wat erstaat, H. v. d. Veg t e. 
( Uitgeg. 8 Juli 1929.) 

MI ISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

0
• 438. 

Afdeeling 
V e r v o e r- e n M ij n w e z e n. 

's-Gravenbage, den 10 Juni 1929. 

Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
scbil len van Bestuur, beeft mij toegezonden 
bet door de Afdeel ing aan Uwe Majesteit ge
ricbte ad vies van 29 Februari 1928, n°. 212, 
met ontwerp-besluit, aangaande de beroepen, 
ingesteld door de Directie van de Nederland
sche Spoorwegen, door C. van der Heide te 
Bareveld en door de . V. Auto-Maatschappij 
V eenda1n- Pekela te Zuidwending tegen de 
besch ikking van Gedeputeerde Staten van 
Groningen van 25 Mei 1927, Letter P, l e Af
deeling, waarbij , voor zoover de p:rovincie 
Groningen betreft, aan C. van der Heide 
Yoornoemd tot wederopzegging vergunning is 

verleend tot het in werk ing houden van een 
dagel ij kscben autobusdienst B a,·eveldr-Wilder
vank - V eendam - Meeden - Westerlee- Win
schoten v. v. 

Het door de Afdeel ing voorgedragen ont
werp-besluit, waarbij de door de Directie der 
Nederlandsche Spoorwegen en de aamlooze 
Vennootschap Automaatschappij Veendam
P e kela ingestelde beroepen ongegrond zouden 
worden verklaard, en waarbij, met h andhaving 
voor het overige van het bestreden besluit, de 
daarin opgenomen beperking van bet aantal 
ritten, zou komen te vervallen, luidt als 
volgt: 

\-Vij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen, C. van der Heide te Bareveld en de 
Naamlooze Vennootschap Auto-Maatschappij 
Veenda,n- Pekela te Zuidwending tegen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van 
G,·oningen van 25 Mei 1927, Letter P, le af
deeling, waarbij, voor zoover de provincie 
Groningen betreft, aan C. van der Heide 
voornoemd tot wederopzegging vergunning is 
verleend tot bet in work ing houden van een 
dagelij kschen autobusdienst Bareveld-W ilder
vank-Veendam-M eeden--Westerl ee--Winscho
te,~ vice versa; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Februari 1928, n° . 212; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
Groningen bij hun evengemeld besluit, voor 
zoover deze provincie betreft, onder een aan
tal voorwaarden tot wederopzegging aan C. 
van der Heide te Bareveld vergunning beb
ben ve,rleend tot het in werking houden van 
een dagelij kschen autobusdienst Bareveld
Wildervank - Veendam - M eeden - Weste,·lee 
Winschoten vice versa onder bepal ing onder 
meer, dat de dienst driemaal per dag over 
het geheele traject vice versa wordt gereden; 

dat van <lit besluit de Directie der Neder
landsche Spoorwegen, de aamlooze Ven
nootschap Auto-Maatschappij Veendam-Pe
kela en C. van der Heide bij Ons in beroep 
zijn gekomen; 

dat de Directie der Nederlandscbe Spoor
wegen aanvoert, dat haars inziens eene wer
kel ij ke behoefte aan dezen autobusdienst, 
evenwijd ig aan den spoorweg, niet bestaat, te 
minder, daar in het verkeer Veendam- Mee
den- W esterlee- Winschoten reeds wordt voor
zien door den dienst van de Naamlooze Ven
nootschap Auto-Maatschappij V eendam--Pekela 
te Zuidwending, waarvoor door Gedeputeerde 
Staten van Groningen bij beslu it van 25 Mei 
1927, Letter N, vergunning is verleend, van 
welke vergunning door haar, appellante, geen 
beroep is ingesteld; 

dat de aamlooze Vennootchap Auto-Maat
schappij Veendarn-Pekela aanvoert, dat bet 
vervoer op het traject Veenda,n-Winschoten 
aan twee zelfstandige ondernemingen geen be. 
staansmogelijkheid, laat staan bestaanszeker
heid verschaft, terwijl de thans door baar, ap
pellante, geexploiteerde onderneming voldoen
de in de behoeften van het verkeer voorziet, 
zoodat de dienst van C. van der Heide in bet 
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geheel niet door de behoeften van het verkeer 
wordt gevorderd; dat bovendien van der 
Heide eerst sinds Augustus 1926, nadat bij als 
chauffeur bij baar was ontslagen, een dienst 
Bareveld--Winschoten is begonnen, terwijl zij, 
appellante, reeds sinds bet najaar van 1925 
den dienst V eendmn-Winschoten exploiteert, 
zoodat zij als de eerste exploitante haars in
ziens de oudste brieven beeft; dat zij ook in 
tegenstell ing met Van der Heide over een 
£l ink bedrij fskapitaal beschikt, welk bedrijfs
kapitaal haar ruimschoots in staat stelt om 
hare diensten, wanneer het passagiersvervoer 
zulks mocht vorderen, uit te breiden; clat uit 
het bovenstaande volgt, dat door de verleende 
vergunning aan Van der Heide door te ruime 
voorziening met vervoermiddelen de duur
zame verkeersbehoeften warden geschaad; 

dat C. van der Heide aanvoert, dat hij be
zwaar heeft tegen de beperking van zijn 
dienst tot drie ritten daags; dat het traject 
thans op werkdagen viermaal per dag en op 
Zon- en feestdagen vijfmaal per dag vice versa 
door hem wordt gereden; dat hij al zoo ge
noodzaakt wordt zijn dienst op werkdagen met 
een r it vice versa en op Zon- en feestdagen 
m et twee r itten vice versa te verminderen ; 
dat zijns inziens door deze inkrimping van den 
cli enst het b~lang der door hem bediende 
streek niet wordt gediend, <loch integendeel 
een achteruitgang beteekent; dat vooral de 
streek Meeden-W esterlee, welke door het per
sonenvervoer per autobus uit haar isolement 
is verlost, zijn dienst op prijs stelt en onge
twijfeld eene inkrimping zal betreuren; dat 
ook in de vergaderingen van de Handelsver
eeniging ·,,wildervank" reeds eerder stem
men opgingen voor be t behoud van zijn auto
busdienst voor de plaats Wildervank; dat een 
di enst van driemaal per dag vice versa · naar 
zijne meening in de praktijk niet praktisch 
zal blijken te zijn, omdat dit beteekent ge
durende twee ritten de passagiers naar de 
plaats van bestemming te vervoeren en een 
rit de personen terug te brengen naar hun 
woonplaats; dat bij het berijden van bet tra
ject gedurende viermaal per dag vice versa 
het vervoer zicb onbvikkelt in twee keer 
hecnre izen en twee keer terugreizen; dat de 
vijfde rit op Zon.. en feestdagen (laatste rit) 
in October 1926 op verzoek is ingelegd en bet 
publiek blijk geeft dezen avonddienst op prijs 
te stellen; 

Overwegende: dat op grand van de over
gelegde stukken moet warden aangenomen, 
dat op het traject Bareveld-Winschoten, met 
bet oog op het buurtverkeer in deze dichtbe
vol kte streek, naast • de spoorwegverbinding 
behoefte bestaat aan vervoer per autobus; 

dat in zoodanig geval de bestaande diensten, 
waaronder hier die van C. van der Heide te 
Bareveld, voor vergunning in aanmerking 
komon; 

dat Gedeputeerde Staten de gevraagde ver
guoni ng mitsdien terecht hebben verleend; 

dat het echter, op de gronden in het be
roepschrift van C. van der Heide vermeld, 
geen aanbeveling verdient het aantal ritten 
heen en terug tot drie per dag te beperken 
en er geen voldoend motief aanwezig is den 
vergunninghouder te beletten overeenkomstig 
zijn verlangen de rit vice versa op werkdagen 

viermaal en op Zon- en feestdagen vijf malen 
per dag te rijden; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1 °. de beroepen van de Directie der Neder
landsche Spoorwegen en van de Naamlooze 
Vennootschap Auto-Maatschappij Veendam
Pekela ongegrond te verklaren; 

2° . met bandhaving voor het overige van 
het bestreden besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Groningen van 25 Mei 1927, Letter 
P, l e Afdeeling, de daarin opgenomen bepa
ling, dat de dienst driemaal per dag over het 
geheele traject vice versa wordt gereden, te 
doen vervallen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van d it besluit, waarvan af
schrift zal warden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. · 
De Minist er van Waterstaat," 

Tegen dat ontwerp-besluit meende ik be
zwaar te moeten maken, omdat de voorgedra
gen beslissing naar mijne meening weinig be
vordelijk zou zij n aan eene goede verkeers
regeling op het betrokken traject, te meer nu 
ook zonder den autobusd ienst van Van der 
Heide op voldoende wijze in de verkeersbe
hoef.ten wordt voorzien. 

Een en antler heb ik onder de aandacht 
van de Afdeeling gebracht met den volgenden 
brief van 12 ovember 1928, n°. 431 , Afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen; 

,,Gebruik makende van de door Hare Ma
jesteit de Koningin verleende algemeene 
machtiging, leg ik hierbij weder aan de Af
deeling over de stukken betreffende de be
roepen, behandeld in het advies der Afdee
ling van 29 Februari jl. n°. 212. 

Blijkens het voorgedragen ontwerp-besluit 
wil de Afdeel ing met wijzig ing in zoover van 
de voorwaarden, door Gedeputeerde Staten 
van Groningen aan hunne beschikking van 
25 Mei 1927, Letter P, l e Afdeel ing, ver
bonden, u it de vergunning doen vervallen de 
beperkende bepaling in zake het maximum
aantal ritten. 

Het komt mij met de Afdeeling voor, dat 
het in het algemeen geene aanbeveling ver
dient om bij beperkten omvang van het ver
keer, die de bestaansmogelij kheid van meer 
dan eene verkeersonderneming bemoeilijkt, 
niettemin aan meer dan eene onderneming 
vergunning te verleenen door voor ieder van 
haar het aantal dagel ij ksche ritten te be
perken. 

Op het door Van der H eide bediende tra
ject Ba,·eveld - Wilcle,·vank-Veendam- M ee
den-W esterlee-W inschoten wordt, voor wat 
het traject Bareveld--V eendam aangaat, daar
nevens onclerhouden de autobusdienst van de 
N aamlooze Vennootschap Automaatschappij 
,,Gado" tusschen Groningen en Bareveld, ter
wijl de N aarnlooze Vennootschap Auto-Maat
schappij Veendam-Pekela te Zuidwending 
o.m. op het traject Veendam- M eeden-Wes
terlee-Winschoten het verkeer met een dage
lijkschen autobusdienst bedient. 

Aan de Gado is vergunning voor een dage
lijkschen dienst verleend bij beschikking van 
Gedeputeerde Staten van G,·oningen van 25 
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Me i 1927, Letter L, l e Afdeeling, welke be
schikking in beroep is gehandhaafd bij Ko
ninklijk besluit van 1 Maart 1928, n°. 25. 

W ijl de busdienst van de Gado geheel even
wij d ig aan en in de onmiddell ij ke nabijheid van 
den locaalspoorweg Stadskanaal-Zuidbro ek 
wordt uitgeoefend, meen ik, dat met deze 
beide verkeersmiddelen zoowel de behoeften 
van het doorgaand, a ls d ie van het plaatse
lij ke verkeer ru im voldoende ver.zorging v in
den, en dat daarnevens een tweede a.utobus
dienst op hetzelfde traject Bareveld- Ve en
dam overbodig is. 

De van Bareveld naar de richting Winscho
tcn doorgaande reiz igers zouden dan in Veen
dam kunnen overgaa n op andere bussen, wat 
geen bezwaar behoeft op te leveren, omdat 
bij de vaststell ing van de dienstregelingen 
daarop kan warden gerekend en bovendien 
het verkeer in hoofdzaak op V eend.an, als 
plaatsel ijk centrum is gericht. 

Wat den dienst V eend.a1n-M eeden-W ester
l ee-W inschoten van de Auto-Maatschappij 
aangaat, is de A fdeeling blijkens het ont
werp-besluit, gevoegd bij haar rapport van 
29 Februar i 1928, n°. 211 , eveneens van oor
deel , dat o.m . de beperkende bepal ing in 
zake het aantal toegelaten ritten uit de ver
gunning behoort te verdwijnen. 

Mijnerzijds bestaat geen bezwaar om met 
di t ontwerp-besluit mede te gaan, <loch ik 
.acht dan mede de aanleiding vervall en om 
daarnevens aan Van der Heide een tweede 
vergunning te verleenen voor dit baanvak. 
De bestaansmogelijkheid van twee d iensten 
wordt trouwens niet a ll een door de Auto
Maatschappij , doch ook door den Hoofdinspec
teur Generaal der Spoor- en Tramwegen ont
lrnnd. 

Hier, waar degene, die in de betrokken 
-~treek een geheel net van buslijnen bedient, 
,op een d ier lijnen wordt beconcurreerd door 
,een uit zijn d ienst ontslagen chauffeur, geldt 
'het m. i. zeer zeker een geval , waarin door te 
ruime voorziening met vervoermiddelen de 
<luurzame verkeersbehoeften zouden warden 
geschaad, ind ien het advies der Afdeeling 
zou worden gevolgd. 

Op grand van een en ander komt het mij 
voor, dat aan Van der Heide in beroep de 
vergunn ing behoort te warden geweigerd. 

Ik moge het bovenstaande aan het oordeel 
van de Afdeeling onderwerpen." 

In antwoord daarop ontving ik van de Af
.deeling het nader advies van 21 November 
1928, n°. 212/390, I uidende als volgt: 

,,Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de M inister van Waterstaat met een 
schrijven van 12 November 1928, n°. 431, 
Afd. V. en M ., bij den Raad van State, Af
deeling voor de Geschillen van Bestuur, op
nieuw ter overweging aanhangig gemaakt de 
beroepen, ingestel d door de Directie der e
derl andsche Spoorwegen, C. van der H eide te 
Bareveld en de Naamlooze Vennootschap 
Auto-Maatschappij V eenda.m-Pekela te Zuid-
wending tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Groningen van 25 Mei 
1927, Letter P., l e Afd., waarbij, voor zoover 
de provincie Groningen betreft, aan C. van 
der Heide voornoemd tot wederopzegging ver
_gunning is verleend tot het in werking hou-
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den van een dagel ij kschen autobusdienst B are
veld- Wildervank-Veend.am- Meeden-W es
terlee-Winschotcn v. v. 

De Minister wijst e r op, dat op het traject 
Ba,·evclil-Veendam het verkeer wordt onder
houden door den autobusd ienst van de Naam
looze Vennootschap Automaatschappij ,,Gado", 
welke dienst geheel evenwijdig aan en in de 
onmiddellijke nabijheid van den locaalspoor
weg Stadskanaal- Zuidbroek wordt ui tgeoe
fend; dat voorts bet traj ect Veendam-Win
schoten bereden wordt door de Naamlooze 
Vennootschap Auto-Maat chappij V eenda.m
Pekela, terwijl er bij Zijne Excell entie tegen 
handh aving van de aan deze Naamlooze Ven
nootschap door Gedeputeerde Staten verleen
de vergunning geen bezwaar bestaat. 

Naar de meening van den M inister is er 
onder deze omstandigheden geen aanleid ing 
om naast de bovenvermelde diensten ook aan 
C. van der Heide Y00r de gen\)emde baanvak
ken vergunning te verleenen. Hij merkt daar
bij op, dat, waar de gemelde Auto--Maatschap
pij V eendam- P ekela,, die in de betrokken 
streek een geheel net van buslijnen bedient, 
op een d ier lij nen wordt beconcurreerd door 
een uit zijn dienst ontslagen chauffeur, het 
z. i. zeer zeker een geval geldt, waarin door 
te ruime voorziening met vervoerm iddelen de 
duurzame verkeersbehoeften zouden warden 
geschaad, ind ien het advies der Afdeeling zou 
warden gevolgd. Op grond van een en ander 
komt het hem voor, dat aan Van der H eide 
in beroep de vergunning behoort te warden 
geweigerd. 

Het door den Minister aangevoerde heeft, 
v66rdat de Afdeeli ng haar advies aan Uwe 
Majesteit had uitgebracbt, alreeds bij haar 
een punt van overweging u itgemaakt. N iette
min heeft zij gemeend niet eene besl iss ing te 
moeten voordragen in den door den M inister 
gewensch ten zin, en wel om de navolgende 
redenen : 

Wat het .traject Barevelil-Veendam betreft, 
moge warden opgemerkt, dat bij Uwer Ma
jesteits beslu it van 1 Maart 1928, n°. 25, het 
belang van deze d ichtbevolkte streek bij ver
keer per autobus a ls locaal vervoermiddel 
naast de spoorwegverbinding uitdrukkelijk is 
erkend. Voor de Nederlandsche Spoorwegen 
kan het geen verschi l maken of d it locaal ver
voer door een dan we! door twee autobusdien
sten wordt bediend en, waar de Naamlooze 
:V ennootschap Automaatschappij ,,Gado", die 
bij deze aangelegenheid we! belang zou kun
nen hebben tegen den dienst van C. van der 
Heide te Bareveld noch bij Gedeputeerde Sta
ten noch bij Uwe Majesteit bezwaar gemaakt 
heeft, daar meent de Afdeeling, dat het be
lang .van de ,,Gado" in deze gevoegel ij k bu i
ten beschouwing kan blijven . 

Met betrekking tot het baanvak V eendam
W inschoten moet de Afdee ling er in de eerste 
plaats op wijzen, dat de omstand igheid, dat 
C. van der Heide een bij de Auto-Maatschap
pij V ecndam-P ekela ontslagen chauffeur zou 
zijn, op zich zelf geen grand kan opleveren 
om hem de gevraagde vergunning te onthou
den, indien mocht vaststaan, dat het verkeer 
door zijnen dienst zal worden gebaat. Dat dit 
laatste het geval is, volgt, naar het der Af
deeling wil voorkomen, uit het door Gedepu-

36 
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teerde Staten uitgebracht advies van 13 Oc
tober 1927, Letter H , le Afd., waar wordt 
medegedeeld, dat van den dienst Van der 
Heide over het hierbedoelde gedeelte van het 
traject een belangrijk grooter aantal personen 
clan van den dienst der Auto-Maatschappij 
gebruik maakt. Bovendien verdient, naar het 
oordeel der Afdeel ing, een autobusdienst, 
waardoor de streak Barevelilr-Veenda,n rncht
streeks met de streak Veenda,n-Winschoten 
wordt verbonden, de voorkeur boven afzon
derlijke diensten voor ieder traject, uitgaande 
van verschillende ondernemingen. 

Aangezien ten slotte het hier betreft twee 
autobusdiensten, die beide v66r het in wer
king treden van de wet van 30 Juli 1926 
(Staatsblad n°. 250) reeds bestonden, meent 
de Afdeeling, dat er geen voldoende grond 
aanwezig is, den een voor den ander te doen 
verdwijnen, en dit te minder, nu uit het 
arnbtsbericht van Gedeputeerde Staten, welk 
college naar de meening van de Afdeeling 
van de adviseurs als de beste kenner van de 
plaatselijke omstandigheden in dit gewest 
rnoet- worden beschouwd, blijkt, dat beide 
diensten naast elkaar bestaanbaar worden ge
acht. 

Op vorenstaande gronden meent de Afdee-
1 ing haar bij advies van 29 Februari 1928, 
n° . 212 aan Uwe Majesteit voorgedragen 
ontwerp-besluit te moeten handhaven. Zij 
geeft mitsdien Uwer Majesteit zeer eerbiedig 
in overweging dit ontwerp-besluit a lsnog te 
bekrachtigen." 

Dit nader advies heeft mijne bezwaren te
gen de voorgedragen beslissing niet kunnen 
wegnemen. 

Niet de vraag, of het voor de Nederland
sche Spoorwegen verschil maakt, of pa
rallel aan den spoorweg het streekverkeer 
door een of meer autobusondernemingen wordt 
bediend, doch die, op welke wijze een duur
zarne verkeersvoorziening in de betrokken 
streek het best wordt gewaarborgd, is voor m ij 
bes] issend. 

Uit de stukken blijkt, dat althans op het 
gedeelte V eenda,n-Winschoten voor twee bus
diensten niet voldoende verkeer is. Gedepu
teerde Staten trachten aan dit bezwaar te ge
moet te komen door de beide ondernerningen 
in haar aantal ritten te beknotten. Met de 
Afdeeling ben ik van oordeel, dat dit uit een 
oogpunt van verkeerseconomie niet wenschelijk 
is. De daarin door Gedeputeerde Staten ge
zoohte rem tegen een te ruime verkeersvoor
ziening client m. i. veeleer gevonden te wor
den in beperking van het aantal diensten. 
De keuze brengt in dit geval niet de bezwa
ren mede, welke de Afdeeling blij kens haar 
advies van 30 November 1927 {opgenomen in 
Staatsblad n°. 74 van het vorig jaar) in den 
regel daarvan weerhouden, daar tegenover de 
groot~re belangrijkheid en kapitaalkrachtig
heid van den eene in dit geval niet de 
p ioniersrol van den ander kan worden ge
steld. 

Ik wil niet ontkennen, dat tegen de door 
mij voorgestane beslissing het door de Ad
deeling genoemde bezwaar bestaat, dat daar
mede een rechtstreeksohe autobu verbinding 
van Ba,·eveld en Wildervank met W inschoten 
en enkele voorgelegen plaatsen vervalt, doch 
overwegend acht ik dit bezwaar niet. 

Op grond van het bovenstaande komt het 
mij voor, dat aan Van der Heide de vergun
ning tot het in werking houden van een auto
busdienst Bareveld-Winschoten client te wor
den geweigerd. 

In het belang van de reizigers, die sedert 
eenigen tijd van den autobusdienst van Van 
der H eide gebruik hebben gemaakt, verd ient 
het evenwel aanbeveling hem nog gedurende 
een korten overgangstermijn gelegenheid te 
geven om den dienst onder de door Gedepu
teerde Staten van Groningen gestelde voor
waarden te blijven onderhouden. 

Ik moge Uwer Majesteit mitsdien zeer eer
biedig in overweging geven het hiernevens
gaand, in dien zin opgemaakt ontwerp-besluit 
te bekraohtigen. 
De Minister van Waterstaat, H. v. d. Veg t e. 

13 J uni 1929. BESLUIT tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 27 December 
1922 (Staatsblad n°. 7 42), houdende vast
stell ing van regelen betreffencle de toe
kenning van pensioen aan personen, die in 
N ede1·land eene betrekking bekleeden ten 
laste van de geldmiddelen van Nede1·
landsch-Indie en aan hunne weduwen en 
weezen. S. 315. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordraoht van Onzen Minister van 

Kolon.ien van 16 Mei 1929, Commissariaat 
voor Indische Zaken, Afdeeling D , n°. 1; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Mei 1929, n°. 26); 

Gezien de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van 6 Juni 1929, Com
missariaat voor Indische Zaken, Afdeeling D 
D 0

• 23 ; 
Hebben goedgevonclen en verstaan : 

te bepalen: 

E enig a,·tikel. 

Artikel 9 van Ons besluit van 27 December 
1922 (Staatsblad n°. 742) wordt aangevuld 
met een vierde lid, luidende: 

,,De weduwen en weezen van de op het tijd
stip van inwerk ingtreding van dit besluit ge
pensionneerde werklieden van het Koloniaal 
Etablissement te A 1nsterda1n, gepensionneerd 
personeel van het Koninklijk Koloniaal Mili
tair Invalidenhuis op Bronbeek en gepension
neerd burgerpersoneel van de Koloniale Re
serve te Nij1negcn behouden hun bij Onze 
besluiten van 13 October 1917 (Staatsblad n°. 
602) en 8 Maart 1921 (Staatsblad nos. 229 en 
230) verleende aanspraak op pensioen, het
welk zal worden toegekend op den voet van 
de bepalingen van <lit beslui t." 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoe r ing van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afsohrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Amsterdam, den 13den Juni 1929. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Kolonien, 
Kon i n g s berg e r. 
(Uitgeg. 21 J uni 1929.), 
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13 J uni 1929. KONINKLIJK BESL"CIT. (La-
ger Onderwijswet 1920 Art. 21). .. 

Een afdeeling van het Ned. Onderw1J
zersgenootschap kan niet geacht worden 
bij de al dan niet -opheffing van een cursus 
voor openbaar vervolgonderwijs belang te 
hebben. 

Nu voor een groot gedeelte van de kin
deren, die bij handhaving van het openbaar 
vervolgonderwijs d at onderwijs zouden vol
gen, gelegenheid bestaat antler, voor hen 
geschikt, voort~ezet onderwijs te genieten, 
en het instancthouden van het openbaar 
vervolgonderwijs met het oog op den on
gunsti~en stand der gemeentekas bezwaar
lijk te rechtvaardigen zou zijn, bestaat 
geen aanleiding om aan dezen bezuinigings
maatregel goedkeuring te onthouden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 
1 °. het Bestuur der Afdeeling Alkmaar van 
het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap; 
2°. J . Cloeck en F . Evers, ingezetenen der 
gemeente Alkmaar, en 3°. A. van Crefeld en 
76 anderen, van wie de eerste 23 ouders of 
verzorgers van leerlingen, die aan het eind 
van den cursus 1927/'28 van het openbaar ver
volgonderwijs te Alkma-ar nog als zoodanig 
waren ingeschreven, en de overigen ouders of 
verzorgers van leerlingen der openbare lagere 
scholen te Alkmaar, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Noord-Holland, van 19 Sep
tember 1928, N °. 67, waarbij is goedgekeuro 
het besluit van den Raad der gemeente Alk
maar van 3 April 1928, N° . III, voorzooveel 
betreft punt I , waarbij is besloten den cursus 
voor openbaar vervolgonderwijs in die ge
meente met ingang van 15 September 1928 op 
te heffen; 

Den Raad van State, Afdeeli ng voor de 
Gesch ill en van Bestuur, gehoord, adviezen van 
27 Maart 1929, N °. 212 en 15 Mei 1929, N °. 
212/101; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 Juni 1929, N°. 3858, Afdeeling Lager On
derwijs Algemeen; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Holl and bij 
besluit van 19 September 1928, N°. 67, goed
keuring hebben verleend aan het besluit van 
den Raad der gemeente Alkmaar van 3 April 
1928, N°. III, voorzooveel betreft punt I, 
waarbij de cursus voor openbaar vervolgonder
wijs in die gemeente met ingang vau 15 Sep
tember 1928 is opgeheven; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de Raad zij n besluit heeft genomen niet 
als een op zich zelf staanden maatregel, <loch 
als onderdeel van eene algemeene bezuiniging 
in verschi llende takken van de gemeentehuis
houding, waartoe de financieele toestand dier 
gemeente aanleiding ·geeft; dat de tegen dezen 
maatregel ingediende bezwaren alle betrek
king hebben op het onderwijsbel ang, dat naar 
de meening der bezwaarden door de opheffi ng 
van den cursus voor vervolgonderwijs zal war
den geschaad; dat bij de Wet van 16 F ebruari 
1923, S. 38, tot wijziging van de Lager-Onder
wij wet 1920, art. 21 dier wet in dezen zin is 
gewijzigd, dat de verplichting om, zoodra ten 

minste 6 leerl ingen zich daarvoor hebben aan
gemeld, van gemeentewege gelegenheid te ge
ven tot het genieten van vervolgonderwijs, is 
vervallen, terwijl bij diezelfde wetswijz ig ing 
art. 61, regelende de vergoeding aan de ge
meenten door het Rijk van de belooningen, 
uitgekeerd aan de onderwijzers bij het ver
volgonderwijs, uit de wet is geschrapt; dat 
blij kens de ·gewisseMe stukken en de gevoerde 
beraadslag ingen over voormelde wetswijz iging 
de bedoeling heeft voorgezeten om aan de ge
meentebesturen vrijheid te la ten ten aanz ien 
van de beslissing, of al dan niet in eene ge
meente openbaar vervolgonderwijs zal worden 
gegeven; dat wel iswaar art. 21, 6e l id, der 
wet de artt. 22 en 23, eerste l id, sub c en e, 
van toepassing verklaart op het ver.olgonder
wijs, doch dat Ged. Staten bij het hanteeren 
van laatstgenoemde wetsbepal ingen rekening 
dienen te houden met de door den wetgever 
beoogde vrijheid van de gemeentebesturen om 
te beslissen omtrent het geven van openbaar 
vervolgonderwijs; dat h ieruit voortvloeit, dat 
slechts aan een raadsbesluit, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de vrijheid, door de wet 
gelaten, om geen vervolgonderwijs te doen 
geven, goedkeuring behoort te worden ont
houden, indien h iertoe redenen nopen van z66 
klemmenden aard, dat de financieele belangen 
der gemeente daarvoor moeten wij ken; dat 
naar het oordeel van hun college, de f inan
cieele toestand der gemeente tot bezuiniging 
dringt en dat, daar bovendien te Alkmaar 
1uimschoots gelegenheid bestaat tot het genie
ten van antler avondonderwijs, niet kan gezegd 
worden, dat het vervolgonderw ijs volstrekt on
m isbaar moet wo1xlen geacht ; 

dat van -dit besluit 1 °. het bestuur der Af
deeling Alkmaar van het Nederlandsch On
derwijzersgenootschap, 2°. J . Cloeck en F. 
Evers, ingezetenen der gemeente Alkmaar, en 
3°. A . van Crefeld en 76 anderen, van wie 
de eerste 23 ouders of verzorgers van leerlin
gen, die aan het eind van den cursus 1927/28 
van het openbaar vervolgonderwijs te Alkmaar 
nog als zoodanig waren ingeschreven, en de 
overigen ouders of verzorgers van leerl ingen 
der openbare scholen te Alkmaar bij Ons in 
beroep zijn gekomen ; 

dat het bestuur der Afdeeling Al kmaar van 
het Nederlandsch Onderwij zers Genootschap 
aanvoert, dat uit d en aankoop door de ge
meente van de H eilooer bosschen en het verlee
nen van subsidie voor een Roomsch-Katholiek 
Lyceum blijkt, dat de financieele toestand der 
gemeente niet zoo ongunstig is, dat opheffing 
van het openbaar vervolgonderwijs noodzake
lijk is te achten; dat op 31 December 1927 
het aantal leerlingen bij het openbaar vervolg
onderwijs 54 en bij het Roomsch-Kathol iek 
vervolgonderwijs 140 bedroeg; dat door het 
raadsbesluit tot opheffing van het openbaar 
vervolgondenvijs ook het Roomsch-K atholiek 
,·ervolgonderwijs is stopgezet; dat door een en 
antler het algemeen belang wordt geschaad; 

dat J . Cloeck en F. Evers aanvoeren, dat 
twee derden van de leerlingen van den ge
meentelijken cw·sus voor openbaar vervolg
onderwijs (bedragende in 1927 77) niet ge
schikt zijn andere cursussen te vol gen; dat 
n iet kan warden gezegd, dat door den slechten 
financieelen toestand der gemeente het ver-
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volgonderwijs is opgeheven als een punt van 
u itvoering van een algemeen bezuinigingsplan; 
dat h . i. de tegenwoordige omstandigheden den 
gemeenteraad niet noodzaken te beweren, dat 
de beperkte m iddelen, waarover de gemeente 
beschikt, aanleiding moeten zijn het kleine be
drag, noodig voor het vervolgonderwijs (£ 41.60 
per leerl ing per jaar) te bezuinigen; 

dat A. van Crefeld e. a. aanvoeren, dat door 
de opheffing van het openbaar vervolgonder
wijs te Al kmaar voor hen geen gelegenheid 
meer zal bestaan, hun kinderen dat avondon
derwijs te doen '"erstrekken, hetwelk zij voor 
hen gewenscht en nooclig achten; 

0. ten aanzien van het beroep van het be
stuur der Afdeeling Alkmaar van hct Neder
landsch Onderwijzers Genootschap, dat art. 
17, l e li d, der Lager-Onderwijswet 1920, het 
rech t van hooger beroep toekent aan ieder, 
die belang heeft bij de vernietiging of verbe
tering van een krachtens deze wet door Ged. 
Staten genomen besluit; 

dat ,,belang" daarbij is te verstaan in den 
zin van eigen persoonlijk belang; 

dat de Afdeeling Alkmaar van het Neder
landsch Onderwijzers Genootschap niet geacht 
kan worden bij de vernietiging of verbetering 
van het bestreden besluit belang te hebben; 
· 0. ten aanzien van het beroep van J. Cloeck 

en F. Evers, dat oeze appellanten weliswaar 
ingezetenen der gemeente Alkmaar zijn, doch 
dat n iet is gebleken, dat zij een eigen, per
soonlij k belang, als bedoeld in art. 17, eerste 
lid, der Lager-Ondenvijswet 1920, biJ de ver
nietig ing of verbetering van het bestreden be
sluit hebben; 

0 . ten aanzien van het beroep van A . van 
Crefeld en anderen, dat blijkens de overge
legde ambtsberichten voor een groot gedeelte 
van de kinderen, die bij handhaving van het 
openbaar vervolgondenvijs in de gemeente 
A lkmaar dat onderwijs zouden volgen, gele
genheid be taat aldaar ander, voor hen ge
schikt, voortgezet onderwijs te genieten; 

dat onder die omstandigheid moet worden 
geoordeeld, dat het instandhouden van het 
openbaar vervolgonderwijs te Alkrnaar met 
het oog op den ongunstigen toestand der ge
meentekas bezwaarlijk te rechtvaard igen zou 
zijn; 

dat ,m itsdien geen voldoende aanleiding be
staat, in afwijking van het gevoelen van Ged. 
Staten aan dezen bezuinigingsmaatregel van 
den gemeenteraad goedkeuring te onthouden; 

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

I. het bestuur van de Afdeeling Alkmaar 
van het Nederland eh Ondenvijzers Genoot
schap en de appellanten J. Cloeck en F. EverE 
n iet-ontvankelijk te verklaren in hunne be
roepen; 

II. het beroep van A . van Crefeld en ande
ren ongegrond te verklaren. 

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

13 Jnni 1919, KONTYKLIJK BESLUIT. 
(Landarbeiderswet Art. 40). 

De omstancligheid dat de eigenaar van 
krachtens art. 105 der Onteigeningswet te 
onteigenen p~rceelen aan zijn land, dat 

sedert Jange jaren bij zijn geslacht in ge
bruik is geweest, zeer gehecht is, levert geen 
voldoend motief op aan het besluit van 
Ged. Staten tot onteigenin!? van dat land 
de vereischte goedkeuring te onthouden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Gezien het aan Ons ter goedkeur ing aange
boden besluit van Ged. Staten van Zuid
Holland van 6 November 1928, B, No. 7087, 
le Afd. G. S. No. 10/1, om ingevolge de Land
arbeiderswet ten name van de Vereeniging 
ter bevordering van de verkrijg ing van onroe
rend goed door landarbeiders ,,Werkmansbe
lang" te ieuwe Tonge te onteigenen de 
bij dit besluit aangewezen perceelen; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 29 
Mei 1929, o. 150; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 7 
Juni 1929, Directie van den Landbouw No. 
2342, Afdeeling II; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland bij hun besluit van 6 rovember 1928, 
B No. 7087, le Afd. G. S. No. 10/1, voor ont
eigening als bedoeld bij art. 105 der Ont
eigeningswet ten name van de Vereeniging ter 
bevordering van de verkrijging van onroerend 
goed door landarbeiders ,, Werkmansbelang" 
gevestigd te Nieuwe Tonge hebben aange
wezen het perceel kadastraal bekend gemeente 

ieuwe Tonge Seotie B No. 403 groot 1 H.A. 
70 A. 50 a.A. en het perceel kadastraal be
kend gemeente Nieuwe Tonge Seotie B No. 
404, groot 1 H.A. 54 A. 80 c.A., beide in 
eigendom toebehoorende aan A. C. Breesnee te 
Nieuwe Tonge; 

dat Ged. Staten daarbij hebben ovenvogen, 
dat voldaan is aan het bepaalde bij de artike
len 108 tot en met 111 der Onteigeningswet; 
dat blijkens de door het bestuur der Vereeni
ging ter bevordering van de verkrijging van 
onroerend goed door landarbeiders ,,Werk
mansbelang" ingevolge a1·t. 108 sub b. der 
Onteigeningswet ter seoretarie neergelegde 
verklaring zonder onteigening in 12 gevallen 
een aanvrage voor een plaatsje wu moeten 
worden afgewezen alleen op grond, dat geen 
aanwijzing als bedoeld in art. 20 der Land
arbeiderswet kan geschieden; 

dat door het Vereenigingsbestuur ter ont
eigening zijn voorgedragen de perceelen, ka
dastraal bekend gemeente ieuwe Tonge, Sec
tie B Nos. 403 en 404; dat door den eigenaar 
van deze perceelen tegen een eventueele ont
eigening daarvan wordt aangevoerd, dat deze 
perceelen, met de daarachter gelegen stukken 
land, zijn geheele grondbezit u itmaken, een ge
heel vormen, van geslacht op geslacht het 
eigendom zijner fami l ie zijn geweest en h ij 
juist in het bewerken van de ter onteigening 
voorgedragen perceelen de voor zijne gezond
heid zoo noodige afle iding vindt, terwij l boven
d ien tengevolge van deze onteigening zijne 
overige perceelen zeer in waarde zullen dalen; 
dat de vier andere, door den reolamant be
doelde perceelen, kadastraal bekend gemeen
te Nieuwe Tonge, Sectie B Nos. 401 , 402, 406 
en 842 door hem aan anderen zijn verhuurd, 
zoodat zijn geheele bezit in deze niet meer als 
een bedrijf kan worden aangemerkt en der-
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halve ook niet betoogd kan worden, dat door 
deze onteigening een grooter geheel , waartoe 
de ter onteigening aangewezen eigendommen 
behooren, de geschiktheid voor het daarop u it
geoefend bedrij f zal verliezen; dat voorts blij 
kens deskundig onderzoek de overige percee
len - al mogen zij wellicht eenigszins in 
waarde verminderen, waarmede bij de vast
stelling der schadeloosstell ing rekening zal 
zijn te houden - niet in die mate in waarde 
zullen dalen, dat de betrokken gronden niet 
ter onteigening aangewezen zouden mogen 
worden; dat alzoo naar het oordeel van hun 
Coll ege, aangezien voor de overige door den 
reclamant ingebrachte bezwaren geen steun 
in de wet wordt gevonden, in deze geen gron
den zijn aangevoerd, op welke de gevraagde 
aanwijzing zou kunnen worden geweigerd; 

0. dat het in het belang van de verkrijging 
van onroerend goed door landarbeiders moet 
worden geacht, dat de voormelde Vereeniging 
den eigendom verkrij ge van in de gemeente 
Nieuwe Tonge gelegen bouwland; 

dat voor dit doe! de bovenvermelde, aan 
A. C. Breesnee toebehoorende perceelen in 
aanmerking komen; 

dat niet is gebleken, dat in deze gemeente 
andere perceelen zich voor het verkrijgen in 
eigendom door l andarbeiders zouden leenen, 
behalve de perceelen kadastraal bekend ge
meente ieuwe Tonge, Sectie B Nos. 356 en 
359, toebehoorende aan de Diaconie der Ne
derduitsch Hervormde Gemeente te Nieuwe 
Tonge, welke echter bij besluit van Ged. Sta
ten van 18 December 1928 G. S. No. 75/1, 
mede voor onteigening krachtens art. lOfi der 
Onteigeningswet zijn aangewezen; 

dat in de openbare vergadering van de Af
deeling van den Raad van State voor de Ge
schillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, namens A. C. Bree
snee nog is aangevoerd, dat h ij aan zijn land , 
dat sedert lange jaren bij zijn geslacht in ge
bruik is geweest, zeer gehecht is, doch dat 
deze enkele omstandigheid geen voldoend m.o
tief oplevert aan het besluit van Ged. Staten 
de vereischte goedkeuring te onthouden; 

Gezien de Landarbeiderswet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het bovenvermelde besluit van Ged. Staten 
van Zuid-Holland .van 6 November 1928 B No. 
7087, l e Afd. G. S. No. 10/1, goed te keuren. 

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

13 J uni 1919. KONI~TKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. l :!2(1,.) 

Bij de toepassinl! van art. 12211 kan de 
Kroon in beroep niet eene beslissing nemen 
met betrekking tot gegevens, welke niet in 
eersten aanleg an.n het oordeel van Ged. 
Staten zijn ondcrworpen geweest. zoodat 
feitelijk, met voorbijgaan van Ged. Staten, 
door de Kroon in eel'Ste en hoogste instantie 
uitspraak zou worden gedaan. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
Burgemeester en Wethouders van Stiphout 
tegen de beslissing van Ged. Staten van 
Noord-Brabant van 20 Februari 1929, G. o. 

108, Ille afdeeling, inzake de gevraagde toe
passing van artikel 122a der Gemeentewet met 
betrekking tot de gemeenten H elmond en 
M ierlo; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de Ge
sch.i llen van Bestuur, gehoord, advies van 29 
Mei 1929, No. 328; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenl andsche Zaken en Landbouw van 6 
Juni 1929 No. 5262, afdeel ing Binnenlandsch 
Bestuur ; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant bij hun evengemeld besluit beschik
kende op een verzoek van het gemeentebe
stuur van Stiphout om toekenning van eene 
tegemoetkomi11g als bedoeld in artikel 122a 
der Gerneentewet uit de kassen der gemeenten 
H elmond en Mierlo hebben verklaard, dat er 
geen aanleid ing bestaat eene zoodanige tege
moetkoming aan de gemeente St iphout toe 
te kennen; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat het bedrag der door de aanwezigheid van 
arbeiders als in artikel 122a der Gemeente
wet bedo~ld, over 1927 veroorzaakte aanwijs
bare kosten door het gemeentebestuur van 
Stiphout is berekend op f 2.325 .75, met wel ke 
berekeuing hun college zich kan vereenigen ; 
dat di t gemeentebestuur voorts, ter vastf!tlll-
1 ing van het bedrag, hetwelk over 1927 van 
de betrokken arbeiders aan belastingen is ge
heven heeft aangenomen, dat door alle inwo
ners gelijkelijk wordt bijgedragen in deze 
belastingen; dat dit uitgangspunt door hen 
kan worden aanvaard, behoudens voor de ge
meentelijke inkomstenbelasting, waarin door 
de genoemde arbeiders k.rachtens artikel 245b 
der Gemeentewet slechts voor 2/3 dee! van een 
vollen aanslag wordt bijgedragen ; dat door 
het gemeentebestuur van Stiphout de navol
gende gegevens zijn verstrekt over 1927: Ge
heven aan gemeentelijke inkomstenbelasting 
f 8130, aan andere belastingen f 1346.44, aan
tal inwoners 923, aantal inwoners, vertegen
woordigd door de gezinnen der betrokken ar
beiders 365; dat met inachtneming van het 
bovenstaande naar hunne berekening het be
drag van de betrokken arbeiders in 1927 ge
heven, a ls volgt behoor t te worden bepaald : 
aan gemeentelijke inkomstenbelasting 2/3 X 
365/923 X f 8130 = rond f 2143; aan andere 
belastingen 365/923 X f 1345.44 = rond f 532 
of in totaal f 2675 ; dat derhalve het van de 
betrokken arbeiders aan belastingen geheven 
bedrag dat der aanwijsbare kosten overtreft; 
dat mitsdien de voorwaarde, welke a rt ikel 
122a, eerste lid, slotzin, der Gemeentewet voor 
zijne toepasselijkheid stelt, niet is vervuld; 

dat het· gedaan verzoek derhalve niet voor 
inwilli ging vatbaar is; 

dat van dit besluit het gemeentebestuur van 
Stiphout bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat het onder de uitgaven heeft ge
rangschikt de kosten van onderwijs, werkloos
heidsbestrijding en armwezen, waarvan de 
netto-kosten ten laste zijner gemeente zijn: 
I. Onderwijs f 1498.351/2, II. Werkloosheidsbe
strijding f 659.04 en III. Armwezen f 1883. 70 , 
of in totaa l f 4041.091/2 ; 

dat het voor de kosten van onderwijs dat ge
deelte der netto kosten neemt hetwelk wordt 
uitgedrukt in een breuk, waarvan de noemer 
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aangeeft het bevolkingscijfer der gemeente 
Stiphout op 1 J anuari 1927 en de teller het 
aantal arbeiders in Helmond en Mierlo werk
zaam, met hunne gezinsleden; dat voor de be
rekening van de kosten van werkloosheidsbe
strijding gebezigd wordt een breuk waarvan 
de noemer aangeeft het gedeelte der bevol
king, behoorende tot de gezinnen van fabrieks
ai·beiders, en de teller het getal fabrieksar
beiders, in Helmond en Mierlo werkzaam, ter
wijl, voor wat krankzinnigen betreft, die aan
wijsbare ko ten worden berekend door een 
breuk met tot noemer het aantal krankzinni
gen ten l aste van de gemeente Stiphout, en tot 
teller het aantal krankzinnigen, behoorende 
tot de gezinnen van arbeiders, in H elmond en 
Mierlo werkzaam ; dat de bevolking op 1 
Januari 1927 923 inwoners bedroeg, terwijl er 
hiervan 155 behooren tot de fabrieksarbeiders 
in Helmond en Mierlo werkzaam in een on
clerneming of inrichting, als bedoeld in artikel 
122a cler Gemeentewet, vormende met hunne 
gezinsleden een aantal van 365(zijnde 165 plus 
210); dat het gedeelte der bevolking, behoo
rende tot de gezinnen van fabrieksarbeiders 
uit Stiphout 210 bedraagt; dat het aantal 
armlastige krankzinnigen 4½ bedraagt, ter
wijl hiervan 3 krankzinnigen behooren tot ge
zinnen van fabrieksarbeiders in andere ge
meenten, n.l. in H elmond en Mierlo werk
zaam; dat derhalve als door de meergenoemde 
arbeiders veroorzaakte kosten kan worden 
aangewezen: Onderwijs 365/923 X f 1498.35½ = f 592.52, Werkloosheidsbestrijding 155/210 
X f 659.04 = f 486.43 en Armwezen 3/4½ of 
2/3 X f 1883.70 = f 1246.80, dus in totaal 
f 2325.75; 

clat de opbrengst van alle geheven belastin
gen over 1927 in totaal f 9475.44 bedraagt; 
clat, aannemende, dat door alle inwoners ge
lijkelijk wordt bijgeclragen in de belastingen, 
van de genoemde arbeiders aan bel asting zou 
geheven zijn: 155/923 X f 9475.44 = f 1591.21, 
zoodat aan zuivere aanwijsbare kosten over
bl ijft een bedrag van f 2325. 75 - f 1591.21 = f 734.54; dat de aanwijsbare kosten dus per 
arbeider f 4.74 beloopen; dat door de gemeen
ten Helmond en Mierlo rechtstreeksche ba
ten van de ondernemingen of inrichtingen, 
waar de bedoelde arbeiders werkzaam zijn, 
word en of kunnen worden genoten; 

dat dit in de eerste plaats is de opbrengst 
van eene zakelijke bedrijfsbelasting en in de 
tweede plaats die van de opcenten op de 
hoofdsom der dividend- en tantiemebelasting, 
terwijl in de derde plaats door de gemeenten 
Helmoncl en Mierlo forensenbelasting wordt 
geheven; dat het, nu Ged. Staten betoogen, 
dat het van de bedoelde arbeiders aan belas
ting geheven bedrag, door dit college gesteld 
op f 2675, dat der aanwijsbare kosten ad 
f 2325.75 overtreft, de breuk, welke door hem 
bij de berekening van de kosten van werkloos
heidsbestrijding is genomen, wenscht te zien 
vervallen, daar de kosten va n werkloosheids
bestrijding in zijn geheel door de arbeiders, 
die in Helmond en Mierlo werkzaam zijn, 
worden veroorzaakt, waardoor het totaal der 
aanwijsbare kosten wordt bepaald op f 592.52 
+ f 659.04 + f 1246.80 of in totaal op 
f 2498.36; 

dat het voorts het bedrag der opgegeven be
lastingen ad f 9475.44, waaronder a lle in 1927 

geheven belastingen zijn begrepen, dus ook de 
grondbelasting, wenscht te verlagen met een 
bedrag van f 361.51, wegens opbrengst der 
grondbelasting, daar de bedoelde fabrieks
arbeiders in deze belasting niets bijdragen, 
daar zij allen huurders, doch geen eigenaars 
van gebouwde noch ongebouwde eigendommen 
zijn; dat derhalve de opbrengst van de belas
tingen over 1927, waarin door de bedoelde 
arbeiders wordt bijgedragen, nader is te be
palen op f 9113.93; dat naar aanleid ing van 
het bovenstaande het bedrag, van de betrokken 
arbeiders in 1927 geheven, wordt bepaald op: 
aan Gemeentelijke inkomstenbelasting 2/3 X 
365/923 X f 8130, rood f 2143; aan andere 
belastingen 365/923 X f 983.93 = f 389.13, of 
in totaal f 2532, terwijl het bedrag der aan
wijsbare kosten ware te bepalen op f 2498.36; 

dat het voorts, nu het met deze cij fers niet 
gelukken kan toepassing te verkrijgen van art. 
122a der Gemeentewet, waarop het niettemin 
meent recht te hebben, wo vrij is onder de 
kosten, welke door de aanwezigheid van de 
bedoolde a rbeiders aan de gemeente Stiphout 
worden veroorzaakt, te rangschikken ,,de kos
ten van algemeen beheer"; 

dat immers de kosten van algemeen beheer 
zeer zeker een factor uitmaken ten opzichte 
van de belastingen; dat, indien de arbeiders, 
die in H elmond en Mierlo werkzaam zijn, met 
hunne gezinsleden, ook in die gemeente hun 
hoofdverblij f gevestigd hadden, het zielental 
der gemeente Stiphout aanmerkelijk zou da
len, en we] tot 558 inwoners; dat onder kos
ten van algemeen beheer te rangschikken zijn: 
a. de jaanvedde van den ambtenaar ter secre
tarie over 1927 ad f 500; b. de door de ge
meente te storten pensioensbijdragen (15½ -
8½) 7 % van f 500 = f 35; c. een gedeelte 
van de kosten van schrijf- en bureaubehoeften 
en een gedeelte der kosten van druk- en bind
werk (welke kosten, blijkens de vastgestelde 
gemeenterekening 1927, onderscheidenlijk 
f 151.50 en f 68.16, te zamen f 219.66 hebben 
bedragen), terwij l ter berekening van het hier 
in aanmerking komende gedeelte dier kosten 
een breuk te nemen is met tot noemer het ge
tal inwoners wnder de fabr ieksarbeiders met 
hunne gezinsleden, en tot teller de laatstge
noemden, en we] a ls volgt: 365/558 X f 219.66 = f 142.44 ; dat dus de kosten van algemeen 
beheer totaal f 677.44 bedragen; dat, indien 
het zielental der gemeente Stiphout slechts 
558 bedroeg, hetgeen het geval zou zijn, in
dien de bedoelde fabrieksarbeiders met hunne 
gezinsleden in H elmond en Mierlo ook hun 
hoofdverblij f hadden, een ambtenaar ter secre
tarie in Stiphout overbodig zou zijn , en de 
kosten van a lgemeen beheer vanzelf ook lager 
zouden zijn ; dat uit het bovenstaande blijkt, 
dat de aanwijsbare kosten moeten worden ver
hoogd met een bedTag van f 677.44, wodat 
het totaal der aanwijsbare kosten bedraagt 
f 3175.80 (£ 2498.36 + f 677.44); dat hier
boven reeds werd aangetoond, dat het bedrag, 
van de bedoelde arbeiders in 1927 geheven, in 
totaal op f 2675 is bepaald ; dat tengevolge 
van de bovenstaande becijfering aan zuivere 
aanwijsbare kosten overblijft een beclrag van 
f 3175.80 - f 2675 = f 500.80; dat de aan
wijsbare kosten dus per arbeider beloopen: 
f 500.80 : 155 = f 3.23; 

0. dat Ged. Staten aan de hand van de door 
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het gemeentebestuur van Stiphout verschafte 
gegevens hebben verklaard, dat er tot het toe
kennen van eene tegemoetkoming aan deze ge
meente uit de kas der gemeente H elmond en 
die van de gemeente Mierlo op den voet van 
art. 122a der Gemeentewet geen aanleiding 
bestaat; 

<lat het gemeentebestuur van Stiphout de 
juistheid van deze beslissing in beroep niet 
heeft betwist, doch, ten einde niettemin toe
passing van het gemelde wetsartikel te erlan
gen, nieuwe factoren te berde heeft gebracht, 
welke in deze in aanmerking konden worden 
genomen ; 

dat echter met deze nieuwe factoren in be
roep geen rekening kan worden gehouden; 

dat het toch bij de toepassing van art. 122a 
der Gemeentewet de bedoeling van de wet 
niet kan zijn, dat door Ons in beroep eene 
beslissing wordt genomen met betrekking tot 
gegevens, welke niet in eersten aanleg aan 
het oordeel van Ged. Staten zijn onderworpen 
geweest, zoodat feitelijk, met voorbijgaan van 
Ged. Staten, door Ons in eerste en hoogste 
instantie uitspraak zou worden gedaan; 

dat het besluit van Ged. Staten mitsdien 
behoort te worden geha-ndhaafd; ' 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

14 J uni 1929. BESLUIT tot wijziging en aan
vull ing van Ons besluit van 7 October 
1919 (Staatsblad n°. 596) tot vaststelling 
van den algemeenen maatregel van be
stuur, bedoeld in artikel 5 der Arohiefwet 
1918 (Staatsblad n°. 378). S. 316. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 12 
Februari 1929, n°. 546/3, Afdeeling Kunsten 
en Wetenschappen; 

Overwegende, dat, mede ten gevolge van de 
bij de wet van 14 Mei 1928 (Staatsblad n°. 
177) in de Archiefwet 1918 (Staatsblad n°. 
378) aangebrachte wijzigingen en aanvullin
gen, Ons besluit van den 7den October 1919 
(Staatsblad n°. 596) tot vaststelling van den 
algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld 
in artikel 5 der Archiefwet 1918 (Staatsblad 
n°. 378), wijziging en aanvull ing behoeft; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Mei 1929, n°. 16) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen van 10 Juni 1929, n°. 2499, afdeeling 
Kunsten en Wetenschappen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I. Artikel 1 van Ons hiervoor ge

noemd besluit wordt gelezen als volgt: 
Tot vernietiging van tot het arch ief van een 

der H ooge Colleges van Staat behoorende stuk
ken, welke nog niet in eeM Rijksarchiefbe
waarpl aats zijn overgebracht, mag worden 
overgegaan, wanneer deze stukken vermeld 
worden op lijsten van voor vernietiging in aan
merking komende stukken, welke lijsten door 
Ons, op voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, voor 
elk dier colleges kunnen worden vastgesteld. 
\'vorden zij niet op zoodanige lijsten vermeld, 
dan mogen zij slechts worden vernietigd na 
ingewonnen advies van den Algem(;lenen Rijks
archivaris. 

Tot vern ietiging van tot a11dere Rijksarchie
ven behoorende stukken, welke nog niet in 
eene Rij ksarchiefbewaarplaats zijn overge
braoht, mag worden overgegaan, wanneer zij 
vermeld zij n op lijsten van voor vernietiging 
in aanmerking komende :;tukken, welke lijsten 
ieder Onzer Ministers voor het archief van zijn 
Departement en voor de arohieven van de 
daaronder ressorteerende colleges en ambtena
ren, met medewerking van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
kan vaststellen. Tot die a1chieven behoorende 
stukken, welke niet op zoodanige lijsten wor
den vermeld, mogen slechts worden vernietigd 
na ingewonnen advies van den Rijksarchivaris 
in de provincie, in welke de archieven, waar
van men stukken vernietigen wil, bewaard 
worden. Voor zoover de provincie Zuid-Hol
land betreft, wordt het advies van den Alge
meenen Rijksarchivaris ingewonnen. 

Tegen het advies van don Algemeenen Rijks
archivaris wordt niet tot vernietiging van stuk
ken, behoorende tot het archief van een der 
Hooge Colleges van Staat, overgegaan dan 
met Onze, op voordracht van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en vVetenschappen te 
verleenen machtiging. 

Stukken, behoorende tot eenig ander Rijks
archief, worden niet tegen het advies van den 
Algemeenen Rijksarchivaris of van den Rijks
archivaris in de provincie vernietigd, dan met 
machtiging van het Hoofd van het Departe
ment van Algemeen Bestuur, waaronder het 
archief ressorteert, en van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Art. II. Waar in de artikelen 3 en 4 van 
Ons hiervoor genoemd besluit staat: Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken wordt 
daarvoor gelezen: Onze Ministers van Binnen
l andsche Zaken en Landbouw en van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Art. III. Waar in artikel 5 van Ons hier
voor genoemd besluit staat : Onzen Minister 
van Waterstaat, wordt daarvoor gelezen: Onze 
Ministers van Waterstaat en van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. 

Art. IV. Aan Ons hiervc,or genoemd besluit 
worden twee nieuwe artikelen toegevoegd, lui
dende als volgt: 

7. Behalve in geval van overbrenging van 
de eene in de Archiefwet 1918 (Staatsblad n°. 
378) aangewezen bewaarplaats naar de an
dere, is vervreemding van archiefstukken, 
ongeacht of deze al of niet in eene dier be
waarplaatsen beruston, of van andere in een 
dier bewaarplaatsen berustende stukken alleen 
geoorloofd, nadat daartoe is verkregen de 
machtiging van Onzen Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen, die deze 
machtiging niet verleent dan na den Alge
meenen Rijksarchivaris te hebben gehoord. 

8. In de plaatsing op een lijst van voor 
vernietiging in aanmerking komende stukken 
of in eene machtiging tot vernietiging van 
stukken is die tot vervreemding niet begrepen. 

Onze Minister van Onderwijs, K unsten en 
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Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 14den Juni 1929. 
\VILHEUilNA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Waszink. 
( Uitgeg. 27 Juni 1929.) 

14 Juni 1929. BESLUIT tot vernietiging van 
punt 1 van artikel 2 der bij besluit van 
den Raad der gemeente Papendrecht van 
22 December 1927 vastgestelde verorde
ning tot bepaling van maximum snelheid 
in die gemeente. S. 317. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

W aterstaat en van Binnenlandsche. Zaken en 
Landbouw van 1 Maart 1929, n°. 381, Af
deeling Waterstaat A, en van 8 Maart 1929, 
n°. 2189, A[deeling Binnenlandsch Bestuur; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 April 1929, n° . 37); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ter voornoemd van 5 Juni 1929, n°. 388, Af
deeling Waterstaat A, en van 10 Juni 1929, 
n°. 5410, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat bij artikel 2, aanhef en 
punt 1, der door den Raad der gemeente 
Papendrecht bij besluit van 22 December 
1927, vastgestelde verordening tot bepaling 
van maximumsnelheid in die gemeente, den 
bestuurder van een motorrijtuig verboden 
wordt daarmede op den Papendrechtschen dij k 
te rijden met grootere snelheid dan 30 K.M. 
per uur; 

dat blijkens de briefwisseling tusschen Ge
d puteerde Staten van Zuid-Holland en het 
gemeentebestuur van Papendrecht v66r 4 
Juni 1928 d.i. den datum van het uader te 
noemen besluit van eerstgenoemd college ge
voerd, ook toenmaals niet de geheele l'apen
drechtsche dijk tot de bebouwde kom der 
gemeente behoorde, maar het gemeentebestuur 
dien geheelen dijk aan zijn snelheidsbeper
king wil de onderwerpen, deels om de gevaar
lijke bochten in een buiten de bebouwde kom 
gelegen gedeelte van dien dijk, anderdeels 
omdat een ander eveneens buiten de bebouwde 
kom gelegen gedeelte slechts een betrekkelijk 
onbeteekenende lengte heeft; 

dat alle twijfel op dit punt is weggenomen 
door het evengenoemde besluit van Gedepu
teerde Staten, waarbij is bepaald, dat voor de 
toepassing van de Motor- en Rijwie lwet en 
den in artikel 2 dier wet bedoelden Algemee
nen Maatregel van Bestuur de gi·enzen van de 
bebouwde kom der gemeente Papendrecht zoo
danig zijn, dat daartoe behooren het gedeelte 
strekkende van de woning gemerkt F 94 tot 
de woning gemerkt A 218 en bet gedeelte 
strekkende van de woning gemerkt B 80 tot 
de woning gemerkt A 21; 

dat de Raad der gemeente Papend,·echt, 
een maximum-snelheid voor motorrijtuigen 
vast tellende op den geheelen Papendrecht
schen dijk in die gemeente, deze va tstelling 
derhalve heeft uitgestl'ekt tot weggedeelten, 

die naar de wet buiten de bebouwde kom 
dier gemeente liggen; 

dat artikel 7 der Motor- en Rijwielwet den 
gemeenteraad de bevoegdheid geeft om bij 
plaatselijke verordening een maximum-snelheid 
vast te stellen enkel ten aanzien van binnen 
de bebouwde kommen gelegen wegen; 

Gezien artikel 153 der Gemeentewet en 
artikel 7 der Moto,·_ en Rijwielwet; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
punt 1 van artikel 2 der bij besluit van den 

Raad der gemeente Papendrecht van 22 De
cember 1927 va tgestelde verordening tot be
paling van maximum-snelheid in die gemeen
te te vernietigen wegens strijd met de wet. 

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

Het Loo, den 14den Juni 1929. 
WILHELMI A. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d. Veg t e. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbo1tw, J. B. Ka n. 
( Uitgeg. 27 Juni 1929.) 

14 J1tni 1929. BESLUIT tot vernietiging van 
de bij besluit van den Raad der gemeente 
H oomaar van 3 April 1928 vastgestelde 
verordening tot bepaling van maximum
snelheid in die gemeente. S. 318. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Waterstaat en van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 1 Maart 1929, n°. 382, Af
deeling Waterstaat A, en van 8 Maart 1929, 
n°. 2174, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur: 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 April 1929, n°. 38); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ters voornoemd van 6 Juni 1929, n°. 387, Af
deeling Wate1 taat A, en van 10 Juni 1929, 
n°. 5409, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat bij de door den Raad der 
gemeente Hoornaar bij be luit van 3 April 
1928 vastgestelde verordening tot bepal ing 
van maximum-snelheid in die gemeente den 
bestuurder van een motorrij tu ig of rijwiel 
verboden wordt daarmede te rijden met een 
grootere snelheid dan 20 K.M. per uur op den 
Dorpsweg, gelegen tusschen de Hoeksche brug 
en het perceel, kada traal bekend gemeente 
Hoornaar, geen sectie, n° . 1371, naast de bij
zondere school; 

dat blijkens de briefwisse ling tu schen Ge
deputeerde Staten van Zuidholland en het 
gemeentebestuur van Hoornaar v66r 4 Juni 
1928, d. i. den datum van het nader te noemen 
besluit van eerstgenoemd Coll ege, gevoerd, 
ook toenmaals niet de geheele Dorpsweg tot 
de bebouwde kom der gemeente behoorde, 
maar het gemeentebestuur dien geheelen weg 
aan zijn snelheidsbeperking wilde onderwer
pen, deels wegens de Jigging van verschillen
de gebouwen ten opzichte van den openbaren 
weg, met name van de bijzondere school, en 
het gevaar, dat in verband daarmede zou 
ontstaan bij gemis aan een voorgeschreven 
maximum-snelheid, anderdeels wegens het 
feit, dat in dat geval overgegaan zou moeten 
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worden tot onteigening van verschillende per-
ceelen; . 

dat alle twijfel op dit punt is weggenomen 
door het evengenoemde besluit van Gedepu
teerde Staten, waarbij is bepaald, dat voor 
de toepassing van de Motor- en Rijwielwet en 
den in artikel 2 dier wet bedoelden Alge
rneenen Maatregel van Bestuur de grenzen 
van de bebouwde kom der gerneente H oor
naar zoodanig zijn, dat daartoe behooren het 
gedeelte van den Dorpsweg strekkende van de 
woning gemerkt n°. 148c tot de wooing ge
merkt n°. 103; 

dat de Raad der gemeente Hoornaar, een 
maximum-snelheid voor motorrijtuigen en rij
wielen vaststellende op den geheelen Dorps
weg in die gemeente, deze vaststell ing der
halve heeft uitgebre id tot weggedeelten, die 
naar de wet buiten de bebouwde kom dier 
gemeente liggen; 

dat artikel 7 der Motor- en Rijwielwet den 
gemeenteraad de bevoegdheid geeft om bij 
plaatselijke verordening een maximum-snel
heid vast te stellen enkel ten aanzien van 
binnen de bebouwde kommen gelegen wegen ; 

Gezien arti kel 153 der Gemeentewet en ar
tikel 7 der Motor- en Rijwielwet; 

H ebhen goedgevonden en verstaan: 
de bij besluit van den Raad der gemeente 

Hoo,·naar van 3 April 1928 vastgestelde ver
ordening tot bepaling van maximum-snelheid 
in die gemeente te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

Onze Ministers voornoemd zijn belast met de 
uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 14den Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d. Veg t e. 
De .Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, J. B. Kan. 
( Uitgeg . 27 Juni 1929.) 

14 Juni 1929. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de 
wijziging ·cter internationale overeenkomst 
van 7 Juni 1905, betreffende de instel
ling van het internationaal landbouw-in
stituut te Rom e (Staatsblad 1929, n°. 6). 
S. 319. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de wet van 11 J anuari 1929 (Staats

blad n°. 6), houdende goedkeuring van de 
wijziging der internationale overeenkomst van 
7 Juni 1905, betreffende de instell ing van 
het internationaal landbouw-instituut te Rome, 
van welke wijziging een afdruk en eene ver
taling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 8sten Juni 
1929, Directie van het Protocol, n°. 17754; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenbedoelde wijziging te doen bekend ma

ken door de plaatsing van <lit Besluit in het 
Staatsblad. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen-

1 Hierna is alleen de Nederlandsche tekst 
• opgenomen. Zie voor de Fransche tekst de wet 

van 11 Januari 1929, S. n°. 6. 

ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 14den Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitg eg. 8 Juli 1929.) 

VERTALING van den nieuwen tekst van de 
paragrafen 3 en 4 van artikel 10 van de 
·internationale overeenkomst van den 7den 
Juni 1905, betreffende de· instelling van 
het lnternationaal Landbouw-lnstituut te 
R ome. 

3) Het bedrag van de eenheid ter bepa
ling van de bijdrage wordt ieder jaar vast
gesteld op de volgende wijze: het aantal een
heden wordt vermenigvuldigd met het aantal 
landen van elke groep; de optelling van de 
ui tkomsten levert het aantal eenheden op, 
waardoor het totaal van de uitgaven, welke 
door de Algemeene Vergadering worden toe
gestaan volgens eene in Italiaansch geld (het 
Instituut is in Italie gevestigd) opgemaakte 
begrooting, moet worden gedeeld, nadat de 
ontvangsten uit a nderen hoofde dan de jaar
lijksche bijdragen der aangesloten Staten in 
mindering zijn gebracht; de uitkomst vormt 
het bedrag van de eenheid ter bepaling van 
de bijdrage. 

4) De eenheid ter bepaling van de bijdrage 
zal in geen geval de som van 4000 gouden 
franken kunnen overschrijden. 

De bijdragen, welke na de afsluiting van 
het boekjaar worden ontvangen, komen in 
mindering van de uitgaven van het volgende 
jaar. 

14 Juni 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijs,vet.) 

Medewerking van den gemeenteraad tot 
stichting van een bijzondere lagere school. 

Bij een besluit tot weie-ering van mede
werking, zonder dat bet met reclenen is 
omkleed, moet de raad na het eindigen 
van den termijn van ~ maancl.en, in art. 76, 
1 e lid der wet ge,steld, geacht warden tot 
medewerking te hebben besloten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, iugesteld door 

den R aad der gemeente Roostnen tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg 
van 15 Februari 1929, Litt. 1208/5 G, 2e Afd., 
waarbij, met 'lernictiging van het hesluit van 
<lien Raad van 11 Januari 1929, is bepaald, 
dat de door het Roomsch Katholiek Kerkbe
stuur van den H. Jacobus den Meerdere te 
Roosteren overeenkomstig art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920 gevraagde medewerking 
voor <le stichting van eene bijzondere school 
voor gewoon lager-onderwijs aldaar alsnog 
moet worden verleend ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 2.9 
Mei 1929, r,0 • 371 ; 

Op de voordracht van Ouzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en v\letenschappen van 
10 Juni 1929, n°. 21276, afdeeling: Lager Ou-
derwijs Financiee:; · · 
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0 . dat de Raad der gemeente Roosteren bij 
besluit van 11 Januari 1929, op ne aanvrage 
van het Roomsch Katholiek Kerkbestuur van 
de parochi.e van den H. Jacobus den Meerdere 
te Roosteren om medewerking voor de stichting 
van eene bijzondere school voor gewoon lager
onderwijs afwijzend heeft beschikt, hoewel 
blijkens de overweging van het besluit de 
aanvraag en de overgele~de bescheiden aan de 
in art. 73 omschreven vereischten volcleden : 

dat, nadat het schoolbestull!" van dit besluit 
bij Gedeputeerde Staten van Limburg in beroep 
was gekomen, dit college bij besluit van 15 "Fe
bruari 1929, 2• Afd. Litt. 1208/5 G., met vernie
tiging van het raa<lsbesluit heeft bepaald, dat 
de vereischte medewerking door den Raad 
moet worden verleend ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat waar luidens het bestreclen 
raadsbesluit aan de in art. 73 der wet om
schreven vereischten is voldaan, de Raad ten 
onrechte de gevraag<le medewerking geweigerd 
heeft; dat deze weigering bovendien niet. over
eenkomstig het voorschrift van art. 75, 2 der 
wet, bij een met redenen omkleed besluit is 
geschied; 

dat van het besluit v&n Gedeputeerde St,aten 
de gemeenteraad bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat de voorzitter van het school
be~tnur aan den gemeenteraad geen juiste 
voorstelling gegeven heeft. omtrent de motieven 
der noodzakelijkhei<l tot stichting van de 
school ; dat. alzoo <laargelaten, dat de aanvrage 
aan de letter der wet voldoet., dezelve volstrekt 
niet strookt met den geest der wet, wi_il vele 
(alt-hans een voldoend aantal om de aanvrage 
ongeldig te maken) der onderteekenaars ge
weigerd zouden hebben te teekenen, waren hun 
de motieven van de stichting voldoende en naar 
waarheid bekend gemaakt geworden ; dat voorts 
door den voorzitter van het Roomsch Katholiek 
Kerkbestuur meerdere gehuwde vrouwen over
gehaald zijn, buiten weten van hun echtgenoot 
met diens naam de bedoekle lijst te teekenen ; 
dat bovendien de gemeente Roosteren uitslui
tend uit een Roomsch Kat-holieke bevolking 
bestaat en er dus geen godsdienstige motieven 
bestaan, om thans deze verandering tot stand 
te brengen ; dat de Raad de overtuiging heeft, 
da.t de motieven, die tot aanvrage geleid 
hebben, slechts een specifiek persoonlijk belang 
beoogen ; dat aan dat persoonlijk belang de 
onderwijsbelangen ontlergeschikt gemaakt wor
den, doordat van den Raad gevorderd wordt 
mede te werken tot bestendiging van ee!1 toe
stand, wier nadeelige gevolgen voor het onder
wijs boven alien twijfel verheven zijn ; 

0 . dat het besluit van den Raad der gerneente 
Roosteren van 11 Januri 1929, waarbij afwij
zend op de aanvragP. van het schoolbestuur 
werd beschikt-, niet overeenkomstig het voor
schrift van art. 75, 2• li<l, cler Lager-Onderwijs
wet 1921) met redenen was omkleed, aangezien 
het niet inboudt de gronden, waarop de wei_!.'e
ring van 's Raads medewerking is gebaseerd ; 

dat art. 76 der wet bepaalt, dat indien de 
gemeenteraad eene beslissing. als bedoeld in 
a.t. 75, l • lid. - waaronder in g-eval van 
weigering in verband met het 2• lid moet wor
den verstaan een met redenen omkleed be
sluit - niet l:,innen 3 maanden (na den dag der 
aanvrage) heeft genomen, de gemeentemad ge-

acht wordt, met het eidig•rn van den termijn 
van 3 maanden tot medewerking te hebben be
sloten; 

dat, nu de Raad van Roosteren de aanvrage 
van het schoolbestuur niet bij met redeneo om
kleed besluit heeft afgewezen, h\i geacht rnoe t 
worden tot de gevraagde medewerking te hebben 
besloten met het eindigen van den termijn van 
3 maanden na den dag der aanvrage, welke op 
15 October 1928 heeft plaats gehad, dus op 
15 Januari 1919: 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten in stede 
van het raadsbeslnit van 11 Januari 1929 t e 
vernietigen en te bepalen, dat de vereiscbte 
medewerking door den Raad moet worden ver
leend, bet beroep van het scboolbestuur buiten 
heslissing hadden moeten laten, aangezien bet 
raadsbesluit van 11 Januari 1929 vervallen was 
door het be luit tot, medewerking, betwelk de 
Raad krachtens art. 76, l ste lid, der Lager
Ondermjswet 1920, den 15•" .Januari 1929 ge
acht wordt te hebben genomen: 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het Lesluit van Gede
puteerde Staten van Limburg van 15 "Februq,ri 
1929, Li t,t. 1208/5 G, 2" Aid. het broep van het 
Roomsch-Katholiek Kerkbestuur van den H. 
Jacobus den Meerdere te R oosteren tegen het 
besluit van den Raad van Roosteren van 11 Ja
nuari 1919, buiten beslissing te laten. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenscbappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeeling voor 
de Gesrhillen van Bestuur. 

Het Loo, den 14den -:nni 1929. 
WILH'RLMIN A. 

De Minister mn Onderwiis, 
Kitnsten en W etensrhappen, 

Wa sz ink. 
(B.) 

15 Juni 1929. BESLUIT tot wijziging van 
artikel 1 van het Koninklijk besluit van 
22 December 1927 (Staatsbla,:l, n°. 403). 
S. 320. 

Wij WILHELML...-A, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 5 
Juni 1929, n°. 4114, Afdeelmg Binnenlandsch 
Bestuur en van Justitie van 12 Juni 1929, 2de 
afdeeling A , n°. 951; 

Gel et op artikel 8 der Bioscoopwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

I. Artikel 1 van Ons besluit van 22 Decem
ber 1927 (Staatsblad n°. 403) wordt gelezen 
als volgt: 

Het vergunningsrecht, bedoeld in artikel 8 
der Bioscoopwet bedraagt: 

a. voor den houder eener vergunning, niet 
vallende onder b, f 25,- per jaar; 

b. voor den houder eener telken jarn op
nieuw aan te vragen vergunning, die zijn be
drijf op ten hoogste 12 dagcn per kal ender
jaar in eene gemeente uitoefent, f 0,60 per 
1aar. 

II. Dit besluit treedt in wed, ing met in
gang van 1 Juli 1929. 

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



571 15 Ju NI (S.320-3~1) 1929 

dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemeene Rokenkamer. 

Het Loo, den 15den Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlancuche Zaken en 
Landbouw, J. B. Kan. 

De Minister van Justitie, J. Donner. 
(Uitgeg. 27 Juni 1929.) 

15 Juni 1929. BESLUIT tot toepassing van 
de artikelen 14 en 15 der Warenwet (Staats
bla,.d 1919, n°. 581) op consumptieijs. 
s. 321. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 22 Anril 1929, 
n°. 544 D. afd. V. ; 

Gelet op de artt. 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsbvid 1919, n°. 1581); 

Den Raad van State g:ehoord (advics van 28 
Mei 1929, n°. 24); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Arbeid, Handel en Nijverheid, van 10 
Juni 1929, n°. 848 D, afd. V. ; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. 1. Aangeduid moet en mag uitslui
tend worden met den naam ,,consumptieijs" 
of met een naam samengesteld nit het woord 
,,ijs", voorafgegaan door een of meer woorden, 
welke den ge11r, den smaak of de samenstelling 
nader aangeven, de zoete eetwaar, welke be
neden flo c. is afgekoeld. 

2. I. Waren, die in aard of samenstelling 
geljjken op de waren in artikel 1 bedoeld, mo
gen niet dan me~ Onze toestemming en onder 
door Ons te stellen voorwaardf'n worden aan
geduid met namen, waaruit haar aard en haar 
samenstelling niet of niet voldoende blijken. 

2. Zij moeten worden aangeduid, betzij 
met een naam, waarvoor door On~ toestemming 
is verleend, hetzij overeenkomstig aard en 
samenstellimr. 

3. De warir, welke door een opschrift of op 
eenige andere wijze wordt aangeduid als of 
kenneliik voorhanden is als de waar in artikel 1 
bedoeld, moet voldoen aan de volgende eischen: 

l . zij mag de react-ie van Storch niet ver
toonen; 

2. zij mag per cm3 niet meer kweekbare 
micro-organismen bevatten dan 100,000 ; 

:t zij mag noch in 0,1 cm3, noch in een ge
ringere hoeveelheid kweekbare colibacterii'n 
bevatten; 

4. zij moet in deugdeljjken toestand ver
keeren; 

5. zij moet vrii zijn van conserveermiddelen, 
schadelijke bestanddeelen en schadelijke micro
organismen ; 

6. zij mag geen syntbetisch bereide verzoe
tingsmiddelen bevatten ; 

7. zij moet bereid worden of bereid zijn uit 
deugdelijke grondstoffen. 

4. De waren aangeduid met den naam 
,,roomijs" of met een samcngesteld woord, waar
van deze naam dee! uitmaakt, moeten, behalve 
aan de in artikel 3 gestelde eischen, nog voldoen 
aan den eisch, da.t bet melkvetgeh8lte niet lager 
zij dan 12 procent. 

5. 1. De voorwerpen, waarin de in de artikelen 
1, 2 en /of 4 bedoelde waren worden vervoerd of 

ter aflevering of ten verkoop in voorraad worden 
gebouden, moeten aan de huitenzijde als op
schrift dragen den naam, waarmede die w•.ren 
volgens dit besluit moeten worden aangeduid. 
Deze opschriften mogen niet door vegen zijn 
uit te wisschen ; zij moeten duidelijk leesbaar 
en bij den verkoop en de aflevering voor de 
koopers zichtbaar zijn aangebracht in hoofd
druklett,ers van ten minste 3 cm boogte (0.03 M.) 

2. Van het in het eernte lid bepaalde zijn 
vrijgesteld de voorwerpen, die de in de artikelen 
1, 2 en/of 4 bedoelde waren bevatten in een 
verpakking, welke kennelijk bestemd is om 
met den inhoud aan de verbruikers te worden 
afgegeven, mits op deze verpakking de naam, 
in het eerste lid becloeld, op duidelijke, leesbare 
wijze in letters van ten minste 4 mm (0.004 M.) 
is aangebracht. 

6. I. Het vervoer en de behandeling van 
de waren in de artikelen 1, 2 en/of 4 bedoeld -
met uitzondering van die, waarvan ten genoegen 
der met de hand.having der Warenwet (Staats
blad 1919, n°. 581) belaste ambtenaren wordt 
aangetoond, dat zij niet bestemd ztin voor den 
verkoop aan voor het openbaar verkeer open
staande wegen, noch voor gebruik ter plaatse 
van verkoop - mogen alleen geschieden door 
of voor hem, wiens bereidplaats voor deze waren 
voldoet aan de eiscben in lid 2 van dit artikel 
gesteld en die, ten bewjjze daarvan, aan d~ 
evengenoemde ambtenaren op hun ee_rste aan
vra.ag overlegt een geldige schrifteljjke verkla
ring, afgegeven door of namens den burgemeeR
ter van de gemeente, waarin ziin bedrijf ge
vestigd is, waaruit zulks blijkt. Deze verklaring 
is geldig, zoolang zij niet door of namens be
doelden burgemeester bij een aan den belang
hebbende gericht aangeteekend schrijven is 
ingetrokken. 

2. De eischen, bedoeld in het vorige lid, 
waaraan bereidplaatsen moeten voldoen, zijn : 

a. dat zij elk een oppervlakte moeten heb
ben van ten minste 8 M2• 

b. dat zij gedurende het tijdvak van 15 
Maart tot 15 October voor geen antler doe] dan 
voor de bereiding van de in dit besluit bedoelde 
waren mogen worden gebezigd; 

c. dat zij moeten zijn ingericht- voor het be
waren van consumptieijs op een temperatuur 
beneden 0° c. ; 

d. dat zij niet als woon-, slaap-, ziekenka
mer, keuken, gang, portaal mogen worden ge
bruikt en van zoodanige ruimten moeten zijn 
gescheiden ; ·· 

e. dat zij niet in open verbinding mogen 
staan met privaten, urinoirs, beerputten of 
mestvaalten, en ~een deuren mogen hebben, 
welke onmiddelliJk toegang tot privaten of 
urinoirs geven ; 

f. dat zij moeten voorzien zijn van een ge
reede wascbgelegenheid met zeep en handdoek ; 

g. dat zij in zindelijken staat moeten ver-, 
keeren en geea voorwerpen mogen bevatten 
die niet, in zindelijken staat verkeeren ; 

h. dat zij voorzien moeten zijn van een 
stofdichte zoldering, van wanden bedekt met 
eenige stof, bestand tegen afwasschen met 
warm zeepwater of warm sodawater en van 
zoodanige harcle en effen vloeren, dat bodem-
verontreiniging voorkomen wordt ; . 

i. dat zij voldoende moeten gelucht ziJn en 
zich bevinden in een perceel, waarin aanwezig 
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is een middel van watervoorziening, dat deugde
lijk water in voldoende hoeveelheid oplevert 
en waarin niet aanwezig is een mid,del van 
watervoorziening, dat ondeugdelijk water op
lever t . 

3. Van het voorschrift, in het eerste lid 
van dit artikel bedoeld, kan door of namens den 
burgemeester en onder door of namens hem te 
stellen voorwaarden aan personen, die consump
tieijs va,n een in zijn gemeente gevestigden 
consumpt ieijsbereider betrekken, schriftelijke 
ontheffing worden verleend voor zoover het 
vervoer betreft. 

7. Bereiding van de waren in de artikelen 1, 
2 en/of 4 bedoeld, waarvP,n ten genoegen der 
met de hanclhaving der Warenwet (St,aatsblrul, 
1919, n°. 581) helaste ambtenaren wordt aan
getoond, dat zij niet bestemd zijn voor den 
verkoop aan voor het openbaar verkeer open
staande wegen, noch voor gebruik ter plaatse 
van verkoop, mag a.Ileen ge~chieden in lokalen, 
welke voldoen aan de eiscben in artikel 6, 
tweede lid, gesteld, met uitzondering van liet 
onder b. bepaalde en van het onder d bepaalde 
voor zoover, dat zij als keuken mogen worclen 
gebruikt. 

8. Bereiding, verpakking of vervoer van de 
waren in dit besluit bedoeld mag slechts plaats 
vinden cloor personen, die tijdens hunne be
drijfswerkzaamheden steeds zindelijk g ,kleed 
zijn en reine handen hebben. 

9. De in de artikelen 1, 2 en/of 4 bedoelde 
waren - met uitzondering van die, waarvan 
ten genoegen der met de bandhaving der Waren
wet(Staalsblad 1919, n°. 581) belasteambtenaren, 
wordt aangetoond, dat zij niet bestemd zijn voor 
den verkoop aan vonr het openbAar verkeer 
openstaande wegen, noch voor gebruik ter plaat
se van verkoop - mogen niet worden vervoerd 
met of te'n verkoop voorhanden zijn op een 
vaar- of voertuig of riiwiel : 

10. dat niet voorzien is van een duiclelijk 
leesbaar en zichtbaar opschrift, aangevende 
den naam, de vom·bttcrs en de woonplaats 
(straat en gemeente) van den verkooper, aan 
wien de verklaring, bedoeld in artiki,l 6, eerste 
lid, is afgef(even , of van den vervoerder, aan 
wien de ontheffing, bedoeld in bet derde lid 
van dat artik,;l, is verleend; 

2°. dat. zoo daarop roomijs niet aanwezig 
is, voorzien is van het woord ,.room" of van een 
Ramengesteld woord, waarva n dat woord dee! 
uitmaakt. ' 

10. Voor de beoordeeling, of de waren in dit 
besluit bedoeld voldoen aan de in dit besluit 
gestelde eiscben, moet gebruik gemaaki worden 
van de onderzoekingsmethoden, aangegeven 
in de bij dit besluit gevoegde b\ilage, voor zoo
ver deze daarvoo. toereikend zijn. 

11. Dit, beslnit treedt in werking twe3 maan 
den na den dag der dagte:ikenmg van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst, met uitzon
dering van de artikelen 6, 7 en 9, 1°., welke 
met ingang van 1 Januari 1930 in werking 
treden. 

12. Dit besluit kan worden aangerluid met 
den naam ,,Oommmptieijs-besluit", met ver
melding van den jaargang en hl't nummer van 
hot St,atsblad, waarin het is geplaatst. 

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

waarvan afscbrift zal wordon gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 15den Juni 1929. 
WILHELMTN A. 

D• Minister mn Arbeid, Handel en .N;,fverheid, 
J. R . S 1 o t. em a. k er de Bruin e. 

( Uitgeg. l Juli 1929.) 

BIJLAGE 
behoorende bij bet 
consum-ptieijsbesluit 
(Staatsblad n°. 321). 

METHODEN VAN ONDERZOE*. 
A. Ghemisch onderzoek. 
Het consumptieijs wordt voor het onderzoek 

door zar.ht verwarmen vloeibaar gemaakt en 
goed gemengd. 

1. Vet. 
25 g van bet monster worden met ongeveer 

20 cm3 wat er en 30 ems zoutzuur (8 N) onder 
toevoeging van een weioig grof puimsteenpoeder 
ongeveer 15 minuten gekookt. Het mengsel 
wordt warm gefiltreerd door een nat filter en 
het residu met warm water uitgewasschen totdat 
de zure react.ie verdwenen is . Het filter met de 
zich daarop bevindende vast,e stof wordt bij 
lOOo C. gedroogd en daarn11, quantitatief ge
extraheerd met petroleomaether. net cxt,ract 
wordt bij 102-105° C. gedroogd tot constant 
gewicht en na bekoeliog, gewogen. De uitkomst 
wordt uitgedrukt tot in 0,05 procent. 

2. Reactie van Storch. 
Ongeveer 5 cm3 "\"an het monster worden ge

mengd met 4 druppels waterstofperoxyde ( 1/z 
proc.) en 2 druppels Storcbs ren.gens. 

3. Byntheti.~ch bereide verzoetingsmiddelen. 

50 cm3 of minder van het monster worden 
in een porseleinen schaal op het waterbad tot 
bijna droog uitgedampt, na afkoelen wordt bet 
residu tellrnns met kleine hoeveelheden alcohol 
uitgetrokken. De alcoholiscbe oplossingen wor
den afgeschonken. Na eenigen tijd staan wordt 
de heldere alcoholische vloeistof afgegoten en 
de alcohol afgedestilleerd. Het residu wordt 
opgenomen in water, met eukele druppels 
verdund zwavelzuur bedeeld en na filtratie 
met aether-petroleumaetber (saccharine) en 
daarna zoo noodig met chloroform (dulcine) 
uitgescbud. Blijft na afdestilleeren van bP• 
uitschudmiddel een rest over, die opgenomen 
in enkele cm3 water ,.oet smaakt, dan is saccha
rine, onderscheidenlijk dulcine aanwezig. 

4. Gonserveermiddelen. 
a. Formaldehyde. 25 ems of minder van bet 

monster worden, na met water te zijn verdund, 
met verdund zwavelzuur aangezuurd en met 
stoom gedestilleerd. Van bet destillaat worden 
5 cm8 met 2 ems melk en 7 cm8 zoutzunr (S.G. 
= 1,12-i) welke per 100 cm3 0,2 cm3 van een 
10 proc. ijzerchlorideoploss~g bevat~en, _verhit 
en een minuut gekookt. B1J aanwez1ghe1d van 
formaline treedt violetkhuring op. 

b. Balicylzuur, benzoezuur en boorzuur. 50 
cm3 of minder van het monster wordeo na met 
water eeni~szins te zijn verdund en met zwavel
zuur te ziJn zuur gemaakt, met aether uitge
schud. De aetherische oplossing wordt met 
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zwak alcalisch water uitgeschud, de waterige 
oplossing van de aetherische oplossing geschei
den en na zuur gemaakt te zijn wederom mP-t 
aether uitgeschud. De aetherische oplossing 
worclt bij zachte verwarming verdampt en het 
residu onderzocht op salic-ylzuur onderscheiden
lijk benzoezuurzooals aangegeven in de methoden 
van onderzoek behoorende bi.i bet Margarine
besluit (Staatsbla.d 1925, n°. 417). 

Een antler deel van het monster wordt met 
kalkmelk juist alcalisch gemaakt en verascht. 
De asch wordt aangezuurd met verdund zout
zuur en met curcumpapier onderzocht. E e n rood
bruine kleuring, vooral zichtbaar na drogiog, 
welke bij bevochtiging met ammonia in een 
groenzwarte kleur ove~gaat, wijst boorzuur aan. 

B. Bacteriologisch omlerzoek. 
1. Quantitatief bacteriologisch wulerzoek. 
Van het monster worden verdunningen ge-

maakt met physiologisch keukenzoutoplossing 
(0,9 pet.). Van deze vP-rdnnningen wordt e~n 
ems of een gedeolt,e daarvan in een steriele 
P etrischaal van 9-12 cm middellijn i;ebracht 
en gemengd met 10- 15 cm• alcalische bouillon, 
agar. De schalen worden ten hoogste twoemaal 
24 uur bij 35° C. bewaard. 

Het aantal kolonies wordt zoo mogelijk op 
elke plaat geteld en dit aantal omgerekend op 
1 cm3 ijs geeft het aantal kweekbare microor
ganismen per cm3 ijs aan. 

2. Coliproef . 
Bij ongeveer 10 cm3 zure bouillon wordea 

gevoegd 0,1 cm3 consumptiaijs . .Het mengsel 
wordt gedurende 24 uur bij 35° 0. bewaard. 
De oultuur wordt op de aanwezigheid van ooli 
baoteri.Sn nader onderzocht. 

Lijst van Reagentia. 
Petroleumaether. Moet destilleeren beneden 

60° C. Worden 50 cm• gemengd met 10 g. vaste 
paraffine en de petroleumaether op hP-t kokend 
waterbad verdampt, dan mag de paraffine geen 
weegbare gewichtsvermeerdering ondergaan. 

8to1chs reayens. Eea oplossing van 2 g. zont
zure p. phen:,loendiamine in water tot 100 ems. 
Versoh bereiden, zoo noodig ontkleuren met 
koolpo:ider. 

Lijst van Voedingsbodems. 
Alcalische bouillmi-ager. Zie Bijlage beh oo

rende bij het Melkbesluit (Staatsbuul 1929, 
n°. 43). 

Zure bouillon. 10 g. Liebigs vleeschextraot 
worden met water verdund ; de vloei~tof wordt 
na bedeeld te zijn met 10 g. pepton (Witte) en 
1 g. natrinmphosphaat. (Na 2HP04 ) gekookt en 
na bekoeling gefiltreerd. Vervolgens worden in 
het filtraat 5 g. lactose en l 00 mg. neutraalrood 
opgelost en de vloeistof aangevuld t ot 1 liter. 
De bouillon wordt daarna gesteriliseerd. 

15 Juni 1929. BESLUIT, betreffende het op
dragen van werkzaamheden waarmede de 
ontvangers der registratie en domeinen 
zijn belast, aan andere ambtenaren van 
<lien tak van dienst. S. 322. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 10 Juni 1929, n°. 70, afdee
ling Personae!; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Onze Minister van Finanoien is be
voegd met de werkzaamheden bij de wetten, 
beslniten en instructien opgedragen aan de 
ontvangers der registratie en domeinen, ook 
andere ambtenaren van dien tak van dienst 
te belasten. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Juli 1929. 

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

H et Loo, den 15den Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financii!n, De G e e r. 
( Uitgeg. 28 Juni 1929.) 

15 J nn; 1929. KONI.i~K.LIJK BF.SLUIT. 
(Wet Kerkgenootsohappen Art. 7.) 

Nu in het op te riclrten kerkgebouw de
zelfde gemeente zal vergaderen die in het 
binnen den afstand van 200 ellen bestaande 
kerkgebouw haren eercdienst uitoefende en 
het in het voornemen dezer gemeente lag, 
het oude kerkgebouw als zoodanig buiten 
dienst te stel!en bij het in gebruik nemen 
van het nieuwe gebouw, verzet he~ belang 
der openbare orde zioh niet tegen de op-
richting van bet nieuwe gebouw. .. . 

Daaraan doet niet a f de mogehJkhe1d, 
dat de eigendom van het onde kerkgebouw 
zoude kunnen worden betwist, en in de 
toekomst eene andere gemeente daarin 
ha ren eeredienst zou kunoen wenschen nit 
te oefenen : in dat geval toch zou juist die
nen te worden onderzocht of zulks binnen 
den afstand van200 el len van een bestaande 
kerk in bet belang der oi,enbare orde kan 
worden toegelri,ten . 

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

den Kerkeraad der Gereformeerde Gemeente 
te H erkingen tegen de beschikking van Ged. 
Staten van Znid-Holland van 24 December 
1928, G. S. N°. 187, waarbij , met handha
ving van het besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Herkingen, afwijzend is be
schikt op het verzoek van den genoemden 
Kerkeraad tot oprichting van een kerkge
bouw aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Mei 1929, N °. 345; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van 11 Juni 1929, le Afdeelmg C, 
N°. 837; 

0. dat Burgemeester en Wethou<lers van 
H erkingen bij besluit van 22 Augustus 1928 
afwijzend hebben beschikt op het verzoek van 
den Kerkeraad der Gereformeerde Gemeente 
van Herkingen tot stichting van een kerkge
bouw op het terrein kadastraal bekend ge
meente Herkingen, Onderlaogs n°. 1387 
(thans nos. 1421 en 1422) binnen den afstand 
van 200 ellen van het bestaande kerkgebouw, 
,taande op het terrein, kadastraal bekend ge
meente Herkingen n° . 1082 (thans nos . 1356 
eo 1357); 
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dat, nadat de Kerkeraad bij Ged. Staten 
van Zuid-Holland in beroep was gekomen, dit 
college bij besluit van 24 December 1928, 
G. S. N°. 187, het bestreden besluit heeft ge
handhaafd ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen 
dat Burgemeester en Wethouders van Her
kingen bij hunne bovengenoemde beschikking 
het gevraagde verlof tot de oprichting van 
een kerkgebouw hebben geweigerd onder me
dedeel i ng, dat, wanneer tot de oprichting van 
het gebouw wordt overgegaan, dit te zijner 
tijd van hunnentwege zal worden gesloten, 
een en ander op grond, naar zij · in een toe
lichtend schrijven van 18 September mede
deelen, dat het bedoelde kerkgebouw gelegen 
zal zijn binnen den afstand van 200 ellen van 
het bestaande kerkgebouw, waarin door de 
genoemde kerkelijke gemeente geregeld gods
dienstoefeningen worden gehouden, doch 
waarin voorheen de Oud-Nederduitsch Gere
formeerde gemeente, die zich tegen de oprich
ting van het nieuwe kerkgebouw verzet heeft, 
hare godsdienstoefeningen hield ; dat over het 
eigendomsrecht van het oude kerkgebouw een 
meeningsverschil bestaat tusschen beide ge
noemde kerkelijke gemeenten, en dat ter zake 
van dit meeningsverschil een rechterlijke pro
cedure hangende is of aanhangig zal worden 
gemaakt; dat wegens de onzekerheid omtrent 
den eigendom van het bestaande gebouw kans 
bestaat, dat in het eventueel nieuw op te 
richten kerkgebouw en in het oude kerkge
bouw twee verschillende kerkgenootschappen 
hunne god dienstoefeningen zullen houden, 
wat tot storing of verwarring van die gods
dienstoefeningen, voornamelijk bij het in- en 
uitgaan van de kerken, aanleiding kan geven; 
dat de bes! issing omtrent de vraag betreffen
de het eigendomsrecht van het bestaande 
kerkgebouw in dit verband in zooverre van 
belang is, dat daardoor - wanneer de Gere
formeerde gemeente voomoemd niet in den 
eigendom van het oude kerkgebouw zou wor
den bevestigd - niet vaststaat, dat dit ge
bouw zal verdwijnen; dat bij de beoordeeling 
van de vraag, of door de oprichting van een 
nieuw kerkgebouw kans bestaat, dat het be
Jang der openbare orde zal worden geschon
den in den zin van art. 7 der Wet van 10 
September 1853, S. 102, derhalve zal zijn 
rek,:,ni ng te houden met het voortbestaan van 
het thans bestaande oude kerkgebouw; dat 
hun college in verband hiermede de vraag 
heeft te beoordeelen, of stichting ,an 1,en 
nieuw kerkgebouw op een afstand van minder 
dan 200 ell en van het bestaande - om het 
even welk kerkgenootschap in het oude ge
bouw zijne godsdienstoefeningen houdt of hou
den zal - met het oog op art. 7 van boven
aangehaalde wet toelaatbaar is te achten; 
dat het antwoord op deze vraag enkel wordt 
beheerscht door de plaatselijke situatie, welke 
naar mededeeling van den scriba der Gerefor
meerde gemeente, den heer J . W. van Houdt, 
in de openbare vergadering op 22 October 
1928 a ldus is, dat aan de eene zijde van den 
dijk het oude kerkgebouw staat, dan krijgt 
men achtereenvolgens een weg van 6 a 7 M. 
breedte, een boerderij met stallencomplex, een 
sloot, weer een rijweg en dan eerst zelfs met 
eenigen achteruitbouw het nieuw op te r ich-

ten gebouw; dat de genoemde heer Van 
Houdt ontkent, dat deze situatie in aanmer
k ing genomen, van stoornis van de orde 
sprake zal kunnen zijn; dat uit de door den 
Hoofdingenieur van den Provincialen Water
staat overgelegde situatieteekening en uit het 
door Ged. Staten ter plaatse ingestelde onder
zoek blijkt, dat de beide kerkgebouwen op 
zoodanigen afstand van elkander gelegen zul
len zijn, dat de kerkgangers zich steeds vlak 
bij elkander zullen verzamelen, en dat de toe
gang tot de gebouwen van den openbaren weg 
een dusdanige zal zijn, dat bij het ge!ijktijdig 
aanvangen of eindigen van de godsdienst
oefeningen de kerkbezoekers elkander moeten 
ontmoeten ; dat bij de gegeven verhoudingen 
tegen de voorgenomen plaats van vestiging 
in het belang van de openbare orde bezwaar 
bestaat; • 

dat van dit besluit de Kerkeraad namens 
de Gereformeerde Gemeente bij Ons in be
roep is gekomen, aanvoerende dat de Gere
formeerde Gemeente te Herkingen is eene 
stichting, opgericht bij acte van 9 Februari 
1905, en bij die oprichting den naam ver
kreeg van de Oud Nederduitsch Gereformeer
de Gemeente te Herkingen, terwijl volgens de 
stichtingsacte haar doe! is het bevorderen van 
de Gereformeerde leer, hebbende zij voldaan 
aan het bij art. 1 der Wet van 10 September 
1928, S. 102, bepaalde; dat eene vergadering 
barer liclmaten op 6 Juli 1922 gehouden het 
besluit heeit genomen, toe te treden tot de 
gemeenschap der Gereformeerde Gemeenten, 
waardoor haar naam vanzelf is veranderd en 
zij zich sedert genoemd heeft de Gereformeer
de Gemeente te H erkingen, van welke veran
dering door haar weder, overeenk--omstig het 
aangehaalde wetsartikel, kennisgeving is ge
daan; dat blijkens acte van schenking op 17 
Maart 1905 ten overstaan van notaris L. van 
der Sluys te Dirksland verleden, Leendert 
van der Sluys aan haar heeft gescho11ken een 
perceel grond met het daarop staande kerk
gebouw te H erkingen aan den Oudedijk, uit
makende een gedeelte der grootte van 2 A. 
13 c.A. van het kadastrale perceel gemeente 
H erkingen °. 1082, beneven een perceel 
tuingrond te Herkingen aan den Oudedijk, 
kadaster gemeente Herkingen °. 1083, groot 
3 A. 55 c.A., bij dat perceel grond met kerk 
behoorende ; dat sedert de Gereformeerde Ge
meente in dat kerkgebouw geregeld hare gods
dienstoefeningen heeft gehouden en zij daarin 
nimmer, noch v66r, noch na hare naamsver
andering op eenigerlei wijze is gestoord ; dat, 
daar het haar geschonken kerkgebouw van 
primitieven aard was, besloten is dat te ver
vangen door een nieuw kerkgebouw, hare lid
maten daarvoor de noodige fondsen hebben 
tezamen gebracht en daarop een nieuw kerk
gebouw is gesticht, tenvijl de bedoeling was, 
dat op 1 Januari 1929 in gebruik te nemen 
met buitengebruikstelling van het oude kerk
gebouw; dat de K erkeraad vergunning tot 
den bouw van die nieuwe kerk aan het ge
meentebestuur van H erkingen heeft gevraagd, 
welke hem door het college van Burgemeester 
en ,vethouders is geweigerd, doch hem daar
na in hooger beroep door den gemeenteraad 
op 3 Augustus 1928 is verleend; dat hij daar
op van Burgemeester en W ethouders van Her-
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kingen een schr ijven van 22 Augustus 1928 
heeft ontvangen, waarin hem werd medege
deeld, dat door dat college geene ontheffing 
werd verleend van art. 7, 2e li d, der ,vet van 
10 September 1853, S. 102, en dat, wanneer 
tot de oprichting van het kerkgebouw werd 
overgegaan dit te zijner tijd vanwege het col
lege zoude worden gesloten; dat de Kerke
raad op gemeld wetsartikel, in verband met 
de omstandigheid, dat het nieuwe kerkgebouw 
zich op minder afstand dan 200 e ll en van het 
oude kerkgebouw bevindt, opmerkzaam ge
maakt, zich tegen die beslissing van Burge
meester en Wethouders bij Ged. Staten in be
roep heeft voorzien, doch dat dit coll ege het 
beroep ongegrond heeft verklaard en het be
sluit van Burgemeester en Wethouders van 
Herkingen van 22 Augustus 1928, waarbij aan 
hem het verlof, bedoeld in art. 7 der boven
aangehaalde wet, werd geweigerd, heeft ge
handhaafd; dat het hem voorkomt, dat de 
gronden, waarop d ie beslissing van het Col 
lege van Ged. Staten berust, die besliss ing 
niet kunnen dragen; dat waar is, dat het 
oude en het nieuwe kerkgebouw zich op min
der afstand dan 200 ellen van elkander be
vinden, doch dat tusschen beide kerkgebouwen 
zich een weg van 6 a 7 Meter breedte, eene 
boerderij met stallen-complex, een sloot en 
weer een 1·ijweg bevinden; dat a l zoo de kerk
gebouwen zich allerminst nabij elkander be
vinden, terwij l de omstandigheid, dat het eene 
kerkgebouw aan den voet van den dijk is ge
pl aatst, in verba nd met de genoemde plaatse
lijke gesteldheid, medebrengt dat bezoekers 
der twee gebouwen elkander niet eens kunnen 
zi en; dat bovendien de vrees, dat de nabijheid 
van twee kerkgebouwen de openbare orde zal 
verstoren, niet ernstig kan worden genomen, 
wanneer die kerkgebouwen behooren aan de
zelfde gemeente, gelijk ten deze het geval is; 
dat Ged. Staten bl ijkbaar dat gevoelen even
zeer deelen, daar hunne beslissing zich grondt 
op de overweging, dat over het e igendoms
recht van het oude kerkgebouw meeningsver
schil bestaat tusschen de Oud Nederduitsch 
Gereformeerde Gemeente, die zich tegen de 
oprichting van het nieuwe kerkgebouw 
verzet, en hem, appellant, en dat ter zake 
van dat meeningsverschil een rechterl ij ke pro
cedure aanhangig is of aanhangig zal worden 
gemaakt, en het college meent, dat wegens 
de onzekerheid omtrent den eigendom van het 
bestaande kerkgebouw kans bestaat, dat in 
een eventueel nieuw op te richten kerkgebouw 
en in het oude kerkgebouw twee verschillende 
kerkgenootschappen hunne godsdienstoefenin
gen zull en houden, wat tot storing of verwar
ring aanleiding kan geven; dat deze inl ich
ting van Ged. Staten echter ongegrond is; 
dat al dadelijk opmerking verdien t, dat geene 
zich noemende Oud Nederduitsch Gerefor
meerde Gemeente eenig bezwaarschrift noch 
bij het gemeentebestuur, noch bij Ged. Staten 
tegen het door hem gevraagde verlof heeft 
ingediend; dat, gelijk hij reeds mededeelde, 
de Gereformeerde gemeente sinds 1905 is en 
nog is eigenares van het oude kerkgebouw; 
dat geen enkele procedure aanhangig is, 
waarbij haar eigendomsrecht wordt betwist, 
en aan hem op geenerlei wijze is gebleken, 
dat zoodanige procedure aanhangig zal war
den gemaakt; dat we! bij dagvaarding van 27 

April 1923 de zich noemende Oud N eder
dui tsch Gereformeerde gemeente van H erki n
gen te Herkingen tegen de Gereformeerde 
gemeente voor de Rechtbank te Rotterdam • 
eene vordering heeft ingesteld, waarbij het 
oude kerkgebouw van haar werd opgevorderd, 
doch dat de R echtbank te Rotterdam bij haar 
vonnis van 22 December 1924 de e i chende 
partij in die vordering niet-ontvankelijk heeft 
verklaard, met veroordeeling van de heeren 
L. van Dijk en J. van Erke!, van welke ge
bleken was, dat zij zich den gemelden naam 
hadden aangematigd, persoonlijk in de pro
ceskosten, welk vonn is sinds Jang in kracht 
van gewijsde is gegaan; dat hij we] vernomen 
heeft, dat onfangs drie van de negen per
sonen, die v66r het besluit om toe te treden 
tot de gemeenschap der Gereformeerde ge
meente geheel vr ijwillig uit de gemeente wa
ren getreden, met enkele anderen een Oud 
Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te 
H erkingen hebben opgericht, doch dat het 
we! geen betoog behoeft, dat er geen kans 
bestaat, dat die nieuwe gemeente rechten 
zoude kunnen doen gelden op het van 
ouds door de Gereformeerde gemeente verkre
gen en gebruikte kerkgebouw; dat hij zich 
veroorlooft hieraan toe te voegen, dat het toch 
niet aangaat een kerkelijke gemeente te be
letten, ter vervang ing van haar moeilijk bruik
baar geworden kerkgebouw een nieuw kerk
gebouw te stichten op grond der volkomen 
theoretische mogelijkheid, dat derden het door 
haar sinds meer dan 20 jaren gebruikte kerk
gebouw zouden opvorderen, en bij welslagen 
van zoodanige vordering daarin een anderen 
eeredienst zouden gaan houden, zulks te min
der, wanneer reeds verscheidene jaren ge leden 
de rechter zoodanige opvordering heeft a fge
wezen; dat h ij aan het bovenstaande nog wil 
toevoegen, dat hij s inds 1 J anuari 1929 zij n 
voormalig kerkgebouw buiten gebruik heeft 
gesteld , en dat gebouw a ls pakhuis heeft ver
huurd, a ls hoedanig het dan ook sedert wordt 
gebruikt; dat alzoo het in art. 7 der aange
haalde wet genoemde geval zich niet meer 
voordoet, daar het gebouw, dat hij a ls kerk 
in gebruik wil nemen, zich niet binnen den 
afstand van 200 ellen van een bestaande kerk 
bev indt, slechts van eene vroegere kerk, thans 
pakhuis; dat die laatste omstandigheid, afge
scheiden van het eerstgezegde, reed mede
brengt, dat de bes lissing van Ged. Staten 
niet zal kunnen word en gehandhaafd; 

0. dat art. 7, lid 1, van de W et van 10 
Septembe~· 1853, S . 102, tot regeling van het 
toezicht 02_ de onderscheidene kerkgenoot
schappen oepaalt, dat elke oprichting of in
richting van een gebouw tot uitoefening van 
den openbaren godsdienst binnen den afstand 
van 200 ellen van een bestaande kerk, in het 
belang van de openbare orde een onderzoek 
vereischt omtrent de plaats van vestiging; 

dat in het onderhavige geval in het op te 
richten kerkgebouw de Gereformeerde Ge
meente te Herkingen zal vergaderen, terwijl 
in het binnen den afstand van 200 ell en be
staande kerkgebouw dezelfde gemeente haren 
eeredienst i..:toefende, en het in het voorne
men dezer gemeente lag, het oude kerkgebouw 
als zoodanig buiten dienst te stellen bij het in 
gebruik nemen van het nieuwe gebouw op 1 
J anuari 1929 ; 
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dat onder deze omstandigheden het belang 
der openbare orde zich niet verzette tegen de 
opr ichting van het nieuwe kerkgebouw; 

dat daaraan niet afdoet de mogelijkheid, 
dat de eigendom van het oude kerkgebouw 
zoude kunnen worden betwist, en in de toe
komst eene andere gemeente daarin haren 
eeredienst zou kunnen wenschen uit te oefe
nen, daar immers thans rekening client te 
worden gehouden met den eeredienst, die fei
telijk in eene kerk wordt uitgeoefend; dat in 
de toekomst, wanneer het oude kerkgebouw 
even tueel mocht worden ingericht voor een 
anderen eeredienst, juist zou dienen te worden 
onderzocht, of die inricht ing binnen den af
stand van 200 ellen van een bestaande kerk 
in het belang van de openbare orde kan wor
den toegelaten; 

dat mitsdien Burgemeester en Wethouders 
van Herkingen en Ged. Staten van Zuid-Hol
land ten onrechte de oprichting niet hebben 
toegelaten; 

Gezien de Wet van 10 September 1853, 
s. 102; . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het besluit van Bur

gemeester en ,vethouders van Herkingen van 
22 Augustus 1928 en van het besluit van Ged. 
Staten van Zuid-Holla nd van 24 December 
1928 G. S . N°. 187, aan den K erkeraad der 
Gereformeerde Gemeente te Herkingen verlof 
te verleenen tot het oprichten van een kerk
gebouw op het terrain, kadastraal bekend ge
meente Herkingen, Onderlangs N°. 1387 (thans 
nos. 1421 en 1422). 

Onze Minister van J ustitie is belast, enz. 
(A. B .) 

22 Juni 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het op 28 April 1928 te B erlijn ge
sloten verdrag met slotprotocol tusschen 
N ede,·land en Duitschland over samen
voeging van de douanebehandel ing aan de 
grens in het scheepvaartverkeer op den 
Rijn. S. 323. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat het op 28 April 1928 te Berlijn gesloten 
verdrag met slotprotocol tusschen Nederland 
en Duitschland over samenvoeging van de 
douanebehandeling aan de grens in het 
scheepvaartverkeer op den Rijn, alvorens te 
kunnen worden bekrachtigd, ingevolge artikel 
58 der Grondwet de goedkeur-ing der ·Staten
Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 

Eenig artikel. 
Het nevens deze wet in a fdruk gevoegd op 

28 April 1928 te B erlijn tusschen Nederland 
en Duitschland gesloten verdrag en slotpro
tocol worden goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 22sten 

Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsch~ Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

De Ministe,· van Financien, De G e e r. 
D e Minister ~·an Justitie, J. Donner. 

(Uitgeg . 3 Juli 1929.) 

TEDERLANDSCH-DUITSCH VERDRAG 
over sa1nenvoeging van de douanebehande
ling aan de grens in het scheepvaartver
keer op den Rijn. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlan
den 

en 
de President van het Duitsche Rijk, 
geleid door den wensch om ter vergemak

ke lijki ng van het scheepvaartverkeer op den 
Rijn een verdrag te sluiten over samenvoeging 
van de douanebehandeling aan de grens in 
dit verkeer, hebben voor dit doe! tot hunne 
gevolmachtigden benoemd : 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen : 

Haren buitengewonen Gezant en gevolmach
tigden Minister te Berlijn, Graaf Van Lim
burg Stirum, 

De President van het Duitsche Rijk : 
den Administrateur aan het Ministerie van 

Buitenlan<lsche Zaken te Berlijn, 
den heer Dr. Gerhard Kopke, 
die na uitwisseling van hunne in goeden 

en behoorlijken vorm bevonden volmachten, 
het volgende zijn overeengekomen: 

Art. 1. De douanebehandeling aan de grens 
in het scheepvaartverkeer op den Rijo, wordt 
overeenkomstig dit verdrag in <lien zin samen
gevoegd, dat de Nederlandsche en de Duit
sche autoriteiten de afvarende schepen te Lo
bith en de opvarende schepen te Emmerik 
klaren . De klaring te Lobith kan op de ge
heele breedte der rivier gesch ieden. 

Voor zoover zulks noodig is, kunnen echter 
passagiersschepen en goederenbooten van 
Duitsche zijde te Emmerik en van Neder
landsche zijde te Lobith uitgeklaard worden. 
Eveneens kunnen opvarende schepen met eene 
bestemmingsplaats beneden het klaringsge
bied Emmerik van ederlandsche zijde te Lo
bith uitgeklaard worden . 

De eder landsche Minister van Financien 
en de Minjster van Financien van het Duit
sche Rijk zullen zich over de u itvoering van 
de samengevoegde douanebehandeling, alsmede 
over de toepassing van het vorig lid met el
kander verstaan, zoo noodig gemeenschappe
lijke uitvoeringsbepalingen vaststellen en in 
gemeen overleg het tijdstip van het begin 
dezer douanebehandeling bepalen. 

Art. 2. De wettelijke bepal ingen, welke bij 
het overschrijden van de grens in elk der 
beide landen gelden, worden in de klarings
gebieden Emmerik en Lobith en op de ge
deelten van den Rijo tusschen deze klarings
gebieden toegepast en wel op zoodanige wijze, 
dat d ie van het land van uitgang den voor
rang hebben. 

Art. 3. In de klaringsgebieden en op de 
in artikel 2 aangeduide gedeelten van den 
Rijn zijn de ambtenaren en beambten van den 
vreemden Staat bevoegd, alle ter uitvoering 
van de in artikel 2 bedoelde wettelijke be
pal ingen van hunnen Staat strekkende ambts
handelingen op dezelfde wijze, in denzelfden 
omvang en met dezelfde gevolgen als in hun 
eigen land te vel'l'ichten. Dwang tegen den 
persoon ten behoeve van een onderzoek mag 
slechts in tegenwoordigheid van ambtenaren 
van den anderen Staat worden uitgeoefend. 
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Aanhouding, en terugvoering met den ster
ken arm naar het land van uitgang, zijn 
slechts geoorloofd ten aanzien van onderdanen 
van dat land; eveneens zijn aanhouding, en 
opbrenging met den sterken arm naar Ne
derland, bij de inklaring op Duitsch gebied 
bij Lobith slechts geoorloofd ten aanzien van 
,onderdanen van Nederland. 

Art. 4. Tot oplegging van straf in geval 
van overtreding van de in artikel 2 bedoelde 
wettelijke bepalingen van den eenen Staat, 
-op het gebied van den anderen Staat begaan 
is de rechter van den eersten Staat bevoeg~ 
en we! in eersten aanleg de rechter, in wiens 
rechtsgebied het inklaringsgebied van den 
eersten Staat ligt. 

Art. 5. Ambtenaren en beambten, die voor 
dienst op het gebied van den vreemden Staat 
zijn aangewezen, a lsmede de met het toezicht 
op den dienst belaste ambtenaren ontvangen 
van hunnc adm inistratie bewijzen volgens een 
bijzonder model, die hun de bevoegdheid ver
leenen om in de uitoefening van hunnen 
dienst onder vrijstelling van pas- en visum
formaliteiten de grens te overschrijden. 

De toegang tot en het verblijf op het geb ied 
-van den vreemden Staat op den voet van het 
vorig lid is den ambtenaren en beambten 
van den anderen Staat slechts geoorloofd, 
-zoolang zij in het bezit zijn van zoodanig be
wijs, dat noch door t ijdsverloop, noch door 
eene herroeping tegenover de bevoegde auto
riteit van don vreemden Staat zijne geldig
.heid verloren heeft. 

Art. 6. De op het gebied van den vreem
•den Staat dienstdoende ambtenaren en be
ambten van den anderen Staat zijn verplicht 
-den dienst in uniform, of voorzien van een 
ander uiterlijk waarneembaar onderscheidings
teeken, uit te oefenen en zijn bevoegd hunne 
dienstwapens te dragen. 

De in het eerste lid vermelde verplichting 
geldt niet ten aanzien, van de met het toe
-zicht op den dienst belaste ambtenaren. 

Art. 7. De op vreemd gebied dienstdoende 
ambtenaren en beambten van den anderen 
Staat zijn aldaar vrijgesteld van persoonlijke 
diensten en directe belastingen. De vrijstel-
1 ing van belastingen strekt zich slechts zoo
ver uit, als ook de diplomatieke en consu
laire vertegenwoord igers van <lien Staat dooe 
genieten. 

Moterrijtuigen, rijwielen en andere voertui
gen, die voo,· dienstdoeleinden gebruikt wor
den, zijn vrij van wegenbelasting, rijwielbe
lasting en andere belastingen. 

Art. 8. Zaken, welke den op vreemd grond
gebied dienstdoenden ambtenaren en beambten 
tot gebruik bij hunnen dienst strekken, wor
den vrij van rechten ten invoer toegelaten en 
mogen, zonder heffing van welke rechten 
ook, weder naar het land van herkomst uit
gevoerd worden. 

Art. 9. De wederzijdsche admirristratien 
hebben, binnen de haar op het gebied van 
den vreemden Staat tot haar uitsluitend ge
bruik toegewezen localiteiten, het recht de 
orde te handhaven en particuliere personen, 
die de orde verstoren, te verwijderen. 

De in het eerste lid genoemde localiteiten 
mogen door wapenborden van den anderen 
Staat kenbaar gemaakt worden. 

]!}29 

Art. 10. De bevoegde autorite iten van de 
eene verdragsluitende partij zullen op recht
streeksch verzoek van de bevoegde autoritei
ten van de andere partij en overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen van de eerstgenoemde 
partij ter zake van overtreding van de in ar
tikel 2 bedoelde wettelijke bepalingen der 
andere partij, begaan in de kl aringsgebieden 
of op de gedeelten van den Rijn, in genoemd 
artikel aangeduid: 

a) getuigen en deskundigen hooren, 
b) ambtelijke bezichtigingen doen en de 

bevinding certificeeren, 
c) gerechtelijke mededeelingen on rechter

lijke beslissingen doen uitreiken. 
De uit het verrichten van deze handelingen 

ontstaande verschotten moeten door de autori
teit, die het verzoek doet, aan de andere 
rechtstreeks worden vergoed . 

Art. 11. Dit verdrag treedt buiten werking 
zes maanden na opzegging door eene der ver
dragsl uitende partijen. De opzegging kan ge
schieden tegen den eersten van elken maand, 
op zijn vroegst echter zes maanden na het be
gin der samengevoegde douanebehandeling. 

Bovendien is ieder der verdragsluitende par
tijen bevoegd om, indien de vei ligheid van 
den Staat of de levensbelangen van het land 
naar haar oordeel zulks noodig maken, de 
toepassing van het verdrag voor eene beperkte 
tijdsruimte, die zoo kort mogelijk moet worden 
genomen, buiten werking te stellen. 

Art. 12. Dit verdrag zal worden bekrach
tigd en de akten van bekrachtiging zull en te 
Berlijn worden uitgewisseld. Het treedt in 
werking met den <lag waarop de uitwisseling 
van de akten van bekrachtiging plaats heeft. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden 
<lit verdrag van hunne handteekeningen en 
hunne zegels hebben voorzien. 

Gedaan te Berlijn, den 28sten April 1928, 
in dubbel, in de Nederlandsche en in de 
Duib,che taal. 

(LS) v a n L i m b u r g S t i rum 
(LS) K 6 p k e 

SLOTPROTOCOL 

Bij de onderteekening van <lit verdrag zijn 
de wederzijdsche gevolmachtigden nog aan
gaande de volgende punten tot overeenstem
ming gekomen: 

Ad Artikel 1, lid 1. Onder douanebehande-
1 ing aan de grens moet de behandeling door 
den dienst der invoerrechten, en, zoo noodig, 
de passencontrole worden verstaan. 

Tot de klaringsgebieden behooren het 
stroombed van den Rijn tot zoover als de 
li gplaatsen voor de schepen ten behoeve van 
de douanebehandeling ambtelijk zijn vastge
steld , verder de oeverstrooken, die voor de 
douanebehandeling dienen , met inbegrip van 
de voor den klarings. en den bureaudienst be
stemde localiteiten; daartoe behooren niet de 
oeverstrooken, op welke enkel bewakings
dienst wordt verricht. 

Aangezien bij Lobith de grens tusschen Ne
derland en Duitschland in de bedding van 
den Rijn loopt en het bij sarnenvoeging van 
de douanehandeling van de schepen doelmatig 
voorkomt de geheele stroombreedte aan de 
douanebehandeling dienstbaar te maken, is er 

37 
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in het verdrag in voorzien, dat aldaar de 
Nederlandsche douanebehandeling , ongeacht 
het bedoelde ve rloop van de grens, op de ge
heele stroombreedte van den Rijn kan ge
sohieden. In den zin van bet verdrag moet 
mitsdien de Rijn bij Lobith over zijne ge
heele stroombreedte als klaringsgebied worden 
besohouwd . De Duitsche autoriteiten zullen bij 
de vaststelling van het voor de douanebehan
del ing bij Lobith dienende Duitsche gedeelte 
van de rivier zooveel mogelijk met de wen
schen van de Nederl<findsohe autoriteiten re
kening houden. 

Ad Artikel 1, lid 2. Onder passagierssche
pen moeten alle schepen worden ve rstaan, die 
dienen voor vervoer van personen, he tzij ui t
sluitend, clan we! naast goederenvervoer, met 
inbegrip va n jaohten en andere sportvaartui
gen. 

Onder goedernnbooten moeten die schepen 
worden verstaan, die goederen vervoeren en 
voorzien zijn van e igen midde len van me
chanisohe voortbeweging; daaronder vallen 
niet sleepbociten , sleepschepen en zeilschepen, 
ook al hebben deze eenen hulpmoto1·. Lichters 
achter goederenbooten worden met goederen
booten gelijkgesteld. 

Ad Artikel 4. De bepalingen van a rtikel 4 
betreffen uitsluitend de betrekkelijke bevoegd
heid van den rechter en regelen diens vol
strekte bevoegdheid niet. 

Ad Art ikel 6. Partijen zijn het er over eens, 
da t bij de douanebehandeling van de schepen 
te Lobith en te Emmerik geene vuurwapens 
a ls di enstwapens zullen worden gedr agen. 

Verder is overeengekomen, dat de verstrek
king van de noodige dienstlokalen - benevens 
het meubileeren (met inbegrip van eene 
brandkast}, verwarmen , verlich ten en schoon
houden daarvan - van beide zijden kosteloos 
zal gesohieden. 

Gedaan te Berlijn, den 28sten April 1928, 
in dubbel , in de N ederl andsche en in de 
Duitsche taal. 

v a n Li m b u r g Stirum 
Kopk e 

N iederldndisch-deutsches Ab koninien u ber Zu
sa1n1nenl egung der Grenzab/ ertigung i1n 
Rheinschi f/sverkehr. 

Ihre M a jestiit d ie K onig in der iederl ande 
und 

der Deutsche R eichspriisident, 
von dem Wunsche gele itet, zur Erl eichte

rung des Rheinschiffsverkehrs ein Abkommen 
zu schlieszen iiber Zusammenl egung der 
Grenzabfertigung in diesem Verkehr, haben 
zu diesem Zwecke zu ihren Bevollmiichti gten 
ernannt: 

Ihre M ajestat die K onig in der Niederl ande: 
Ihren auszerordent lichen Gesand ten und be

vollmiichtigten Minister in Berlin, Graf Lim
burg Stirum, 

der Deutsche R eichspriisident: 
den Ministeri a ldirektor im A uswiir t igen 

Arn t, 
H errn Dr. Gerhard K opke, 
welche, nach gegenseitiger Mi ttei lung ih rer 

in guter und gehoriger F orm befundenen Voll
machten, fol gendes vereinbart h aben: 

Art. 1. Die Grenzabfertigung im Rhein-

schiffsverkehr wird nach Maszgabe dieses Ab
kommens in der Weise zusammengelegt, dasz 
die nieder liindischen und deutschen B ehorden 
die zu T ai fahrenden Schiffe in Lobith und 
die zu Berg fahrenden Schiffe in Emmerich 
abfertigen . Die Abfertigung in Lobith kann 
au£ der ganzen Breite des Stromes vorgenom
men werden. 

Soweit ein Bediirfnis vorliegt, konnen je
doch Personen- und Giiterboote deutscherseits 
in Emmer ich und niederliindischerseits in Lo
bith zum Ausgang a bgefertigt werden. Eben
fall s konnen zu Ber g fahrende. Schiffe mit 
e inem Bestimmungsort stromabwiirts der 
Grenzabfertigungsstelle Emmerich niederliin
discherseits in Lobi th zum Ausgang abgefer
t igt werden. 

Der niederl iindische Fina nzminister und der 
Fina nzm inister des Deutschen Reiches werden 
sich iiber die praktische R egelung der zu
sammengelegten Abfertigung sowie iiber die 
Ausfiihrung des vorigen Absa tzes verstand igen, 
gegebenenfall s gemeinschaftliche Ausfiih rungs
best immungen vere inbaren und in gegenseit i
ger U ebere inkunft den Zeitpunkt des Beginns 
dieser Abfer t igung bestimrnen. 

Art. 2. D ie gesetzlichen Bestimmungen , 
welche bei dem U eberschreiten der Grenze in 
jedem der beiden Lander gelten, finden au£ 
den G renzabfertigungsstellen Emmerich und 
Lobith und au£ den Rheinstrecken zwischen 
d iesen A bfertigungsstell en Anwendung, und 
zwar in der Weise, dasz diejenigen des Aus
gangslande vorgehen . 

A rt. 3. A u£ den G renzabfe r t igungsstellen 
und den in Artikel 2 bezeichneten Rhein
strecken sind d ie Beamten und Bediensteten 
des fremden Staates befugt, alle zur Durch
fiihrung der in Art ikel 2 erwiihnten gesetz-
1 ichen Bestimmungen ihres Staates dienenden 
Amtshandl ungen in gleicher Weise, in gle i
chem Umfang und mit den gle ichen F olgen 
wie im eigene.n L ande vorzunehmen. K orper -
1 icher Zwang zu U ntersuchungszwecken darf 
nur unter H inz uziehung von Beamten des 
anderen Staa~s ausgeiibt werden. D ie F est
nahme und die zwangsweise Zuriickfiihrung in 
das Ausgangsland sind nur zul iissig gegeniiber 
Angehorigen des Au gangslandes ; ebenso ist 
die F estnahme und die zwangsweise A bfiih
rung nach den Niederlanden bei der E in
gangsabfert igung au£ deutschem Gebiet bei 
Lobith nur zuliissig gegeniiber Angehorigen der 
N iederl ande. 

A rt. 4 . F ur d ie Ahndung von Zuwider
h and lungen gegen d ie in Artikel 2 erwiihnten 
gesetzl ichen Bestimmungen des einem Staa
tes, die au£ dem Gebiete des anderen Staa tes 
begangen werden, sincl di e Gerichte des ersten 
Staates zustand ig, und zwar im ersten R ech ts
zuge das Ger icht, in <lessen B ezirk die Grenz-• 
eingangsabfertigungsstell e des ersten Staates. 
l iegt. 

Art. 5. Beamte und Bedienstete, welche 
au£ dem Gebiete des fremden Staates d ienst--
1 ich verwendet werden, sowie die mit der 
Dienstaufsicht betrauten Beamten erhalten 
von ihrer vorgesetzten Behorde Ausweise nach 
besonderem Muster , d ie sie in Ausiibung ihres 
Dienstes zum Grenziiber t ritt unter Befreiung 
von P ass- und Sichtvermerkzwang berechti-• 
gen. 
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Der Zugang zu und der Verbleib auf dem 
Gebiete des fremden Staates wird den Be
amten und Bediensteten des anderen Staates 
auf Grund des vorstehenden Absatzes nur zu
gestanden, solange sie sich im Besitz eines 
Ausweises befinden, der weder durch Zeitab
lauf, noch durch Widerruf gegeniiber der zu
stiindigen Behi:irde des fremden Staates seine 
Giilti gkeit verloren hat. 

Art. 6. Die au£ dem Gebiete des fremden 
Staates tatigen Bettmten und Bediensteten des 
anderen Staates sind verpflichtet, den Dienst 
in Uniform oder mit einem anderen iiusserlich 
erkennbaren Dienstabzeichen auszuiiben und 
befugt, ihre Dienstwaffen zu tragen. 

Die im ersten Absatz erwiihnte Verpflich
tung hat keine Giiltigkeit fiir die mit der 
Dienstaufsicht betrauten Beamten. 

Art. 7. Die auf fremden Gebiete tatigen 
Beamten und Bediensteten des anderen Staa
tes sind daselbst von persi:inlichen Diensten 
und direkten Steuern befreit. Die Sreuerbe
freiung erstreckt sich nur soweit, als auch 
die diplomatischen und konsularischen Ver
treter dieses Staates solche genieszen. 

Kraftfahrzeuge, Fahrriider und sonstige Be
forderungsmittel , die dienstlich verwendet 
werden, sind von Kraftfahrzeug-, Fahrrad
und sonstigen Steuern befre it. 

Art. 8. Gegenstiinde, welche den auf frem
dem Gebiete tiitigen Beamten und Bedienste
ten zum Dienstgebrauche dienen, werden ab
gabenfrei zur Einfuhr zugelassen und diirfen 
ohne Einziehung von irgendwelchen Afgaben 
wieder nach dem Ausgangsland ausgefiihrt 
werden. 

Art. 9. Die beiderseitigen Behi:irden haben 
innerhalb der ihnen auf dem fremden Staats
gebiete zum Alleingebrauche zugewiesenen 
Riiumlichkeiten das Recht, die Ordnung zu 
handhaben und Privatpersonen, die gegen die 
Ordnung verstoszen, zu entfernen. 

Die im ersten Absatz genannten Riiumlich
keiten diirfen durch Amtsschilder mit dem 
Hoheitzeichen des Entsendestaates kenntlich 
gemacht werden . 

Art. 10. Die zustiindigen Behi:irden des ein~n 
Yertragschlieszenden Teiles werden auf un
mittelbares Ersuchen der zustiindigen Behi:ir
den des anderen Teil es und gemiisz den ge
setzlichen Bestimmungen des erstgenannten 

' Teiles wegen Zuwiderhandlungen gegen die 
in Artikel 2 erwiihnten gesetzlichen Bestim
mungen des anderen Teiles, die auf den im 
genannten Artikel bezeichneten Grenzabfer
tigungsstellen oder Rheinstrecken begangen 
sind: 

a) Zeugen und Sachverstiindige vernehmen, 
b) amtliche Besichtigungen vornehmen und 

den Befund beglaubigen, 
c) gerichtliche Mitteilungen und Entschei

dungen behiindi gen !assen. 
Die durch die Vornahme dieser Handlungen 

entstehenden baren Auslagen sind von der 
ersuchenden der ersuchten Behi:irde unmittel
bar zu erstatten. 

Art. 11. Dieses Abkommen tritt ausser 
Kraft sechs Monate nach Kiindigung seitens 
einer der vertragschlieszenden Parteien. Die 
Kiindigung ist zuliissig zum Ersten eines jeden 
Monats, friihestens jedoch sechs Monate nach 
Beginn der zusammengelegten Abfertigung. 

Auszerdem ist jede der vertragschlieszenden 
Parteien berechtigt, sofern nach ihrem Er
messen die Sicherheit des Staates oder die 
Lebensinteressen des Landes dies erfordern, 
die Anwendung dieses Abkommens, fiir eine 
beschriinkte Zeit, die so kurz wie mi:iglich zu 
bemessen ist, auszer Kraft zu setzen. 

Art. 12. Dieses Abkommen sol! ratifiziert 
werden, und die Ratifikationsurkunden sollen 
in Berlin ausgetauscht werden. Es tritt mit 
dem Tage des Austausches der Ratifikations
urkunden in Kraft. 

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichne
ten dieses Abkommen unterschrieben und mit 
ih ren Siegeln versehen. 

Geschehen in Berlin am 28. April 1928 in 
doppelter Ausfertigung in niederliindischer 
und deutscher Sprache. 

(LS) v a n L i m b u r g S t i r'l1 m 
(LS) K i:i p ke 

SCHLUSZPROTOKOLL 

Bei der Unterzeichnung dieses Abkommens 
sind die Unterzeichneten Bevollmiichtigten 
i.iber folgende Punkte iibereingekommen: 

Zu Artikel• 1, Absatz 1. Unter Grenzabferti
gung ist die zollamtliche Abfertigung und 
gegebenenfalls die passpri.ifung zu verstehen. 

Die Grenzabfertigungsstellen umfassen das 
Strombett des Rheines so weit, als die Liege
pl iitze der Schiffe fiir die Abfertigung be
hi:irdlich festgesetzt sind, ferner die Ufer
strecken, die dem Abfertigungsdienst dienen. 
einschlieszlich der fiir den Abfertigungs_ und 
Biirodienst bestimmten Riiume ; sie umfassen 
n icht die Uferstrecken, auf denen ledigl ich ein 
Bewachungsdienst ausgeiibt wird. 

Da bei Lobith die Grenze zwischen den Nie
derlanden und Deutschland in dem Fluszbett 
des Rheines verliiuft, und es bei einer Zusam
menlegung der Schiffsabfertigung zweckmiis
sig erscheint, die gesamte Strombreite fiir die 
Abfertigung nutzbar zu machen, so ist in dem 
Vertrag vorgesehen, dasz daselbst die nieder
liindische Abfertigung ungeachtet des erwiihn
ten Grenzverlaufs auf der gesamten Strom
breite des Rheins stattfinden kan. Im Sinne 
des Vertrages ist also der Rhein bei Lobith 
iiber seine ganze Strombreite als Abfertigungs
stelle zu betrachten. Die deutschen Behi:irden 
werden bei der Festsetzung des fiir die Grenz
abfertigung bei Lobith dienenden deutschen 
Teil es des Stromes so vie! wie mi:iglich den 
Wiinschen der niederliindischen Behi:irden 
R echnung tragen. 

Zu Artikel 1, Absatz 2. Unter Personen
booten sind alle Schiffe zu verstehen, die der 
Personenbefi:irderung allein oder neben der· 
Gi.iterbefi:irderung dienen, einschlieszlich der 
J achten und sonstigen Sportfahrzeuge. 

Unter Giiterbooten sind diejenigen Schiffe 
zu verstehen, die Giiter befi:irdern und mit 
eigener Triebkraft fahren; es fallen nicht 
darunter Schlepper, Schleppschiffe und Segel
schiffe, auch solche mit Hilfsmotor. Leichter
schiffe im Anhang von Giiterbooten werden 
den Giiterbooten gleichgestellt. 

Zu Artikel 4. Die Bestimmungen des Arti
kel 4 beziehen sich lediglich auf die i:irtliche 
Zustiindi gkeit der Gerichte und ]assen deren 
sachliche Zustiindigkeit unberiihrt. 
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Zu Artikel 6. Es besteht Einigkeit dariiber, 
dasz bei der Schiffsabfertigung in Lobith und 
in Emmerich Schuszwaffen als Dienstwaffen 
nicht getragen werden sollen . 
· Im iibrigen ist vereinbart, dasz die Ueber

lassung der erforderlichen Dienstriiume -
nebst Ausstattung (einschlieszlich eines Geld
schrankes), Beheizung, Beleuchtung und Rei
nigung - beiderseits unentgeltlich erfolgen 
sol!. 

Geschehen in Berlin am 28. April 1928 in 
doppelter Ausfertigung in niederliindischer 
und deutscher Sprache. 

van Limburg Stirum 
Kiip k e 

22 .!uni 1929. WET tot wijziging van de Re-
gistratiewet 1917. S. 324. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1928/1929, n°. 377. 
Hrmd. id. 1928/29, bladz. 2353- 23i\4. 
Hand. I• Knm,r 1928/1929, bladz. 78i\-8'.l7. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eenige wijzigingen in de 
Registratiewet 1917 aan te brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de Registratiewet 1917, zooals 

die is gewijzigd laatstelijk bij de wet van 29 
Juni 1925 (Staatsblad n°. 308), worden de 
volgende aanvullingen en veranderingen ge-
bracht: 

§ 1. Na artikel 28 worden ingevoegd de 
volgende drie artikelen: 

. 29. Indien eene akte, houdende overdracht 
onder bezwarenden titel van onroerende zaken, 
geregistreerd wordt binnen vijftien maanden 
na den dag, waarop eene akte, houdende over
dracht van dezelfde zaken, is geregistreerd, op 
welke het recht van 2,5 ten honderd terecht 
is geheven of is verschuldigd geworden, wordt 
het recht verminderd tot vijftig cent van elke 
honderd gulden. 

Indien zoodanige akte geregistreerd wordt 
binnen drie maanden na den in het eerste lid 
bedoelden dag is recht van overdracht niet 
verschuldigd. 

Is echter in de gevallen in het eerste en het 
tweede lid bedoeid bij vorige overdracht het 
recht van 2,5 ten honderd terecht geheven of 
verschuldigd geworden over een lager bedrag 
clan de verkoopwaarde of den prijs en de las
ten bij de nieuwe overdracht van dezelfde za
ken, dan is over het verschil het recht van 2,5 
ten hondercl verschuldigd. 

30. Ingeval van rniling van onroerende 
zaken, binnen het Rijk gelegen of gevestigd, 
geldt, voor zoover de gelijkstaande waarde der 
ioten betreft, de in artikel 29 bedoelde ver
mindering of vrijstelling slechts indien de 
overdracht van elk der loten in de termen 
daarvan valt. 

Indien in dit geval voor beide loten niet 
dezelfde vermindering of vrijstelling zou gel
clen, is de minst ver strekkende van toepassing. 

31. Bij de registratie eener akte wordt de 
vermindering of vrijstelling op grond van 
eene voorafgaande heffing slechts toegepast, 
indien die vorige heffing in de akte, of op de 
bij artikel 64 aangewezen wijze aan den voet 
daarvan, door opgave van het bedrag van het 

recht en van het kantoor en de dagteekening 
cler registratie is vermeld en, desgevorderd, 
door overlegging van stukken wordt aange
toond. 

Wordt na de registratie aangetoond, dat de 
vermindering of vrijstelling van toepassing is, 
dan wordt het teveel geheven recht terug
gegeven. 

§ 2. Artikel 41 vervalt. 
§ 3. Artikel 66 wordt gelezen als volgt: 
Indien de verkoopwaardt, van binnen het 

Rijk gelegen of gevestigde onroerende zaken 
of van zaken in artikel 50 onder b, d, e en f 
genoemd hooger schijnt clan zij in de akte, 
opgave of verklaring is vermeld, clan het 
daarin vermelcle bedrag van den prijs en de 
lasten, of dan de som of de waarde overeen
komstig het tweede lid van artikel 64 begroot, 
is 's Rijks ambtenaar bevoegd eene waardee-
1·ing van die verkoopwaarde door deskundigen 
te vorderen. 

Dezeffcle bevoegdheid bestaat in geval van 
ruiling, als de verkoopwaarde lager schijnt 
dan die in de akte of opgave vermeid. 

Bij de bepaling van de verkoopwaarde komt 
in aanmerking de dag van opmaking van 
eene authentieke akte of de dag van registra
tie van eene onderhandsche akte, eene opgave 
of eene verklaring. 

§ 4. De aanhef van artikel 69 wordt gele
zen: 

De artikelen 224, 228, 229, 230, tweede lid, 
232 en 233 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtvordering. 

§ 5. Artikel 72 wordt gelezen als volgt: 
De ten tijde van de registratie eener akte of 

verklaring op de overgedragen onroerende za
ken staande gebouwen, werken en beplantin
gen, de daa rtoe behoorende werktu igen en ge
reedschappen, en het veen, de tichelklei, terp
aarde en dergelijke, welke daarin aanwezig 
zijn, worden, ter bepaling van de verkoop
waarde dier zaken, niettegenstaande strijdig 
beding, geacht in de overdracht te zijn be
grepen, ten ware: 

wat de gebouwen, werken, beplantingen, 
werktuigen en gereedschappen- betreft, deze 
binnen dri e maanden na de registratie der 
akte of verklaring van de zaak zijn afgeschei
den; 

of we! , wat betreft het veen, de tichelklei, 
terpaarde en dergelijke, wordt aannemelijk ge
maakt, dat zij werkelijk niet onder de over
dracht zijn begrepen. 

§ 6. Na artikel J2 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel, luidende: . 

Art. 72a. Indien belanghebbenden, na het 
sl uiten van eene overeenkomst tot overdracht 
van onroerende zaken, alvorens eene akte 
houdende overdracht op te maken, gebouwen, 
werken en beplantingen wenschen te stellen, 
zijn zij bevoegd, met inachtneming van door 
Onzen Minister van Financien te geven rege
len, eene verklaring in te leveren, aanwijzende 
den staat der onroerende zaken ten tijde van 
de inlevering en hare verkoopwaarde op dat 
tijdstip. 

Indien de door genoemden Minister te geven 
regelen zijn in acht genomen, worden de na de 
inlevering van de verklaring gestelde gebou
wen, werken en beplantingen, bij de bepaling 
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van de verkoopwaarde der overgedragen za
ken, buiten aanmerking gelaten. 

De ter beoordeeling van de juistheid der ver
klaring noodzakelijke kosten worden aan be
langhebbenden in rekening gebracht. 

§ 7. Artikel 99 wordt gelezen als volgt: 
Wij behouden Ons voor, den Raad van 

State gehoord, in het algemeen belang vrij
stelling van recht te verleenen voor bepaalde 
soorten van niet aan evenredig recht onderwor
pen akten. 

Onze Minister van Financien is bevoegd 
kwijtschelding, vermindei·ing of teruggave van 
recht te verleenen in de gevallen, waarin hij, 
die een onroerend goed onder bezwarenden 
titel heeft verkregen, de daarop zich bevin
dende gebouwen, werken en beplantingen te
voren voor eigen rekening heeft gesticht. 

Onze Minister van Financien is voorts be
voegd in bijzondere gevallen kwijtschelding, 
vermindering of teruggave van recht en boete 
te verleenen. 

§ 8. Artikel 106 vervalt. 
Art. II. Bij het in werking treden van deze 

wet is artikel 104 der Registratiewet 1917 
van toepassing. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 22sten 

Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiiin, d e Gee r . 
(Uitgeg. 12 Juli 1929.) 

22 Juni 1929. WET, houdende wijziging van 
eenige wettelijke bepalingen betreffende 
den accijns op gedistilleerd. S. 325. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat wijziging noodig is van eenige wettelijke 
bepalingen betreffende den accijns op gedis
tilleerd; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, ·enz. 
Art. 1. In de wet van 20 Juni 1862 (Staats
blad n°. 62), laatstelijk gewijzigd bij die van 
7 Februari 1929 (Staatsblad n°. 37) worden 
de na te noemen wijzigingen gebracht: 

a. de punt aan het slot van artikel 2 wordt 
vervangen door een punt-komma; aan dat 
artikel wordt het volgende toegevoegd: 

c. alcohol bevattende producten en zelL 
standigheden in geleivorm of in anderen 
niet vloeibaren staat, voor zoover zij eene 
hoogere sterkte hebben clan in verhouding 
van vijf liter zuiveren alcohol op den hec
tol iter bij den in artikel 1, § 1, vermelden 
warmtegraad. 

b. in artikel 87, § 1, wordt onder letter g 
v6or ,,of manden" gelezen: , manden of an
dere verpakkingsmiddelen; 

c. artikel 111, § 4, wordt gelezen: 
§ 4. Van het bepaalde bij § 3 zijn uit

gezonderd reukwaters, vernis en de andere 
bij litt. b en c van art. 2 bedoelde vloei
stoffen en alcohol bevattende producten 
en zelfstandigheden in geleivorm of in 
anderen niet vloeibaren staat, in eene 
hoeveelheid van boven t!ene tot beneden 
vijf kannen, onder de volgende voorwaar
den: 

a. dat op de :kist, de mand, de bus of 
het pak, waarin de verzending geschiedt, 

of op het daaraan gehecht adres, een 
duidelijk opschrift gesteld zij, houdende 
al naar den aard der zending de woor
den: 

G e e s t r ij k e V I o e i s t o f, A I c O

h o I h o u d e n d e S t o f of beide aan
duidingen; 

b. dat de namen en woonplaatsen des 
afzenders en des ontbieders op het adres 
of in den vrachtbrief vermel d zijn; en 

c. dat de flesschen of kruiken en de 
andere verpakkingen van opschriften 
voorzien zijn, waarin de soort der vloei
stof of der alcohol bevattende producten 
of zelfstandigheden vermeld is. 

Wanneer aan deze voorwaarden niet i.s 
voldaan, of wanneer de opgaaf van den 
afzender, van den ontbieder of van de 
soort der vloeistof of der alcohol bevat
tende producten of zelfstandigheden blijkt 
onjuist te zijn, vervalt de bij deze para, 
graaf toegelaten uitzondering. • 

d. in artikel 112, § 2, wordt onder letter / 
voor ,,of manden" gelezen: , manden of an
dere verpakkingsmiddelen; 

e. in artikel 129, § 3, wordt voor ,,vloei
stoffen" in de plaats gesteld: stoffen, wordt 
voor ,,flesschen" gelezen: flesschen of andere 
verpakkingsmiddelen, en wordt het woord 
,, vloeistof" vervangen door: vloeistof of an
dere• stof. 

2. In de wet van 1 Mei 1863 (Staatsblad 
n°. 47), laatstelijk gewijzigd bij de Tariefwet 
1924 (Staatsblad n°. 568) worden de na te 
noemen wijzigingen gebracht: 

a. artikel 2, § 1, wordt gelezen: 
Met afwijking van de voorschriften, be

doeld bij art. 3, § 1, c, der genoemde wet 
van 20 Juni 1862, worden: 

a. de buitenlandsche zoete likeuren be
schouwd eene sterkte te hebben van vijf 
en zestig percent. 

Bij invoer van vrnchten op brandewijn 
of op ander gedistilleerd wordt dit ge
distilleerd met zoete likeur gelijkgesteld. 
De hoeveelheid wo_rdt geacht gelijk te zijn 

· aan. het volume van de vloeistof met de 
daarin vervatte vruchten; 

b. met buitenlandsche zoete likeuren 
gelijkgesteld alle gedistilleerde of uit ge
distilleerd bereide geestrijke dranken, in
gevoerd op flesschen of kruiken, kleiner 
dan van twee lite,·; en 

c. de buitenlandsche reukwaters, ver
nissen en andere bij art. 2, litt. b en c, 
dier wet bedoelde vloeistoffen en alcohol 
bevattende producten en zelfstandigheden, 
beschouwd eene sterkte te hebben van 
negentig percent. 

b. in art. 2, § 3, wordt voor ,, vloeistoffen" 
gelezen: vloeistoffen · en alcohol bevattende 
producten en zelfstandigheden, en wordt voor 
,,en op fust of in flesschen van minstens vijf 
en twintig kan" in de plaats gesteld : eri. op 
fust, flesschen of andere yerpakkingen ten 
minste vijf en twintig liter per stuk inhou
dende. 

3. De wet van 20 Juni 1862 (Staatsblad 
n°. 62) en de wet van 1 Mei 1863 (Staatsblad 
n°. 47), zooals die luiden na de laatstelijk bij 
deze wet daarin aangebrachte wijzigingen, 
a lsmede de overige wetten betreffende de he£-
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fing van den accijns op gedisti lleerd zooals 
die thans luiden, worden, rnet uitzondering 
van de Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 568), 
op Onzen last in het Staatsblad geplaat.st. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo den 22sten 

Juni 1929. ' 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Financiiin, De G e e r. 
(Uitgeg. 7 Augustus 1929. ) 

22 Juni i929. WE·r tot wijziging van de wet 
van 27 April 1912 (St,a,atsblad n°. 165) tot 
regeling van het arrnbestuur. S. 326. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben; dat 

het wenschelijk is, in de wet van 27 April 1912 
(Staat8blad n°. 165) tot regeiing van het armbe
stuur, eenige wijzigingen aan te bre.ngen, met 
behoud van de gron<lslagen dier wet ; 

Zoo iR het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. De wet van 27 April 1912 (Staats

blad n°. 165) tot regeling van hr,t armbestuur, 
ondergaat de navolgende wijzigingen : 

1. 
Art. 2, eerste lid, letter a, wordt gelezen : 

.. a. gerneente-instellingen, door de burger
hJke overheid geregeld en door haar of van 
baren twege bestuurd ; 

2. 
Aan artikel 11 wordt toegevoegd een lid, 

luidende: 
Indien de statuten of de stichtin~sbrief niet 

vermelden, op welke wijze verandering kan 
worden gebracht in het beheer van eene instel
ling van weldadigheid, kan ond&r goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten zoodanige verande
ring nochtans plar.ts hebben. 

De beide leden van het artikel worden onder
scheidenlijk genurnmerd 1 en 2. 

3. 
Na artikel 11 worden ingevoegd twee nieuwe 

artikelen, luidende : 
Art. Ila. Indien in het toezicht, op het be

heer van eene instelling van weldadigheid is 
voorzien, doch de instantie, met het toezicht 
belast, is vervallen, wordt daari n door Gede
puteerde Staten onder Onze goedkeuring nader 
voorzien bij een met redenen omkleed besluit, 
dat in de Nederlandsche Staat.~courant wordt 
geplaatst. 

Art. I lb. 1. Indien in het toezicht op het 
beheer van eene instelling van weldadiO'heid niet 
of niet voldoende is voorzien, het be~tuur der 
instelling zoodanig of beter toezicht verlangt 
en de statuten of de stichtingsbrief zich daar
tegen niet verzetten, wordt op verzoek van de 
bestuurders het toezicbt door Gerleputeerde 
Staten onder Onze goedkeuring geregeld bij een 
rne•, redenen ornkleed besluit, dat in de N eder
landsche 8taatsc1Jurant wordt geplaatst. 

2. De regeling blijft van kracht. ook nadat 
de bestuurders, van wie bet verzoek uitging, 
door anderen z\jn vervangen. 

3. De regeling kan door Gedeputeerde 
S_taten __ onder Onze goedkenring worden gewij
z1gd h\] een met redenen omkleed besluit, dat 
in de Nederlaru.lsche Staatscouro.nt wordt ge
plaatst. 

4. 
Artikel 15 wordt gelezen: 
1. Openbare inzameling van gelden ten be

hoeve van instellingen van weldadigheid, bij 
wege van collecte, inschrijvingen of op eenige 
andere wijze, heeft niet plaats dan na bekomen 
toestemming van Burgemeester en Wetbouders. 

2. De toestemming wordt verzocht door 
bet be~tnnr der instelling ten minste 30 dagen 
v66r den dag, waarop de openhare inzarneling 
zal worden gebouden. 

3. Door Burgemeester en Wethonders wordt 
tijdig op het verzoek beschikt, den armenraad 
geboord. 

4. Tegen afwijzende bescbikking kan bet 
bestuur der instelling binnen 30 dagen na ont• 
vangst van de beschikking bij On.• in beroep 
komen. 

5. Van de toepassing van dit, artikel zijn uit
g~zonde~d collecten in kerkgebouwen bjj de 
mtoefenmg van den openbaren eeredienst, en 
die, voor instellingen eener kerkelijke gemeent.e, 
enkel aan de huizen van de lidmaten dier ge
meente. 

5. 

Art·ikel 23 wordt gelezen : 
1. De bescbikbare gelden worden belegd, 

hetzij op de wijze bij de wet aangewezen voor 
de belegging van gelden van Rijksfondsen en 
-instellingcn, hetzij, onder goedkeuring van Ge
deputeerde St,aten, in onroerende goederen. 
Voor belegging in scbuldvorderingen, gewaar
borgd door het recht van eerste bypotbeek op 
onroerende goederen, wordt mede de goedkeu
ring van Gedf'puteerde Staten vereiscbt. 

2. Indien Gedeputeerde Staten weigeren de 
gevraagde goetlkeuring tot belegging in onroe
rende goederen of scbuldvorderingen te ver
leenen, kan bet bestuur binnen dertig dagen na 
ontvangst van de beslissing van Gedeputeerde 
Staten bij Ons in beroep komen. 

3. Fondsen die niet ten name van eene in
stelling staan, worden door baar in bewaring . 
gegeven bij de Nederlandsche Bank. 

4. In bijzondere gevallen kunnen, onder 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten, beschik
bare gelden worden belegd op andere wijze, 
dan in het eerste lid is voorgeschreven en kun
nen fondsen, als bedoeld in bet derde lid, in 
bewaring worden gegeven elders dan in Jaatst
bedoeld lid is bepaald. Bij weigering door Gede
puteerde Staten van de gevraagde goedkeuring 
is bet tweede lid van overeenkomstige toepas
sing. 

5. K asgeld kan worden belegd bij de Rijks
postspaarbank tot bet hoogste bedrag, waarvoor 
door die instelling rente wordt toegekend. 

6. Belegging van kas<zeld kan, onder goed
keuring van Gedeputeerde Staten, ook op ande
re wijze plaats hebben. Het tweede lid is van 
overeenkomstige toepaHsing. 

6. 
In bet eerste lid van artikel 24 wordt in de 

plaats van ,,letter a", gelezen : letters a en c. 

7. 
Het v.:erde lid van artikel 29 wordt gelezen : 
4. Ten minste eenmaal in de drie maanden 

wordt onderzocbt of verdere ondersteuning 
noodzakelijk is. 
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8. 
Aan het derde lid van artikel 40 wordt toege

voegd een volzin, luidende : Met betrekking 
tot armen, die niet tot werk<>n :u staat zijn, kan 
de termijn worden verlengd. 

9. 
In bet eersle en in het derde lid van artikel 41 

wordt na ,,Ons", telkens ingevoegd: , de Alge
meene Armencommissie geboord, 

10. 
A rtikel 42 wordt gelezen : 
1. Iedere instelling van weldadigbeid, welke 

voorkomt op de lijst, bedoeld in artikel 3, en 
binnen bet ambtsgebied van den armenraad ar
menverzorging buiten gegt-icbten ten doe] heeft, 
is bevoegd een vertegenwoordiger en een plaats
vervangend vertegenwoorrliger in den raad aan 
te wijzen. De burger:ijke instellingen zijn tot 
die aanwijzing verplicht. Bij gebreke van burger
lijke inst,ellingen wtjzen Burgemeester en Wet
houders een vertegenwoordiger en een plaats
vervangend verte"enwoordiger aan. 

2. Eene instelling van weldadigbeid even
wel, welker uitgaven aan ondersteuning buiten 
gesticbten besteed, meer bedragen dan eene 
<loor Ons, de Algemeene Armencommissie ge
hoord, vastlj:estelde som, heeft het recht, voor 
zoovele maJen als het bedrag dier uitgaven de 
<loor Ons vastgestelde som omvat, even zoovele 
vertegenwoordigers en plaatsvervangende ver
tegenwoordigers in den armenraad aan te wij
zen. Deze som wordt telkens voor den termijn 
van vier jaren, gest,eld in artikel 44, door Ons 
bepaald. 

3. Als _bedrag der uitgaven voor ondersteu
ning wordt aangenomen het bedrag, dat binnen 
bet ambtsgebied van rlen armenraad aan recbt
fltreeksche ondersteuning gemiddeld is bflsteed 
gedurende de Jaatste drie, aan de vaststelling 
van de ~om, in bet vorige lid bedoeld, vooraf
gaande dienstjaren, over welke de opgaven, 
bedoeld in artikel 13, aan Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken en Landbouw zijn ge
zonden. Voor instellingen, die, omdat zij nog 
niet Jang genoeg bestaan, slechts twee opgaven 
of een opgave hebben kunnen doen, wordt het 
bedrag, dat gedurende de twee jaren gemiddeld 
is besteed, of dat van het enkf:!e jaar aangeno
men. 

4. Het recht, bij het twee de lid toegekend aan 
eene instelling van weldadigheid, komt mede 
toe aan Bnrgemeester en Wethouders, indien 
zij in den armenraad vertegenwoordigd zijn. 
In dat geval wordt als bedrag der uitgaven voor 
-0ndersteuning aangenomen het bedrag, dat 
<loor de gemeente binnen het. ambtsgebied 
van den armenraad aan rechtstreeksche onder
steuning gemiddeld is besteed gedurende de 
1aatste drie, aan de vaststPlling van de som_ 
in het tweede lid bedoeld, voorafgaande dienst
jaren. 

f\. De aanwijzing var, vertcgenwoordigers 
en plaatsvervangende vertegenwoordigers kan 
geschieden bij, de oprichting van den armenraad, 
bij de vernieuwing van den armenraad aan het 
~inde van den termijn van vier jaren, gesteld 
in artikel 44, of in den loop van dien termijn. 

6. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen nadere voorschriften voor de uitvoering 
van <lit art.ikel worden gegeven. 

11. 
Artikel 43 wordt gelezen : 
De armenraad kan eene instelling tot voor

ziening in een tijdelijken, algemeenen nood 
binnen zijn ambtsgebied verzoeken, mede een 
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend 
vertegenwoordiger aan te wijzen. Deze vertegen
woordiger of zijn plaatsvervanger beeft slechts 
eene raadgevende stem. Beiclen tredenaf, zoodra 
de door hen vertegenwoordigde instelling hare 
werkzaamheid van voorziening in den nood 
staakt. 

12. 
De eerste volzin van het eerste lid van artikel 44 

wordt gelezen : 
De leden van den armenraad treden gelijk

tijdig om de vier jaren af. 
De laatste volzin van het tweede lid -,-an het 

artikel vervalt. 
13. 

Aan artikel 45 wordt toegevoegd een volzin, 
luidende : Voor de benoeming worden door Ons 
nadere voorschriften gegeven. 

14. 
Aan bet eerste lid van artikel 46 wordt toege

voegd een volzin, luidende : Bij die benoeming 
wordt er naar gestreefd, dat zooveel · mogelijk 
de vier soorten van instellingen, bedoeld in 
artikel 2, eerste lid, onder a, b, c en d, in het be
stuur vertegenwoordigd zullen zijn. 

Het tweede en het derde lid van het artikel 
worden gelezen : 

2. Het aantal bestuursleden van den armen
raad wordt door Ons bepaald, de Algemeene 
Armencommissie gehoord. 

3. De voorzitter van den armenraad is 
tevens voorzitter van het bestuur ; bij heeft de 
bevoegdheden aan het lidmaatschap van het 
bestuur verbonden. 

15. 
Artikel 48 wordt gelezen: 
1. Inclien eene instelling van weldadigheid 

dan we! Burgemeester en Wethouders ingevolge 
artikel 42 recht bebben, meer dan een vertegen
woordiger en meer dan Mn plaatsvervangend 
vertegenwoordiger aan te 'wijzen, hebben zij 
recht evenveel bestuursleden en 'plaatsvervan
gende bestuurslecl.en te doen benoemen, als zij 
recht hebben vertegenwoordigers en plaats
vervangende vertegenwoordigers aan te wijzen, 
echter tot ten boogste een derde van het totaal 
aantal bestuursleden en plaatsvervangende bQ
stuursleden. 

2. Het recht tot het doen benoemen van 
bestuursleden komt niet toe aan eene instelling, 
die eerst in den loop van den in artikel 44 ge
stelden termijn van vier jaren een vertegen
woordiger of vertegenwoordigers aanwees. 

3. Door Ons worden voor de uitvoering van 
dit artikel nadere voorschriften gegeven. 

16. 
In het eerste lid van artikel 51 wordt in de 

plaats van ,,De armenraad, het bestuur en bet 
dagelijksch bestuur", gelezen : De armenraad 
en het bestuur. 

In het, vierde lid van het artikel wordt in de 
plaats van ,,van den armenraad, van het be
stuur en van het dagelijksch bestuur", gelezen : 
van den armenraad en van bet bestuur. 
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17. 
In het tweede !id, onder 1°., van artikel 52 

vervallen de woorden ,,en van het dagelijksch 
bestuur". 

18. 
Jn het eerste lid vn.n artikel 53 wordt na ,,Ons", 

ingevoegd : , de Algemeene Armencommissie 
gehoord, . 

19. 
In het tv•eede lid van artikel 56 vervallen de 

woorden ,,en welke aan het dagelijksch bestuur". 

21\. 
Het eerste lid van artikel 57 wordt gelezen: 
1. 1ndien het, ter zake van een verzoek om 

ondersteuning, wenschelijk is te weten well< 
loon, welke wedde, uit,keering of andere voor
cieelen de aanvrager, Ieden van zjjn gezin of 
anderen ingevolge de wet tot zijn onderhoud 
gehouden, laatstelijk genoten of nog genieten, 
en het bestuur der instelling van weldadigheid, 
aan we'!ke de ondersteuning is gevraagd, de 
juistheid der inlichtingen, dienaangaande ont
vangen van den aanvrager, leden ':an zijn gezin 
of anderen, ingevolge de wet tot ZIJn onderhoud 
gehouden, wenscht te onderzoeken, vraagt de 
armenraad, of vragen, bij gebreke van een ar
menraad, · Burgemeester en Wethouders, op 
verzoek van dat bestuur, inlichtingen aan den 
werkgever in wiens dienst of aan den aanbeste
der voor wien de aanvrager, !eden van zijn gezin 
of anderen, ingevolge de wet tot zijn onderhoud 
gebouden, a.rbeid verrichtten of nog verrichten. 
De raad of Burgemeester en Wethouders vragen 
op gelijk verzoek aan het bestuur van eene 
mstelling, met wettelijke verzekering belast, 
mededeeling van de in het bezit van dat be
stuur zijnde gegevens aangaande loon, wedde, 
uitkeering of andere voordeelen, die een aan
vrager, leden van zijn gezin of anderen, ing~
volge de wet tot zijn onderhoud gehouden, 
laatsteliik genoten of nog genieten. De werk
gever of de aanbesteder verstrekt de inlich
tingen omtrent loon, wedde, uitkeering of 
andere voordeelen, die door den armenraad of 
door Burgemeester en W ethouders worden ge
vraagd, binnen tweemaal, even bedoeld bestuur 
binnen vijf maal vier ea twintig uren. Het ver
strekken van de inlichtingen geschiedt desver
langd schriftelijk. 

Aan het artikel wordt toegevoegd een lid, 
luidende: 

3. Indien Burgemeester en Wethouders een 
onderzoek, als bedoeld in het eerst-e lid, wensche
lijk achten ter zake van een tot hen gericht ver
zoek om ondersteuning, vraagt de armenraad, 
op verzoek van Burgemeester en Wethouders, 
of vraaen, bij gebreke vn.n een armenraad, 
Burge~eester en Wethouders zelven de i~
lichtingen. De voorlaatste en de laatste volzm 
van het eerste lid zijn van toepassing. 

21. 
Honfd8tuh V wordt gelezen: 

HOOFDSTUK V 
Van het verhaal. 

Art. 6:1. l. ~,lie kosten van armenverzor
ging, uitgezonderd loon voor arbeid, gemaakt 
ten laste van eene instelling van weldadigheid 
of van eene gemeente, kunnen door het lichaam, 

te welks laste de kosten komen, worden ver
haald: 

1°. op den ondersteunde zelf, indien hij tot 
teruggave da-arvan in staat is; 

20. na overlijden: op zijne nalatenschap; 
30. voor zoover mag worden aangenomen; 

dat verhaal op den ondersteundi:. ze!f, of, in
dien hij reeds is overleden, op zune nal_aten
schap, niet tot het doe! zou kunnen le1clen : 
tot de grens van hunnen wettelijken onderhouds 
plicht, op hen die ingevolge de wet tot ontler
hond van den ondersteunde verplicht z(jn . 
onder dezen den echtgenoot en de echtgenoote 
begrepen. .. 

2. Kosten van verzorging door het R1Jk ge
maakt, hetzjj ingevolge dezo wet, hetz\) voor 
behoaftige Neder!andcrs m bet bmtenland, 
kunnen op gelijke wijze worden verhaald. 

3. Terzake van het verhaal treden op, zon
der dat eene machtiging of goedkeuring noodig 
is: 

voor eene instelling van weldadigheid : het 
bestuur, 

voor eene gemeente : Bnrgemeester en Wet
houders, 

voor het Riik : Onze Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw. 

Art. 61. 1. Het verhaal geschiedt : 
10. iodien verhaald wordt op loon of andere 

periodieke inkom~ten van den oncl.ersteunde 
of van onderhoudsplichtigen, uit kracht van 
eene rechterlijke beschikking, houdende?. dat 
door hen, die deze gelden verschuldigd ZIJn of 
worden, hiervan geregeld tot een aangegeven 
bedrag of tot aangegeven be~agen aan het ver
halend lichaam zal worden mtgekeerd : 

20. indien verhaald wordt op bezittingen 
of inkomsten, niet vallende onder 1°., of op de 
nalatenschap van den ondersteunde, uit krac:tit 
van een rechterlijk bevelsch~ift van t,enmt
voerlegging. 

2. Bevoegde rechter is de kantonrechter 
van de woonplaats van hem, teg~n w\en het 
verhaal wordt uit<Yeoefend of, gee.ch1edt clit tegen 
meerderen, van d~ woonplaats van e~n hunner. 
Ontbreekt zoodanio-e woonplaats bmnen het 
Rjik in Europa geh~el, dan is bevoegd _de kan
tonrechter, binnen wiens recht-sgeb1ed het 
verhalend lichaam is gevestigd. 

Art. 65. 1. Het verhaal, bedoeld in artikel 
64 onder 10., vangt aan met een schrifte):ijk vei:~ 
zoek van het verhalend lichaam, ingediend l:nJ 
den bevoegden kantonrechter. 

2. De kantonrechter roept tegen een dag, 
niet later dan veertien dagen na ontvangst, van 
het verzoek, ten verhoore op : 

10. bet verhalend lichaam; 
20. hem, tegen wien het verbaal wordt 

11itgeoefend ; 
30, indien verhaal wordt uitgeoefend tegen 

een onderhoudsplichtige, ook den onder:iteunde, 
tenzij zulks. den rechter onnood1g of met wen
sche!ijk voorkomt. 

3. Bij de oproepingen, uitgezonderd de o_p
roeping van den verzoeker, wordt een afschnft 
van bet verzoek gevoegd. 

Art. 66. 1. De kantonrechter stelt het be
dracr vast hetwelk aeregeld aan het verhalend 
lich~am ;al worden"' uitgekeerd : 

1°. indien het verhaal betreft reeds gemaak
te kosten: 

tot eene aangegeven totaalsom ; 
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2°. indien bet verhaal betreft no; te ma.ken 
kosten: 

zoolang als de verzorging 7.al dnren. 
2. Indien het verhaal zoowel reeds gemaakte 

als nog te maken kosten betreft, stelt de kanton
rechter twee periodieke bedragen vast, bet eene 
uit te keeren tot eene aangegeven totaalsom, 
bet andere zoolang alR de verzorging zal duren. 

Art. 67. 1. De beschikkingen van den kan
tonrechter, betreffende periodieke uitkeeringen, 
kunnen door hem op schriftelijk verzoek van 
bet verhalend lichaam of van dengene, tegen 
wien bet verhaal wordt uitgeoefend, op grond 
van veranderde omstandigbeden worden ge
wijzigd ; bet tweede en derde lid van artikel 65 
zijn van toepassing. 

2. Van alle beschikkingen van den kanton
rechter is, tenzij deze betreffen verbaal van 
reeds gemaakte kosten van niet meer dan f 50, 
beroep hij de arrondissements-rechtbank moge
lijk vier weken na hare dagteekening ; bet twee
de en derde lid van artikel 65 zijn van i:Jvereen
komstige toepassing. 

3. Alie beschikkingen zijn uitvoerbaar bij 
·voorraad en op de minuut. 

4. De mogelijkheid, bet bedrag en de wijze 
van betaling van de uitkeeringen zijn te beoor
deelen volgens deze wet. Daarmede strijdige 
bepalingen in andere wetten blijven buiten 
toepassing. 

Art. 68. 1. Rechterlijke beschikltlnf;cn, in
gevolge de artikelen 66 en 67 genomer., worden 
door den griffier onmiddellijk in afsr,ilrift mede
gedeeld aan bet verhalend lirhaaJL en aan hem, 
tegen wien verhaal wordt uitgeoefend. 

2. Het verhalend lichaam doet :tfschriftPa 
van de beschikking toekomen aan hen, die 
gelden als bedoeld in artikel 64 onder lry. ver
schuldigd zijn, voor zoover bet van dezen bet 
periodiek bedrag of de periodieke bedragen, 
door den rechter vastgesteld, geheel of gedeelte
lijk verlan!:(t. leder afschrift gaat vergezeld van 
eene kennisgeving betreffende het verlangd 
bedrag. Het verhalend lichaam kan in dit bedrag 
bij !:ttere kennisgeving wijziging brengen en ook 
aan andcren, dan aan wie oorsp.ronkel~jk een 
afschrift was gericht, later nog afschriften met 
kennisgevingen doen toekomen. 

3. Alle kennisgevingen geschieden schrifte
lijk en worden door hen, aan wie zij gericht zijn, 
voor ,,gezien" geteekend, aan bet verhalend 
lichaam teruggezonden. Indien kennisgevbgen 
niet hinnen acht d:tgen na dien der verzending, 
voor ,,gezien" _geteekend, zijn terugontvangen, 
worden zij herhaald bjj deurwaardersexpbit. 

4. Door bet voor ,,gezien" teekenen of de 
beteekening va.n de kennisgeving is degene, tot 
wien de kennisgeving gericht werd, verplicht 
van bet, door hem vers<'huldigde bet, in de ken
nisgeving vermelde beclrag aan bet verhaleo.d 
lichaam uit te keeren. Uitbetalingen in strijd 
hiermede ontheffen niet van de verplichting 
tot uitkeering. 

5. F.ene vorderine; tot uitkeering op grond 
van het voorg~ande lid is te brengen voor den 
kantonrechter. De wijz'l van pr0ceuP.P.ren is a ls 
in zaken betrekkelijk tot eene arbeidsovereen
komst. 

A.rt .. 69. 1. Het verbaal, bedoeld in artikel 
64 onder 2°., vangt aan met overlegging door 
bet verhalend lichaam aan eenen staat van de 
gemaakte kosten. 

2. De bevoegde kantonrechter stelt op dezen 
st,iat een bevelschrift, a ls in artikel 64 bedoeld, 
indien de kosten, waarvoor verhaal wordt ge
zocht, zijn kosten in den zin van artikel 6::1 en 
naar zijne meening voldaan is aan bet voorgaan
de lid. 

3. Tegen het bevelschrift kan degene, tegen 
wien bet verhaal wordt uitgeoefend, in verzet 
komen. Indien het bevelschrift hem in persoon 
is beteekend, is verzet nog slecbts vier weken 
na den dag der beteekening mogelijk9 wanneer 
deze termijn in het exploit uitdrukkelijk is 
vernield. Artikel 438 van bet Wetboek van Bnr
gerlijke Rechtsvorrlering is van toepassing. 

4. Het verzet vangt aan met een schriftelijk 
verzoek hij den kantonrccht-er, die bet bevel
~rhrift gaf : het t.wcede en derde lid van artikel 
65 zijn van overeenkomstige toepassing. 

/i. Op de ingevolge <lit art,ikel gegeven be
schikkingen van den kantonrechter ztjn bet 
tweede en derde lid van artikel 67 van toepassing. 

Art. 70. Het verhalend lichaam treedt voor 
het verhaal van de kosten, bedoeld in artikel 
63, in de rechten, welkc de ondersteunde kan 
ontleenen aan artikel 1638fj van bet Burgerlijk 
Wr;tboek. De wijze van procede,ren is die in za
bn, betrekkelij'k tot eene arbeidsovercenkomst. 

Art. 71. l . In bet geva.J van verzorging 
in een godshuis kan het verhalen<l lichaam, 
onverminderd de mogelijkbeirl van verhaal 
overeenkomstig de voorga:tnde artikelen, ge
durenrle den tijd der verwrging de inkomsten 
van den verpleegde genietcn t,ot een door den 
recbter vast te stellen periodiek bedrag. De arti
kelen 64, tweede lid, 65 en 67 ziin van overeen
komstige toepassing. 

2. Op de nalatenschap van den verpleegde 
kunnen met toepassing van artikel 09 ook de 
begrafeniskost-en worden verhaald. 

3. Van bet bepaalde in dit artikel kan voor 
meerderjarige verp!eegden bij overeenkomst 
worden afgeweken. 

Art. 72. De vorderingen, uit artikel 63 
voortsprui+,ende, daaronder begrepen die uit 
artikel 71, zijn bevoorrechte schulden en nemen 
rang onmiddellijk na die, in artikel 1195 van 
bet Burgerlijk Wetboek omschreven, voor zoo
ver zij ingevolge dit, artikel niet reeds bevoor
recht zijn. 

Art. 73. De rechtsvorderingen tot verh:tal 
van kosten van verzorging op de onderhouds
plichtigen verjaren door verloop van vijf jaren 
na den 3lsten December van het jaar, waarin 
de verzorging heeft plaats gehad. 

22. 
Artikel 77 vervalt. 

23. 
.1rtikel 79 wordt gelezen: 
1. De werkgever of aan besteder, die niet 

of niot tijdig behoorlijk voldoet aan een, cl oor 
den armenraad of door Burgemeester en Wet
houders ingevolge artiJrnl G7 tot hem gericht, 
verzoek, of te dier zake onjuiste opgaven ver
strekt, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste veertien ,dagen of geldboet.e van trc,n 
boogste honderd g1ilderi. 

2. Bij rechtspersonP-n wordt de strah-er
volging iflgesteld en de straf uitgesproken tegen 
de leden van bet bestuur. 

3. Dit artikel is niet van toepassing op 
pn bliekw·htelijke lichamen. 
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24. 
In artikel 84 wordt na .,toepassclijk", inge

voegd: op het Rijk. 
Art. II. Deze wet treedt in werking op een 

door Ona te bepalen tijdstip. 
Lasten en bevelen, enz. 
Ge~even ten Paleio,e het Loo, den 22sten Juni 

1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsrhe Zaken 
en J.,andbouw, J. B. K an. 

De Minister van Justitie, J. Donne~
( Uitgeg. 5 Juli 1929). 

22 Jiini 1929. BESLUTT t ot aanvulling van 
bet Koninklijk besluit van 7 F ebruari 1928 
(Staat,;blad n°. 18), waarbij z~in va~tgesteld 
de eischen voor toelating tot de openbare 
en de kracbtens artikel 45bis der Middel
baar-Onderwijswet gesubsidieerde bijzon
dere hoogere burgerscbolen met vijfjarigen 
cursus. S. 327. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracbt van Onzen · Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 2 
April 1929, n°. 3472/III, afdeeling Voorberei
dend Hooger en Middelbaar Onderw~js ; 

Den Ra.ad van State gehoord (advies van 28 
Mei 1929, n°. 19); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
l8 Juni 1929, n°. 7120, Afdeeling Voorbereidend 
Hooger en Middelbaar OnderwUs ; 

Overwegende, dat het wenscbelijk is Ons Be
sluit van 7 Februari 1928 (Staat-•blad n°. 18) 
aan te vullen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
I. In het eerst-e lid van artikel 2 van Ons 

voornoemd Besluit wordt tusschen het woortl 
.,ingesteld" en het woord ,,door" -ingevoegd 
bet woord ,,uitsluitend"; 

2. Aan artikel 2 van Ons voornoemd Be
sluit wordt een derde lid toegevoegd, luidende 
als volgt: 

,,Voor twee of meer gemeentelijke hoogere 
burgerscholen in hunne gemeente kunnen Bur
gemeester en Wethouders en voor twee of 
meer bijzondere hoogere burgerscholen kan het 
bestuur of kunnen de besturen dier scholen 
twee of meer commissien van onderzoek tot 
l>ene commissie vereenigen en den voorzitter 
der aldus ontstane commissie aanwjjzen. Om
trent den uitslag van dit onderzoek is het vorig 
lid van toepassing." . 

3. In artikel 6 van Ons voornoemd Beslllit 
wordt tusschen het derde en het vierde lid een 
nieuw lid ingevoegd, luidende als volgt : 

,,Het scbriftelijk onderzoek gescbiedt onder 
toezicht en verantwoordelijkbeid van ten minste 
twee leden der commissie, bedoeld in artikel 2." 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoE>ring 
van dit· besluit, hetwelk in bet Staat8blad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aa.n den Raad van State. 

Het Loo, den 22sten Juni 1929. 
WILHELMINA. 

DP- Minister vnn . Onderwij.s, K unsten 
en Wetenschappen, Was z ink. 

( Uitgeg. 4 Juli 192\l\ . 

22 Juni 1929. BESLUIT, boudende beslis
sing op de beroepen, ingevolge artikel 3 
der Wet Openbare Vervoermiddelen in
gesteld tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Noord.-Brabant van 7 
Juli 1927 (Provinciaal blad n°. 109) . 
S. 328. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Bescbikkende op de beroepen, ingesteld on

derscheidenlijk door 1°. de Directie der Ne
derlandsche Spoorwegen, 2°. de N aamlooze 
Vennootschap Algemeene Transport Onderne
ming, beide te Utrecht, en 3°. den Burge
meester van Uden, tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 
7 Juli 1927 (Provinciaal Blad n°. 109), waar
bij aan J. van den Oord te ' s-Hertogenbosch 
vergunning is verleend voor een autobus
dienst van 's-Hertogenbosch naar Oss; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gescbillen van Bestuur, geboord, adviezen 
van 25 J anuari 1928, n°. 95, 8 Februari 1928, 
n°. 144 C en 6 Maart 1929, nos. 95/144 C 
(1928)/54; 

Op de voordrac:ht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 18 Juni 1929, La. Q., a fdee
ling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende, dat bij bovengemeld besluit 
Gedeputeerde Staten aan J. van den Oord te 
's-Hertogenbosch vergunning bebben verleend 
tot bet in werking brengen van een autobus
dienst van 's-H ertogenbosch via He esch naar 
Oss onder een 6-tal voorwaarden , waarvan de 
5e luidt als volgt : 

5. H et is den vergunningbouder verboden 
reizigers op te nemen te Oss en op het baan
vak Oss-H eesch met bestemming voor H eesch, 
te Rosmalen en op het baanvak Rosm al en
't-H ertogenbosch met bestemming voor Hint
ham of ' s-Hertogenbosch, te 's-Hertogenbosch 
en op bet baanvak 's-Hertogenbosch-Rosma
l en met bestemming voor Rosmalen of Hin
tham en te H eesch en op bet baanvak H eesch 
- Oss met bestemming voor Oss; 

dat in beroep de eerstgemelde appellante 
aanvoert dat zij tegen bet verleenen der ver
gunning bezwaren bij Gedeputeerde Staten 
beeft ingediend ; dat zij, gelet op voorwaarde 
5 van de verleende vergunning, zicb bij het 
verleenen der vergunning wel ka.n neerleg
gen, mits dan ecbter ook bet rechtstreeksche 
reizigersvervoer tusscben Oss en 's-H ertogen
bosch en omgekeerd alsnog verboden wordt ; 

dat de tweede a ppellante aanvoert dat auto
busdiensten va n a ndere ondernemingen dan 
zij bet al gemeen belang groote scbade toe
brengen door den afbreuk, dien zij aan het 
spoorwegbedrijf · door bunne concurrentie 
doen; dat bet spoorwegbedrijf niet in den bui
digen omvang kan blijven bestaan, wanneer 
de opbrengsten van bet locale verkeer daar
aan door autobusdiensten van andere onder
nemingen worden onttrokken; dat aan baar, 
appell ante, in uitzicbt is gesteld de exploi
tatie van een autobusdienst van Uden over 
H eesch langs den Rijksstraatweg naar ' s-He,·
togenbosch ; 

dat de derde appellant aanvoert, dat het 
voor deze streek in bet algemeen en voor de 
gemeente Uden in het bijzonder ongetwijfeld 
zeer gewenscbt zoude zijn, dat de Algemeene 
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Transport Onderneming op het traject 's-He,·
togenbosch- Heesch-Oss alleen en uitsluitend 
het recht bekomt hare autobusdiensten te 
exploiteeren; 

Overwegende wat betreft den derden ap
pellant, dat artikel 3, l e lid, der Wet Open
bare Vervoermiddelen van eene beschikking 
van Gedeputeerde Staten als in artikel 2 be
doeld, beroep op Ons openstelt voor iederen 
belanghebbende ; 

dat de Burgemeester der gemeente Uden in 
-deze hoedanigheid niet als belanghebbende 
in den zin van voornoemd artikel is aan te 
merken, terwijl geen enkele wetsbepaling hem 
de bevoegdheid verleent, ten deze namens 
-zijne gemeente op te treden; 

Ovenvegende, wat betreft de eerste twee 
appellanten, dat op grand van de overgelegde 
stukken moet worden aangenomen, dat in de 
-verkeersbehoefte tusschen 's-Hertogenbosch en 
Oss en tusschengelegen plaatsen door de trein
en tramdiensten, alsmede de autobusdiensten 
-van Oijen en Lith over Oss naar 's-Hertogen
bosch van de Autobusonderneming De Maas
kant te Lith, van Grave over H eesch naar 
's -Hertogenbosch van H. Werten te Grave 
-en van Uden over Heesch naar 's-Hertogen
bosch van de N. V. Algemeene Transport On
•cierneming te Utrecht, voldoende wordt voor
_zien, en dat derhalve het verleenen van de 
door J. van den Oord te 's-Hertogenbosch ge
vraagde vergunning als eene te ruime en met 
-de strekking der Wet Openbare Vervoermid
delen strijdige voorziening in de verkeersbe
hoefte moet worden beschouwd; 

dat echter in het belang van het reizend 
p ubliek en ter voorkoming van stoornis in 
de verkeersvoorziening J . van den Oard in de 
_gelegenheid dient te warden gesteld om zijn 
dienst nag gedurende korten tijd voort te zet
ten · 

Gelet op de Wet Openbare Vervoermidde
len; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
a. met vernietiging van het besluit van 

Gedeputeerde Staten van N oord-Brabant van 
7 Juli 1927 (Pro vinciaal Blad n°. 109) de 
-door J. van den Oord te 's-He,·togenbosch ge
vraagde vergunning tot het in werking bren
_gon van een autobusdienst van 's-H e,·togen
bosch via Heesch naar Oss te weigeren; 

b. den Burgemeester van Uden in zijn be
rnep niet-ontvankelijk te verklaren; 

c. aan J . van den Oord te 's-Hertogenbosch 
te vergunnen om op de voorwaarden a ls ge
.steld onder 1 °. tot en met 6°. van het onder a 
genoemde besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant den autobusdienst 's-Her
togenbosch-Heesch-Oss vice versa nog uiter
lijk twee maanden na de dagteekening van 
-<lit besluit in werking te houden. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
-de uitvoering van <lit besluit, dat met het 
rapport van Onzen Minister in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 22sten Jun i 1929. 
WILHELMINA. 

D e Minister van W aterstaat, H. v .. d. V e g t e. 
(Uitgeg. 29 Juli 1929.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

La. Q. 

- A fd e e Ii n g 
Ver v o er- en M ij n w e_z en. 

's-Gravenhage, 18 Juni 1929. 

Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, deed mij toekomen de 
door de Afdeeling aan Uwe Majesteit uitge
brachte adviezen van 25 Januari 1928, n°. 95, 
en 8 Februari 1928, n°. 144 C, met ontwerp
besluiten en bijlagen, betreffende de beroepen, 
ingesteld door de Directie der Nederlandsche 
Spoorwegen en de N. V. Algemeene Trans
port Onderneming en door den Burgemeester 
van U den, tegen de beschikking van Gede
puteerde Staten van Noord-Brabant van 7 
Juli 1927 (Provinciaal Blad n°. 109), waarbij 
aan J. van den Oard te 's-Hertogenbosch ver
gunning is verleend voor een autobusdienst 
van 's-H erto genbosch over Heesch naar Oss. 

Aangezien ik mij met het bij het in de eerste 
plaats genoemde advies behoorend ontwerp
besl uit, strekkende tot ongegrondverklaring 
van de beroepen, niet kon vereenigen, en ik 
het bovendien wenschelijk achtte, dat op de 
beroepen tegen een beschikking van Gedepu
teerde Staten bij hetzelfde Koninklijk besluit 
wordt beslist, richtte ik het volgend sehrijven 
tot de Afdeeling: 

,,MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 436. 

A fd eel in g 
V e r v o e r- e n M ij n w e z e n. 

Betreffende: 
Beroepen ATO. en Nederland
sche Spoorwegen tegen vergun
ning Van den Oord voor auto-

busdienst 's-Hertogenbosch-
. Heesch-Oss. 

's-Gravenhage, 22 Februari 1929 . 

Aan 
den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur. 

Uwe Afdeeling deed mij toekomen hare ad
viezen aan Hare Majesteit de Koningin van 
25 J anuari 1928, n° . 95, en 8 Februari 1928, 
n°. 144 C, beide met ontwerp-besluit en bij
lagen, betreffende de beroepen, ingesteld door 
de Directie der Nederlandsche Spoorwegen, de 
N. V. Algemeene Transport Onderneming en 
den Burgemeester van Uden tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van N oordr 
Brabant van 7 Juli 1927 (Pro vinciaal Blad 
n°. 109), waarbij aan J . van den Oard te 
's-Hertogenbosch vergunning is verleend voor 
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een autobusdienst van 's-H ertogenbosch naar 
Oss. 

Blijkens het bij eerstgenoemd advies gevoegd 
ontwerp-besl_uit is Uwe Afdeeling van oordeel, 
d_i:t de _daarm behandelde beroepen ongegrond 
ZJJn, UJt overweging onder meer dat de om
standigheid, dat de N. V . Alge~eene Trans
port Onderneming voor het in werking bren
gen van een nieuwen autobusd ienst van U den 
over Heesch langs den Rijksstraatweg naar 
's-Hertogenbosch vergunning heeft gevraagd 
en . gekregen, geen grond kan opleveren tot 
weigermg van de onderhavige vergunning. 

Met . deze overweging kan ik mij moeilij k 
vereen1gen. 

Hoewel ik met Uwe Afdeeling van meening 
ben, dat het wenschelijk is bij de beoordeeling 
van de verzoeken voor vergunning ingevolge 
de ,Vet Openbare Vervoermiddelen rekening 
te houden met de aanspraken van bestaande 
diensten, mag dit naar mijn oordeel toch n iet 
zoo ver gaan, dat hierbij de bedoeling dier 
wet wordt miskend. 

Bij de beslissing op de beroepen, door de 
Directie van de Nederlandsche Spoorwegen 
en de N. V. Algemeene Transport Onderne
ming ingesteld tegen de aan Van den Oord 
verleende vergunning, staat men niet voor het 
doen van e~ne keuze uit twee voor -vergunning 
m aanmerkmg komende ondernemers; aan de 
Algemeene Transport Onderneming is ver
gunning verleend, en den eenigen appellant 
daartegen acht ik met Uwe Afdeeling in zijn 
beroep niet · ontvankelijk, terwijl ik mij even
eens vereenig met het advies van Uwe Afdee
ling van 25 Januari 1928, n° . 96, hetwelk 
strekt tot ongegrondverklaring van het be
roep, ingesteld door de Algemeene Transport 
Onderneming tegen de aan H. Werten te 
Grave verleende vergunning voor een auto
busdienst tusschen Grave en 's-He,·togenbosch. 
De vraag, van welker beantwoording de be
slissing op de onderhavige· beroepen van de 
Nederlandsche Spoorwegen en de Algemeene 
Transport Onderneming afhangt, is naar mijne 
meening deze: Is het met de strekking van de 
,Vet Openbare Vervoermiddelen overeen te 
brengen, dat naast den spoonvegdienst, den 
tramdienst en de genoemde autobusdiensten 
aan nog een ondernemer vergunning wordt 
verleend voor een autobusdienst 's-H ertogen
bosch-H eesch-Oss? Deze vraag wordt in het 
ontwerp-besluit evenwel niet beantwoord. 

Ten slotte merk ik op, dat eene afzonder
lij ke beslissing op het beroep, ingesteld door 
den Burgemeester van Uden, tot misverstand 
aanleiding zou kunnen geven. Ik zou het 
daarom wenschelijk achten, indien de beslis
sing op dit beroep in een ontwerp met de be
sl issing op de beroepen van de Nederlandsche 
Spoorwegen en de Algemeene Transport On
derneming· zou worden samengevoegd. 
. Krachtens de mij door Hare Majesteit de 
Romnrm verleende algemeene machtiging 
moge ,k de op deze beroepen b.etrekking heb
bende stukken weder aan Uwe Afdeeling doen 
toekomen, met het verzoek d ie beroepen nader 
te willen ove_rwegen. 

De Ministe,· van Wate,·staat, 
(get. ) H . v. d. Veg t e." 

De Afdeeling deed mij hierop haar nader 
advies aan Uwe Majesteit van 6 Maart 1929 
n° . 95/144 C {1928)/54, toekomen, luidende: ' 

,,Nos. 95/144 C (1928)/54. 

's-Gravenhage, 6 Maart 1929. 

Aan de Koningin. 

K rachtens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de M inister van Waterstaat met een 
schrijven van 22 Februari 1929, n°. 436, Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen, bij den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur, opnieuw ter. overweging aanhang ig 
g:emaakt de beroepen, mgesteld onderscheiden
hJk door de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen, de Naamlooze Vennootschap Alge
meene Transport Onderneming en den Burge
meester van Uden, tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 
7 J uli 1927 (Provinciaal Blad n°. 109 ) waar
bij aan _J . ".an den Oord te 's-Hertog;nbosch 
vergunmng 1s verleend voor een autobusdienst 
van 's -Hertogenbosch over H eesch naar Oss . 

Ten aanzien van de beroepen, ingestel d on
derscheidenlijk door de Directie der Neder-
1 andsche Spoorwegen en door de Naamlooze 
Vennootschap Algemeene Transport Onderne
mmg, merkt de Minister op, dat hij zich 
moeilijk kan vereenigen met de in het ont
werp-besluit der Afdeeling voorkomende over
weging, dat de omstandigheid, dat de Naams 
!ooze Vennootschap Algemeene Transport On
derneming voor het in werking brengen van 
een nieuwen autobusdienst van U den over 
H eesch langs den Rijksstraatweg naar 's -Her
togenbosch vergunning heeft gevraagd en ver
k_regen, geen grond kan opleveren tot weige
rmg van de onderhavige vergunning. 

De Minister merkt voorts op, dat men bij 
de beslissmg op de beroepen, ingesteld on
derscheidenlijk door de Directie van de Ne
derlandsche Spoorwegen en de Naamlooze 
V ennootschap Algemeene Transport Onderne
mmg tegen de aan Van den Oord verleende 
vergunning, niet staat voor het doen van eene 
keuze uit twee voor vergunning in aanmer
king komende ondernemers; dat de vraag, 
van welker beantwoording de besl issing op de 
onderhav,ge beroepen onderscheidenlij k van de 
Nederlandsche Spoorwegen en de Algemeene 
Transport Onderneming afhangt, zijns inziens 
deze is, of het met de strekking van de Wet 
Openbare Vervoermiddelen is overeen te bren
gen, dat naast den spoorwegdienst, den tram
dienst en de bestaande autobusdiensten aan 
nog een ondernemer vergunning wordt ver
leend voor een autobusdienst 's-He,·togenbosch 
-H eesch-Oss; dat deze vraag in het ont
werp-besluit der Afdeeling evenwel niet wordt 
beantwoord. 

Het betoog van den Minister heeft de Af
deeling niet overtuigd van de onjuistheid van 
hare in deze voorgedragen beslissing. Zij 
meent er op te moeten wijzen, dat, indien J . 
van den Oord van het besluit van Gedepu
teerde __ Staten van 27 Juli 1927, n° . 136, 
waarb1J aan de Algemeene Transport Onder-

. neming ten aanzien van het baanvak Uden
H eesch-:-'s-H ertogenbosch vergunning is ver
leend, m beroep ware gekomen, die vergun-



589 22 .Ju N r (S.328) 1929 

ning, gelet op Uwer Majesteit besluit van 22 
October 1928, n°. 13, en dat van 4 Januari 
1929, n°. 24 naar alle waarschijnlijkheid door 
Uwe Majesteit niet, althans niet in haar ge
heel, ware gehandhaafd. Het fe it nu, dat de 
bedoelde ondernemer tegen de aan de Alge
meene Transport Onderneming verleende ver
gunni ng geen beroep heeft ingesteld en dus 
zijnerzijds in de concurrentie van de Alge
mcene Transport Onderneming op het traject 
's-He,·togenbosch-Heesch heeft berust, kan 
toch, naar der Afdeeling wil voorkomen, be
zwaarlijk een reden zijn, om den autobusdienst 
van Van den Oord, die naar de meening van 
de Afdeeling alleszins voor eene vergunning 
op dit traject in aanmerking zou komen, en 
wiens dienst blijkbaar ook door Gedeputeerde 
Staten naast den dienst van de Algemeene 
Transport Onderneming zeer goed bestaan
baar wordt geacht, geheel ten bate van de 
Algemeene Transport Onderneming te doen 
verdwijnen. 

De Afdeeling handhaaft mitsdien haar ziens
wijze, dat de beroepen, ingesteld onderschei
denlijk door de Directie der Nederlandsche 
Spoorwegen en de Algemeene Transport On
derneming te Utrecht tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van NoordrBrabant 
van 7 Juli 1927, waarbij aan J. van den Oord 
te 's-Hertogenbosch vergunning is verleend 
tot het in werking brengen van een autobus
dienst van 's-Hertogenbosch via He esch naar 
Oss, ongegrond zijn. 

Ten slotte merkt de Minister op, dat eene 
afzonderlijke beslissing op het beroep, inge
steld door den Burgemeester van Uden, tot 
misverstand aanleiding zou kunnen geven; 
dat hij het daarom wensohelijk zou achten, in
dien de beslissing op dit beroep in een ont
werp met de beslissing op de beroel?en van de 
Nederlandsche Spoorwegen en de Algemeene 
Transport Onderneming zou worden samen
gevoegd. 

De Afdeeling merkt dienaangaande op, dat 
het schrij ven van den Minister van 22 Decem
ber 1927, n°. 431, afdeeling Vervoer- en Mijn
wezen, waarbij het beroep, ingesteld door den 
Burgemeester van Uden bij haar is aanhan
gig gemaakt, geenerlei verband legt tusschen 
clit beroep en eenig ander beroep. De Afdee-
1 ing heeft mitsdien aangaande eerstgemel.d 
beroep eene afzonderl ij ke beslissing aan Uwe 
Majesteit voorgedragen . En ook thans is het 
haar niet duidelijk geworden, hoe eene afzon
derlijke bes] issing aanleid ing tot misverstand 
zou kunnen geven. Intusschen heeft de Afdee
ling tegen inwill iging van het verlangen van 
den Minister geen overwegend bezwaar. Zij 
heeft mitsdien de eer Uwer Majesteit eerbie
dig een gewijzi gd ontwerp-besluit ter bekrach
tiging aan te bieden, ,rnarbij de Burgemees
ter van Uden in zijn beroep niet-ontvankelijk 
en de twee andere beroepen ongegrond worden 
verklaard. 

De Voorzitte,· der Afdeeling voo,· de 
Geschill en van Bestuur, 

(get.) Van Lynden van Sandenburg." 

Hierbij was. gevoegd het volgend ontwerp
besluit: 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld - on-

derscheidenlijk door 1°. de Directie der Ne
derlandsche Spoorwegen, 2°. de aamlooze 
Vennootschap Algemeene Transport Onder
neming, beide te Utrecht, en 3°. den Burge
meester van U den, tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van NoordrBrabant van 
7 Juli 1927 (Provinciaal Blad n° . 109), waar
bij aan J. van den Oord te 's-Hertogenbosch 
vergunning is verleend voor een autobusdienst 
van 's-He,·togenbosch naar Oss; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
25 Januari 1928, n° . 95, 8 Februa1·i 1928, n°. 
144 C, en 6 Maart 1929, nos. 95/144 C (1928)/ 
54· 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende, dat bij bovengemeld besluit 
Gedeputeerde Staten aan J. van den Oord te 
's-He,·tog enbosch vergunning hebben verleend 
tot het in werking brengen van een autobus
dienst van 's-Hertogenbosch via Heesch naar 
Oss onder een 6-tal voorwaarden, waarvan de 
5e luidt als volgt: 

5. Het is den vergunninghouder verboden 
reizigers op te nemen te Oss en op het baan
vak Oss-H eesch met bestemming voor Heesch, 
te Ros1nalen en op het baanvak Rosmalen
's-H ertogenbosch met bestemming voor Hin
tha,n of 's-Hertogenbosch, te 's-Hertogenbosch 
en op het baanvak 's-Hertogenbosch-Rosmalen 
met bestemming voor Rosmalen of Hintha,n 
en te Heesch en op het baanvak H eesch-Oss 
met bestemming voor Oss; 

dat in beroep de eerstgemelde appellante 
aanvoert dat zij tegen het verleenen der ver
gunning bezwaren bij Gedeputeerde Staten 
heeft ingediend; dat zij, gelet op voorwaarde 
5 van de verleende vergunning, zich bij het 
verleenen der vergunning we! kan neerleggen, 
mits dan echter ook het rechtstreeksche reizi
gersvervoer tusschen Oss en 's-H ertogenbosch 
en omgekeerd a lsnog verboden wordt; 

dat de tweede appellante aanvoert dat auto
busdiensten van andere ondernemingen dan zij 
het a lgemeen belang groote schade toebrengen 
door den afbreuk, dien zij aan het spoorweg
bedrijf door hunne concurrentie doen; dat het 
spoorwegbedrijf niet in den huidigen omvang 
kan blijven bestaan, wanneer de opbrengsten 
van het locale verkeer daaraan door autobus
diensten van andere ondernemingen warden 
onttrokken; dat aan haar, appellante, in uit
zicht is gesteld de exploi tatie van een autobus
dienst van Uden over Heesch langs den 
Rijksstraatweg naar 's-Hertogenbosch; 

dat de derde appellant aanvoert, d'at het 
voor deze streek in het algemeen en voor de 
gemeente Uden in het bijzonder ongetwijfeld 
zeer gewenscht zoude zijn, dat de Algemeene 
Transport Onderneming op het traject 's-Her
togenbosch-H eesch-Oss alleen en uitsluitend 
het recht bekomt hare autobusd iensten te ex
ploiteeren; 

Overwegende wat betreft den derden appel
lant, dat artikel 3, le lid, der Wet Openbare 
Vervoermiddelen van eene beschikking van 
Gedeputeerde Staten als in artikel 2 bedoeld, 
beroep op Ons openstelt voor iederen belang
hebbende; 

dat de Burgemeester der gemeente Uden in 
deze hoedanigheid niet a ls belanghebbende in 
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den zin van voornoemd artikel is aan te mer
ken, terwijl geen enkele wetsbepaling hem de 
bevoegdheid verleent, ten deze namens zijne 
gemeente op te treden; 

Overwegende wat betreft de eerste twee ap
pellanten, dat op grond van de overgelegde 
stukken moet worden aangenomen:, dat het 
verkeer behoefte heeft aan eene autobusver
binding 's -H ertogenbosch- H eesch-Oss; 

dat in zoodanig geval de bestaande dienst 
van J. van den· Oord voor eene vergunning 
in aanmerking komt; . 

dat de omstandigheid, dat de Algemeene 
Transport Onderneming voor het in werking 
brengen van een nieuwen autobusdienst van 
Uden over H eesch langs den Rijksstraatweg 
naar 's-Hertogenbosch vergunning heeft ge
vraagd en verkregen, geen grond kan ople
veren tot weigering van de onderhavige ver
gunning ; 

dat voorts door de opgelegde voorwaarde 
onder 5°. op voldoende wijze aan de bezwa
ren van de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen is te gemoet gekomen; 
Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
a. den derden appellant in zijn beroep niet

ontvankelijk te verklaren; 
b. de beroepen, ingesteld door de eerste 

twee appell anten; ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van <lit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

De Minister van Wat etstaat," 

Ook na kennisneming van <lit nader advies 
blijf ik mijne bezwaren tegen het oordeel der 
Afdeeling ten aanzien van de beroepen van de 
Directie der Nederlandsche Spoorwegen en de 
N. V. Algemeene Transport · Onderneming 
handhaven. 
De vraag, welke beslissing in beroep zou moe
ten worden genomen, indien Van den Oord te
gen de aan de N. V. Algemeene Transport 
Onderneming verleende. vergunning in beroep 
ware gekomen, doet, nu <lit niet het geval is, 
mijns inziens weinig ter zake. 

In de onderstelling, dat Uwe Majesteit zich 
vereenigt met mijne voordrachten van heden, 
L a. 0. en P., afdeeling Vervoer- en Mijnwe
zen, blijkens welke ik van oordeel ben, dat 
de beroepen, ingesteld tegen de aan H. Wer
ten te Grave en de Autobusonderneming ,,De 
Maaskant" te Lith verleende vergunningen 
voor de autohusdiensten GTave-'s-Hertog en
bosch, Oijen-Oss-'s-Hertogenbosch en Lith
Oss-'s-Hertogenbosch, ongegrond zijn, wijs ik 
er op, dat in de verkeersbehoefte tusschen 
Oss en 's-H e1·togenbosch, voor zoover het ge
heele traject betreft, wordt voorzien door den 
spoorwegdienst en de autobusdiensten van 
Oijen en Lith over Oss naar 's-Hertogenbosch 
van de Autobusonderneming ,,De Maaskant", 
terwijl bovendien op het gedeelte Oss-Heesch 
het verkeer wordt bediend door den Stoom
tramweg 's-H erto genbosch-H elmondr-Veghel 
- Oss en op het gedeelte Heesch-'s-Hertogen
bosch door de autobusd iensten van H . Werten 
en de N. V. Algemeene Transport Onderne
ming. 

Het verleenen van vergunning voor nog een 
autobusdienst op het traject acht ik clan ook 
eene te ruime en daardoor op den duur scha
delijke voorziening in de verkeersbehoeften, 
welke in strijd zou zijn met de strekking van 
de Wet Openbare Vervoermiddelen. 

Ik blijf derhalve van oordeel, dat de beroe
pen van de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen en van de N. V. Algemeene Transport 
Ondernerning gegrond zijn, en dat de door 
Van den Oord gevraagde vergunning behoort 
te worden geweigerd, met <lien verstande ech
ter, dat in het belang van het van zijn auto
bussen gebruik makende publiek aan V an den 
Oord worde toegestaan om nog gedurende 
twee maanden zijn dienst in werking te hou
den .. 

Een in <lien zin opgemaakt ontwerp-besluit 
wordt Uwer Majesteit hierbij zeer eerbiedig 
ter bekrachtiging aangeboden. 

Het zou Uwer Majesteit voorts kunnen be
hagen de mede hierbij gevoegde, aan den 
Raad van State gerichte stukken aan den Vice
President van <lien Raad te doen terugzenden. 

De Minister van Waterstaat, H . v. d. V eg t e. 

22 Juni 1929. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den 17den 
Juli 1920 (Staatsblad n°. 612), tot vast
stelling van de inrichting van den Rijks
waterstaatsd ienst, zooals dat laatstelijk is 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van den 
20sten April 1923 (Staatsblad n°. 154). 
S. 328a. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracbt van Onzen Minister van 

Waterstaat van 27 April 1929, La. G., Afdee
ling W aterstaat T. ; 

Gezien artikel 5, tweede lid, der wcli, van 
10 November 1900 (Staatsblad n°. 17i)), hou
dende algem!'ene regels omtrent hei, y·ater
staatsbestuur; 

Den Raad van State gehoord, advies van 14 
Mei 1929, n°. 22; 

Gelet op het nader rapport van Onzen l\lii
nister voornoemd van 13 Juni 1929, n°. 3fi4, 
,tfdeeling Waterstaat T.; 

Hebbe1• gocdgcvonden en ver.,t,cnn: 
te bepalen, dat: · 
A. I. in het eerste lid van artikel 2 van 

Ons beslui t van 17 Juli 1920 (Staatsblad n°. 
612) , zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij Ons 
besluit van 20 April 1923 (Staatsblad n°. 154), 
de woorden: ,,den inspecteur-generaal in a l
gemeenen dienst" worden vervangen door de 
woorden: ,,een directeur-generaal". 

II. de leden (2) en (3) van genoemde ar
tikelen vervallen, in verband waarmede de le
den (4) tot en met (9) van dat artikel warden 
genumrnercl (2) tot en met (7); 

III. in het eerste lid van artikel 3 verval
len de woorden ,,ten minste twee inspectien 
en"; 

in het tweede lid verval t het woord ,,inspec
tien" · 

Iv. ' in artikel 7 de woorden ,,ten minste 
drie inspecteurs-generaal" worden vervangen 
door ,,een directeur-generaal" en het aantal 
hoofdingenieurs-directeuren wordt gebracht 
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van ten hoogste twaalf tot ten hoogste veer
tien; 

V. in het eerste lid van artikel 9 na het 
woord ,,hoofdingenieur" wordt ingelascht het 
woord ,,en" en de woorden ,,en tot inspecteur
generaal" vervallen; 

B . dit besluit in werking treedt op een 
nader door Ons te bepalen dag. 

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

Het Loo, den 22sten Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat; H . v. d. Veg t e. 
( Uitgeg. 12 Juli 1929.) 

22 Jnni 1929. KONINKLIJK 13E8l.UIT. 
(Gemeentewet Art. 194,,.) 

Ged. Rtaten hebben tere 0 bt. goedkeuring 
onth nuden aan een raadsbe,ln_it,, waarb(j 
werd besloten t nt het aangaan van een geld
leening bii zelfstandige afdeelingen der ge
meente, voor welke leening de gelden 
grootencleels w uden worden . verstrekt uit 
de ophreng, t van verkochte landerijen der 
afdeelingen, omtrent de belegging waarvan 
door een daartoe ingestelde arbitrage
commissie tevnren bindende be~luiten 
waren genomen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raiad der gemeente Leende tegen het be
sl uit van Ged. Staten van N ooi·d-Brabant van 
20 Maart 1929, G. N°. 253, 3e Afd., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbe
sl uit van 30 J anuari 1929 tot het aangaan 
eener geldleening; . 

Den R aad yan St.ate, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Juni 1929, N °. 370; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 15 
Juni 1929, N°. 5496, Afdeeling Binucnlandsch 
Bestuur · 

0. dat de Raad der gemeente L<'ende bij 
besluit van 30 J •anuari 1929 eene geldleening 
heeft aangegaan, groot f 33750, te plaatsen 
voor f 26800 bij de A fdeeling Oostrikkerstraat, 
en voor f 6950 bij de Afdeeling Leenderstraat; 

dat Ged. Staten van Noord-Brabant bij be
sluit van 20 Maart 1929 daaraan hunne goed
keuring hebben on thou den; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat volgens het besluit deze geldleening zal 
woi,den geplaatst bij de afdeelingen Oostrik
kerstraat en Leenderstraat der gemeente, waar
toe zullen worden aangewend de gelden , door 
deze afdeelingen verkregen uit den verkoop 
van het z.g. Cijnsgoed; dat blijkens de ver
bandregeling van 26 Maart 1908, G. N°. 30, 
goedgekeurd bij Ons Besluit van 11 April 
1908 N°. 33, de genoemde afdeelingen van 
oudsher in het bezit zijn geweest van gron
den, te zamen uitmakende het z.g. Cij nsgoed, 
en dait de inwoners dier afdeelingen de eeni
gen waren, die, met uitsluiting van de overige 
inwoners der gemeente, van die gronden de 
vruchten en inkomsten genoten en de lasten 

droegen; dat dit Cijnsgoed met instemming 
der gerechtigden sinds 1926 is verkaveld en 
verkocht ; dat deze instemming slechts is ver
kregen op voorwaarde, dat voor de regeling 
van de belegging van de opbrengst der ver
kochte goederen zou worden aangewezen een 
arbitragecommissie, welke belast zou worden 
met de beslissing van het vraagstuk dier beleg
ging in vollen omvang, en 'dat partijen zich, 
krachtens het uitgesp·roken karakter der aan 
deze commissie gegeven opdracht, aan hare 
uitspraak onvoorwaardelijk behooren ,te onder
werpen en zich verder loyaal daaraan hebben 
te houden; dat deze commissie bij haar besluit 
van 9 Maart 1928 heeft bepaald, dat de aan 
de afdeelingen toekomende opbrengsten zoo 
spoedig mogelijk door bemiddeling van den 
Burgemeester van Leende (zelf lid der com
missie) zouden worden geplaatst op het Groot
boek der Nationale Schuld; dat, met het oog 
hierop, door hun College, met intrekking van 
de geldende, eene nieuwe verbandregelihg is 
vastgesteld (besluit van 18 Juli 1928, G. N°. 
358, goedgekeur,d bij Ons Besluit van 3 Aug. 
1928 N °: 15) , waarbij is bepaald, dat de op
brengsten der kapitalen, verkregen uit den 
verkoop van de gronden, uitsluitend komen 
ten babe der inwoners van de afdeeling, waar
aan de kapitalen behooren; dat de thans 
voorgestelde bestemming dezer kapitalen der
halve atwijkt van de voor a lle partijen bin
dende uitspraak der arbitrage-comrnissie, en 
in strijd zou zijn met de goede trouw; dat 
voorts de gemeente, aldus handelende, zich 
zou blootstellen aan eene gerechtelij ke actie 
van de zijde der gerechtigden; dat de ge
grondheid dezer verwachting wordt bewezen 
door eene sommatie, welke namens een 3-tal 
gerechtigden der afdeeling Oostrikkerstraat 
aan den Bm,gemeester van Leende is betee
kend, om over, te gaan tot uitvoering van de 
beslissing der ,arbitrage-commissie en tot ver
vulling van den hem daar,bij opgelegden plicht 
tot belegging, hierboven nader omschreven; 
dat ook de krachtens verbandregeling door 
hun college aangewezen commissie van bij 
stiand in het beheer der af,deeling Oostrikker
straait zich tegen de voorgenomen bestemming 
van de gelden h eeft verklaard en op volledi-ge 
uitvoering van de arbitrale uitspraak heeft 
aangedrongen; dat derhalve het onclerhavige 
raadsbesluit h . i. strijdig is met het gemeente
bel ang; dat voorts de voorgenomen bes tern: 
ming van de kapitalen ook in strijd is met de 
geldencle verbandregeling; dat toch het uit 
deze kapitalen te trekken voordeel uitsluitend 
ten bate van de inwoners der betrokken afdee
ling mag komen; dat het onderhavige raads
besluit stirekt, om de gelden aan de gemeente 
te leenen tegen den rentevoet van 4 %, terwijl 
bij belegging op het Grootboek een hoogere 
opbrengst zou worden verkregen en de ge
meente, bijaldien zij de gelden van durden wu 
moeten leenen, ook een hoogere rente zou 
moeten betalen; dat derhalve door de voorge
stelde bestemming der gelden, met afwijking 
van de verbandregeling, ook de overige inwo
ners van Leende vooi,deelen uit de kapitalen 
der a fdeeling zouden trekken; dat zij op bo
venvermelde gronden hunne goedkeuring niet 
kunnen verleenen; 

dat de gemeenteraad in heroep aanvoert, 
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dat de gemeente-a fdeelingen hare kapitalen, 
thans tijdelijk belegd bij de . Boerenleenbank, 
voor vaste belegging beschikbaar hebben ; dat 
die kapitalen afkomstig zijn niet a lleen van 
verkoch te Cijnsgronden, <loch ook _van verkoop 
van het Molenschu t en het Leenderbroek ; dat 
deze kapi talen, voor 4 % aan de gemeente ge
leend , voor de afdeeli ngen f 1350 per jaa r 
opleveren, terwijl , ind ien bij de hu idi ge beurs
noteering G rootboekinschrijvingen worden aan
gekoch t, de jaarlijksche ren te-opbrengst onge
veer f 1320, derh alve m inder dan 4 % zal zijn ; 
dat de gemeente, di t kap itaal kunnende aan
wenden voor aflossing · van 4½ ten honderd 
Tentende gemeente-sch ulden, een rente-voor
deel geniet van ½ % ; dat het al dus aan
wenden van deze kap italen voor de . ger()ch t ig 
de ingezetenen der a fdeel ingen, voorzoover 
deze gemeente-belastingplichtigen zij n , dubbel 
profij telij k is, wijl deze a ls gerech tigden der 
a fdeelingen, a lsdan bij de jaarlij 1."Sche rente
verdeeling meer kr ijgen u itgekeerd en als ge
meentenaren minder belasting betalen ; ·dat 
de geldende verbandrege ling de voorgenomen 
bestemming van deze kapi talen zonder twijfel 
toe! aat en een gedeel te van de opbrengst der 
verkoch te gronden dan ook met voorkennis 
van Ged. Staten, onder hypotheca ir verband 
v an het verkochte, ren tegevend is belegd ; dat 
de aan den burgemeester beteeken de ~ommatie 
geen effect kan hebben , wijl de door de arbi
trage-commissie aan hem opgedragen taak tot 
pl aats ing van de gelden op het Grootboek 
niet uitvoerbaar is , aangezien de gronden bij 
r aadsbesluit zijn verkocht, en de burgemeester 
derhalve nooi t de beschikking over die kapi
talen heeft gehad ; dat afwijking van d e uit
spraak der a rbitrage-commiss ie geenszins als 
blijk van kwa de t rouw is aan te merken, aan
gezien de Commissie in haar bemoeienis be
t reffende de belegging van de gelden de grens 
harer taak heeft overschreden, zoodat haar ui t
spraak in conflict komt met de gemeentelij ke 
autonomie, en naar 's Raads meening daar
door onverbindend wordt, dat indien van d ie 
ui tspraak thans inder daad n iet zou mogen 
worden afgeweken, deze dan ,,ten eeuwigen 
dage" geldend zou blijven, wat toch geens
zins de bedoeling zal zijn geweest, en welke 
bedoeling allerm inst zou strooken met het 
inzich t van de verkregen opdracht; dat door 
slooh ts enkele ingezetenen van de afdeeling 
Oostrikkerstraat , met rech tskundigen bij stand , 
tegen de betrekkelijke raa·dsbesluiten wordt 
gea geerd; dat volgens art. 1 der ver band
regeling de opbrengsten van deze kapitalen 
uitslui tend ten bate van de betrokken inwoners 
komen, <loch dat die bepaling geensz ins uit
slui t , da t ook derden van de aanwending van 
die kapitalen voordeel genieten ; dat trou
wens bij p laatsing op het Grootboek ook de 
Bankinsw lling, d ie de inschrijving bezorgt, 
daarvan voordeel gehiet ; dat resumeerende : 
1 °. de aanwending van de kapi talen overeen
komstig de bestreden besluiten f inancieel voor 
deel ig is voor de gemeente, tJerwijl de gerech
t igden de r A fdeelingen daardoor dubbel voor 
deel genieten, 2°. de voorgenomen bestemming 
der kapitalen niet in strijd is niet de verband
regeling, en 3°. de arbitrale ui tspraak be
treffende de bestemming der kapitalen buiten 
beschouwing moet blijven; 

0 . dat de Commiss ie van Arbitrage . in zake 
opbrengst en bestJemming van het z. g. Cijns
goed reeds bij u itspraak van 22 November 
1926 heeft beslist, dat van de opbrengst van 
den verkoop van 105.69.70 H .A. Yan het 
Cij nsgoed 55 % zal worden belegd op het 
Grootboek der Nationale Schuld en we! 5 % 
ten name van rde Afdeeling L eenderst raat der 
gemeente Leende en 50 % ten n ame van de 
Afdeeling Oostr ikkerstraat der gemeente Leen
de, terwijl 45 % zal worden uitgekeerd a(tn 
de gemeente Heeze, a ls getreden in de rechten 
van de ingezetenen van de V ennen ; 

dat de strekking van het r aadsbesluit van 
30 J anuari 1929 met de voornoemde besl issing 
tler arbitrage-comm iss ie van 22 November 
1926, welker geld igheid door den appellant 
n iet wordt betwist, in strijd is, in zooverre de 
leeningen zullen worden aangegaan bij de A f
deel ingen Oostrikkerstraat en L eenderstraat en 
grootendeels verstrekt u it de gelden, welke 
deze afdeel ingen uit de opbrengst van tlen 
bovengenoemden verkoop van 105.69.70 H.A. 
Cijnsgoed hebben verkrngen ; da t uit nader 
bij den R aad van State, A fdeeling voor de 
Geschil!.en van Bestuur, ingekomen stukken 
en het medegedeelde in de openbarc vergade
r ing dier Afdeeling, waar in over deze zaak 
verslag is u itgebracht, de Afdeeling de Oost
rikkerstraat tegen de beoogde afwij king be
zwaar h eeft; 

dat onder deze omstandigheden Ged. Staten 
terech t hunne goedkeur ing hebben onthouden 
aan het raadsbesluit van 30 J anuari 1929; 

Gezien de GemeentJewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verkla ren . 
Onze M inister van Binnenl andsche Zaken 

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

22 Juni 1929. KONINKLIJK BE SLUTT. 
(Lager O'1derwijswet 1920 Art. 72.) 

Het bet egelen van de gangen eener school 
is aan te merken als verandering van in~ 
richting in den zin van a r t . 72, doch over
schrijdt de normale eischen, a,rn bet geven 
van onderwjjs te stellen . 

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

het Bestuur der N ederlandsche H ervormde 
Schoolvereeniging tot stichting en instand
houd ing van de Christelijke school te Heems
kerk, tegen het beslu it van Ged. Staten van 
Noord-H oll and van 23 J anuari 1929, N °. 148, 
voor zoover daarbij ongegrond is verklaard 
zijn beroep tegen het beslui t van den Raad 
der gemeente Heemskerk van 16 Juni 1928, 
houdende afwijzende beschikking op het over
eenkomstig art. 72 der Lager -Onderwijswet 
1920 inged iend verzoek, om de benoodigde 
gel•den te ontvangen o . m. voor de ve,·betering 
van -de lambriseeringen in de lokalen en in ,de 
gangen van de bij zondere school aan de M ar
quettelaan aldaar; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adYies van 
4 J un i 1929, N°. 369; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
17 Juni 1929, N° . 21642, afdeeling Lager
Onderwijs-Financieel ; 
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0. dat de Raad der gemeente Heemskerk 
bij zijn besluit van 16 Juni 1928 o. a. afwij
:zend heeft beschikt op het verzoek van het 
bovengenoemde schoolbestuur om de benoodig
.de gelden te ontvangen o. m. voor de verbete
:ring van de lambriseeringen in de lokalen en 
in de gangen van de bijzondere school aan de 
Marquettelaan aldaar, daarbij overwegende, 
,dat hier geen sprake is van eene verandering 
van inrichting, doch van het verbeteren van 
,een slecht uitgevallen onderhoudswerkzaam
heid, i. c. het schilderen van de lambriseerin
gen, zoodat de kosten hiervan zullen moeten 
worden bestreden uit de vergoeding ingevolge 
.art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920; 

dat, nadat het schoolbestuur tegcn <lit raads
besluit bij Ged. Staten in beroep was gekomen, 
,deze bij besluit van 23 Januari 1929, N°. 148, 
het beroep, voor wat den post inzake de ver
betering van de lambriseeringen betreft, on
gegrond hebben verklaard; 

dat Ged. Staten daarbij hebben ove1wogen, 
,dat de verbetering van de lambriseeringen 
,door metalliseeren of betegeling geacht moet 
worden de normale eischen, aan het geven 
van lager-onderwijs te stellen, te overschrij
.den, zoodat de medewerking hiervoor terecht 
,door den Raad is geweigerd; 

dat van <lit besluit het schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat z. i . 
het bestreden besluit client te worden verbe
-terd in dier vooge, dat de gevraagde mede
werking alsnog door den gemeenteraad moet 
worden verleend ten aanzien van de verbete
ring van de lambriseeringen der gao,gen door 
betegeling; 

0. dat blijkens de stukken het hier niet be
treft herstel van de wandbekleeding der gan
gen wegens gebreken, . door het gebtuik ont
:staan, <loch veeleer eene nieuwe voorziening, 
die aan te merken is als verandering van in
:richting in den zin van art. 72 der Lager-On
,derwijswet 1920; 

dat intusschen met Ged. Staten moot worden 
aangenomen, dat deze voorziening, te weten 
het betegelen van de gangen der school, de 
normale eischen aan het geven van onderwijs 
m deze school te stellen, overschrijdt; 

dat mitsdien Ged. Staten -terecht hebben 
heslist, dat te dezen aanzien de door het school
bestuur gevraagde medewerking niet door den 
gemeenteraad behoort te worden verleend; 

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

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

· vVetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

22 Juni 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 101 le lid 
j 0 art. 99 2e lid). 

De bepaling van art. 99 2e lid, dat de 
Minister beslist of voldaan is aan de 
eischen en voorwaarden, in de artt. 88 tot 
-en met 96 gestel d, heeft enkel betrekking 
op den inhoud van de beschikking op eene 
'.1anvrage om rijksvergoeding, als bedoeld 
m art. 97, en staat dus niet in den weg 
aan eene zelfstandige beoordeeling door 
den gemeenteraad van eene aanvrage om 
vergoeding, als bedoeld in art. 101. 

d.929 . 

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

het Bestuur van de scholen der Nederduitsch 
Hervormde Gemeente te Amsterdam, tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 13 Februari 1929, No. 141, 
tot ongegrondverklaring van zijn beroep tegen 
het besluit van den Raad der gemeente Am
sterdam van 3 Mei 1928, houdende afwijzende 
beschikking op het verzoek om tegemoetko
ming van de vergoeding, bedoeld in art. 101 
der Lager-Onderwijswet 1920, over het jaar 
1925, ten behoeve van de bijzondere school 
voor uitgebreid-lager-onderwijs aan de Van 
Bossestraat No. 84, aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 Juni 1929, No. 381; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 17 
Juni 1929, No. 21640, afdeeling Lager-Onder
wijs-Financieel; 

0 . dat de Raad der gemeente Amsterdam bij 
besluit van 3 Mei 1928, No. 1968, heeft afge
wezen de aanvrage van het bovenvermelde 
schoolbestuur om toekenning van vergoeding 
van de kosten van instandhouding voor het 
jaar 1925 voor zijne school voor uitgebreid
lager-onderwijs aan de Van Bossestraat 84, 
uit overweging, dat de genoemde school op 
31 Januari 1925, zijnde den teldatum, die in 
verband met de omstandigheid, dat deze school 
op 27 December 1924 is geopend, voor het 
geheele jaar 1925 beslissend is, 19 leerlingen 
telde en derhalve vie! onder de uitsluitings
bepaling van art. 96, eerste lid, der Lager
Onderwijswet 1920; dat deze school gedurende 
het jaar 1925 derhalve niet voldeed aan de in 
de artt. 88 tot en met 96 dier wet gestelde 
voorwaarden en aan haar bestuur alzoo de 
Jmsten van instandhouding niet mogen worden 
vergoed; 

dat, nadat het schoolbestuur van <lit besluit 
bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in 
beroep was gekomen, deze het beroep onge
grond hebben verklaard, daarbij over:wegende, 
dat ingevolge art. 101 der wet de kosten van 
instandhouding, met uitzondering van de jaar
wedden en wedden der onderwijzers aan de be. 
sturen der in art. 97, le lid, bedoelde scholen 
door de gemeente worden vergoed; dat vol
gens art. 97, le lid, hieronder worden ver
staan de bijzondere scholen, die aan de in de 
artt. 88 tot en met 96 der Wet gestelde voor
waarden hebben voldaan, terwijl ingevolge 
art. 99, 2e lid, Onze Minister beslist, of vol
daan is aan de eischen en voorwaarden, in de 
artt. 88 tot en met 96 gesteld; dat Onze Mi
nister van Ondenvijs, Kunsten en Wetenschap
pen bij punt 1 van zijne beslissing van 20 
Januari 1927, No. 9056, Afdeeling L. 0. F., 
weliswaar heeft verklaard, dat de school vol
deed aan de eischen en voorwaarden op het 
bekomen van Rijksvergoeding gesteld, <loch dat 
met deze vergoeding, in verband met de aan 
die verklaring voorafgaande overweging, 
slechts bedoeld kan zijn eene Rijksvergoeding 
ingevolge art. 56, 2e lid, wordende immers bij 
dezelfde overweging uitdrukkelijk uitgemaakt, 
dat de school, in verband met het aantal 
leerlingen op 31 J anuari 1925 - zijnde 19 -
vie! onder de uitsluitingsbepaling ·van art. 96, 

38 
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2e lid, der wet; dat, wat er ook zij van de 
vraag, of ook de gemeente voor de vergoeding 
ex art. 101 der wet gebonden is aan eene door 
Onzen Minister krachtens art. 99, 2e lid , ge
nomen beslissing, de beschikking van Onzen 
Minister dd. 20 Januari 1927, No. 9056, Afd. 
L . 0. F., geene beslissing ingevolge die wets
bepaling inhoudt, respectievelijk bij punt 1 
daarvan niet is verklaard, dat de school vol
deed aan de eischen en voorwaarden, in de 
artikelen 88 tot en met 96 gesteld; dat alleen, 
indien aan die eischen en voorwaarden is vol
daan, de gemeente verplicht is tot de vergoe
ding, bedoeld in art. 101, le lid, zoodat, waar 
ook in de bovenvermelde Ministerieele beslis
sing wordt overwogen, dat de school van den 
appellant over 1925 niet voldeed aan de ge
stelde eischen, de Raad der gemeente Amster
dam de aanvrage van den appellant terecht 
heeft afgewezen; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat Ged. 
Staten en de Raad der gemeente Amsterdam 
art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920 onjuist 
hebben toegepast, aangezien art. 99, 2e lid , der 
wet de vraag, of eene school aan de artt. 88 
tot en met 96 der Lager-Onderwijswet 1920 
voldoet, uitslqitend aan Onzen Minister van 
Omlerwijs, Kunsten en Wetenschappen ter be
antwoording opdraagt; dat alleen op deze 
wijze eenheid van wetstoepassing wordt ver
kregen ; dat bovendien de onverwijlde mede
deeling, waarvan gesproken wordt in art. 99, 
2e lid , der wet, client, om de gemeente in 
staat te stellen, hare houding te bepalen ; dat
trouwens in de beschikking van Onzen Minis
ter van 20 Januari 1927, No. 9056 Afd. L.O.F. 
wordt verklaard, dat de school voldoet aan de 
eischen en voorwaarden, op het verkrijgen 
van de Rijksvergoeding gesteld; 

0. dat ingevolge art. 96 der Lager-Onder
wijswet 1920 door een schoolbestuur geen aan
spraak op vergoeding, als bedoeld in art. 101 
der wet, kan warden gemaakt, indien niet vol
daan is aan de in bet eerstgemelde artikel 
vervatte eischen; 

dat vaststaat, dat de onderhavige school ge
durende bet jaar 1925 ten aanzien van haar 
leerlingenaantal niet aan die eischen voldeed; 

dat mitsdien de gemeenteraad terecht de 
aanv-rage van bet schoolbestuur om vergoe
ding, als bedoeld in art. 101 der wet, over bet 
jaar 1925, heeft afgewezen; 

dat nu we! in bet 2e lid van art. 99 is be
paald, dat Onze Minister beslist, of voldaan 
is aan de eischen en voorwaarden, in de artt. 
88 tot en met 96 gesteld, doch dat deze be
paling klaarblijkelijk enkel betrekking heeft 
op den inhoud van de beschikking op eene 
aanvrage om Rijksvergoeding, als bedoeld in 
art. 97 der wet, en dus aan eene zelfstandige 
beoordeeling van eene aanvrage om vergoe
ding, als bedoeld in art. 101, niet in den weg 
staat; 

dat derhalve tegen de beslissing van Ged. 
Staten tot handhaving van het raadsbesluit 
niet met grond bezwaar kan worden gemaakt; 

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

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

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

22 Juni 1929. KONINKLTJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 56 j0 art. 97) _ 

Op grond van bet verban<l der artt. 56 
al. 1 en 97 al. 1 moet worden anngenomen, 
dat de wedden van slechts die tijdelijke 
waarnemers worden vergoed, we;ke het 
hoofd of een volgens de artt. 27 en 2S 
ver11lirht onderwijzer vervam;en. 

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

het Bestuur der Roomsch Katholieke Inrich
ting van Liefdadigheid te Gouda tegen de be
slissing van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kuns ten en Wetenschappen van 4 J anuari 
1929, N°. 10544, Afd. L. 0. F., tot vaststel
ling van de Rijksvergoeding, bedoeld in art. 
97 der Lager-Onderwijswet 1920, over het jaar 
1927 ten behoeve van de bijzondere lagere 
school aldaar, Spieringstraat 16; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad 
(Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) van 
10 April 1929, N°. 9106; 

Den Raad van State, Afdeeling voor d.,. 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Mei 1929; N°. 379; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 14 
Juni 1929, N°. 21328, afdeeling Lager On
derwijs Financieel ; 

0. dat bij voornoemde beslissing Onze Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen het bedrag der Rijksvergoeding, bedoeld 
in art. 97 der Lager-Onderwijswet 1920, ten 
behoeve van de bijzondere lagere school Spie
ringstraat 16 te Gouda over 1927 heeft vast
gesteld op f 15,434.23; 

dat Onze Minister daarbij o. m. heeft over
wogen, dat in verband met het gemiddeld aan
tal leerl ingen over het jaar 1926, n.l. 218,. 
voor deze school voor gewoon lag·er-onderwijs 
overeenkomstig art. VIII, 2e lid, der Wet 
van 30 Juni 1924, S. 319, de Rijksvergoeding 
kan worden verleend voor vijf onderwijzers 
van bijstand, behoudens indiensttreding na 30 
Juni 1924 ; dat tengevolge van art. V dier 
Wet een der aan deze school verbonden onder
wijzers is komen te behooren tot de niet ver
plichte leerkrachten, voor wie krachtens ge
noemd art. VIII nog Rijksvergoeding kan 
worden verleend; dat onder deze omstandig
heden geen Rijksvergoeding kan worden toe
gekend voor den onderwijzer A. Jansen, die 
gedurende het t ijdvak van 2 tot en met 2f; 
N ovember 1927 de betrekking van den onder
wijzer H. F . Roobeek waarnam, die wegens 
verlof voor mili ta ire herhalingsoefeningen af
wezig was; dat die vergoeding voor den on
derwijzer A. J ansen ook niet zou kunnen wor
den verleend krachtens art. 97, 2e lid , sub e 
der Lager-Onderwijswet 1920, aangezien hii 
niet in het genot van wachtgeld was, terwijl 
op 2 November 1927 door een gewezen onder
wijzeres van het bestuur t.w. M. :M.. Wolff 
als zoodanig wachtgel<l we1'd genoten en de 
ontheffing, bedoeld in het 4e lid van dat 
artikel , n iet werd verleend; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat. 
A. Jansen van 2 tot en met 25 Novembe,-
1927 was aangesteld ter vervanging van den 
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onderwijzer H . F. Roobeek, die wegens ver
plichte herhalingsoefeningen verlof genoot; 
dat volgens de bestreden beschikking de ver
goeding voor den onderwijzer A. Jansen ook 
niet kon worden verleend, wijl voor een ge
wezen onderwijzeres van het bestuur, die 
wachtgeld genoot, t. w. M. M. Wolff, geen 
ontheffing werd verleend als genoemd in a,·t. 
97, 4e lid, onder e, der Lager-Ond~rwijswet 
1920; dat het bestuur evenwel op een da.1rtoe 
den 16 Januari 1928 tot Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetensohappen gericht 
verzoek bij <liens beslissing van 8 Februari 
1928 N°. 1156, Afd. L. 0. F. , werd in kennis 
gesteld, dat de verrnirrdering, bedoeld in ge
noemd art. 97, niet zal worden toegopast ten 
aanzien van de onderwijzers, die gedurende 
het tijdvak van 1 September tot en met 31 
December 1927 als plaatsvervangers van met 
verlof afwezige leerkrachten in dienst van het 

· bestuur zijn getreden; dat het best.uur op 
grond van laatstgenoemde beschikking meent 
alsnog op de Rijksvergoeding voor den onder
wijzer A. Jansen te mogen aarrspraa k m aken; 

0. dat volgerrs art. 97, lid 1, j 0
• art. 56, lid 

1, der Lager-Onderwijswet 1920 het Rijk a.an 
de besturen der bijzondere scholen, die a.an de 
in de artt. 88 tot en met 96 gestelde voor
waarden hebben voldaan, vergoedt de jaar
wedden der hoofden en der volgens de artt. 
27 en 28 verplichte onderwijzers, alsmede de 
wedden van hen, die overeenkomsti g art. 41 
zijn aangewezen voor tijdelijke waarneming 
van eene betrekking van onderwijzer of van 
hoofd der school ; 

dat op grond van het verband der evenver
melde wetsartikelen moet worden aangeno
men, dat de wedden van sleohts die tijdelijke 
waarnemers worden vergoed, welke het hoofd 
of een volgens de artt. 27 en 28 verplicht on
derwijzer vervangen ; · 

dat de onderwijzer A. Jansen blijkens de 
stukken nret vervanger was van het hoofd of 
van een volgens de artt. 27 en 28 verpl icht 
onderwijzer; 

dat zijne wedde mitsdien uit dezen hoofde 
terecht niet voor vergoeding in aanmerking is 
gebracht; 

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

met handhaving van de bestreden beslissing 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen het bedrag der Rijksver
goeding, bedoeld in art. 97 der Lager-Onder
wijswet 1920, over het jaar 1927 ten behoeve 
van de voornoemde school vast te stellen op 
f 15,434.23. 

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

22 Juni 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 75 j0 • 

art . 76.) 
Nu het gemeentebestuur aan bet s0bool

bestuur we! heeft medegedeeld, dat de Raad 
geen termen heeft ku □nen vinden op het 
verzoek om beschik:baarstel!ing van geldbn, 
gegrond op art. 73 3• lid, gunstig te be
schikken, <loch daarbij de motieven niet 
zijn vermeld, zood'.tt geen mededeeling is 
gedaan van het met redenen omlcleede be-

sluit, terwijl evenmin dit besluit door het 
gemeentebestuur is openbaar gemaakt, 
moet de Raad geacht worden tot mede
werking te hebben heslotPn, en hebben 
Ged. Staten terecht het schoolbestuur in 
zijn tegen bet afwijze□d raa.dsbesluit inge
steld beroep niet-ontvankelijk verklaard. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Polsbroek, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Utrecht van 22 
Januari 1929, 3e Afd. N°. 175/204, tot niet
ontvankelijk-verklaring van het bestuur der 
Vereeniging ,,Samuel" tot stichting en in
standhouding van eene school met den Bijbel 
te Polsbroekerdam in zijn beroep tegen het 
besluit van den gemeenteraad van 24 Aug. 
1928, houdende afwijzende besohikking op het 
overeenkomstig art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 ingediend verzoek om medewerking voor 
de verandering van inrichting van de speel
plaats ( demping van de slooe), behoorende 
bij de bijzondere school dier Vereeniging al
daar· 

De~ Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 Juni 1929, N°. 383; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ,vetenschappen van 
17 Juni 1929, N°. 21638, afdeeling Lager
Onderwijs-Financieel; 

0 . dat de Raad van de gemeente Polsbroek 
in zijn vergadering dd. 24 Augustus 1928 af
wijzend heeft beschikt op het verzoek van het 
bestuur der Vereeniging ,,Samuel" tot stich
ting en instandhouding van een school met 
den Bijbel te Polsbroekerdam, om beschik
baarstelling overeenkomstig art. 73, 3e lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 van een bed.rag 
van f .35 voor de verandering van de inrich
ting van de speelplaats van de ender beheer 
van het genoemde bestuur staande school voor 
gewoon lager-onderwijs, bestaande in het dem
pen van een sloot; 

dat de Raad daarbij heeft overwogen, dat 
bij onderzoek is gebleken, dat de demping van 
de sloot geen verandering van de speelplaats 
ten gevolge heeft omdat de afscheiding van 
de speelplaats gevorrnd wordt door een hek
werk ; dat mitsdien de grond waarop het ver
zoekschrift steunt niet aanvaardbaar is; 

dat, nadat het sohoolbestuur van <lit besluit 
bij Ged. Staten van Utrecht in beroep was 
gekomen, -dit College bij besluit van 22 Jan. 
1929, 3e afd., N°. 175/204, den appellant in 
zijn beroep niet-ontvankelijk heeft verklaard, 
daarbij overwegende, . dat het bestreden raads
besluit niet overeenkomstig het eerste lid van 
art. 75 der Lager-Onderwijswet 1920 aan het 
schoolbestuur is medegedeeld en openbaar ge
maakt, zoodat de Raad, op grond van het le 
lid van art. 76 der Lager-Onderwijswet 1920, 
geacht moet worden het tot hem door den ap
pellant hiervoren bedoeld gericht verzoek te 
hebben ingewilligd ; dat daarnaast het raads
besluit van 24 Augustus 1928, doordat art. 
75 der · Lager-Onderwijswet 1920 niet is nage
leefd, rechtskracht heeft verloren en dat der
halve het appelleerend bestuur in het inge
steld beroep tegen dit besluit niet kan wor
den ontvangen; 
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dat van deze beslissing van Ged. Staten de 
Raad van Polsbroek bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat zijn besluit van 24 
Augustus 1928 gebaseerd was op het feit, dat 
de sloot noch een dee! van de school, noch een 
dee! van de speelplaats uitmaakt en dat mits
dien de aanvrage niet steunt op de bepalingen 
der Lager-Onderwijswet 1920; dat met name 
de artt. 72 e. v. van de genoemde wet hier 
niet van toepassing zijn; dat derhalve Ged. 
Staten ten onrechte op het bovenomschreven 
besluit van den Raad, de bepalingen der La
ger-Onderwijswet 1920 toepassen; dat zijn 
besluit van 24 Augustus 1928 uitsluitend be
heerscht wordt door de bepalingen der Ge
meentewet en niet door die der Lager-Onder
wijswet 1920; 

0. dat het schoolbestuur op 25 Mei 1928 
aan den Raad der gemeente Polsbroek heeft 
verzocht beschikbaarstelling van de benoo
digde gelden voor de verandering van de in
richting van de speelplaats van de school der 
Vereeniging door het dempen van eene sloot; 

dat deze aanvrage was gegrond op art. 73, 
3e lid, der Lager-Onderwijswet 1920; 

dat de Raad van Polsbroek op deze aan
vrage bij zijn besluit van 24 Augustus 1928 
afwijzend heeft beschikt en dusdoende eene be
slissing heeft genomen, als in art. 75, le lid, 
der wet, bedoeld; 

dat blijkens de overgelegde stukken het ge
meentebestuur op 28 Augustus 1928 aan het 
schoolbestuur we! heeft medegedeeld, dat de 
Raad geen termen heeft kunnen vinden gun
stig op het verzoekschrift te beschikken, doch 
dat daarbij de motieven niet zijn vermeld, 
met redenen omkleede besluit, terwijl evenmin 
zoodat geen mededeeling is gedaan van het 
dit besluit door het gemeentebestuur is open
baar gemaakt; 
. dat derhalve op grond van art. 76, le lid, 
der wet, de Raad van Polsbroek geacht moet 
worden . tot de medewerking aan de voormelde 
verandering van inrichting te hebben besloten 
met het eindigen van den termijn van 3 maan
den na den dag der aanvrage, dus op 25 Aug. 
1928; 

dat door dit besluit tot het verleenen van 
medewerking, hetwelk de gemeenteraad krach
tens de wet geaoht wordt te hebben genomen, 
het raadsbesluit van 24 4ugustus 1928 was 
vervallen en Ged. Staten mitsdien terecht het 
schoolbestuur in zijn tegen het laatstgenoemde 
raadsbesluit ingesteld beroep niet-ontvankelijk 
hebben verklaard; . 

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

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

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

24 Juni 1929. WET, tot wijziging der Ziekte
wet. S. 32!!. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1927/1028, n°. 205 1--4, 
1928/1929, n°. 67, 1-45. 

Hand. id. 2• Kamer 1928/1929, bladz. 1621-
1663, 1670-1791, 1799-1859, 1865- 1886, 
1916, 1917. 

Hand. Je Kamer 1928/1929, bladz. 767- 771, 
780-783, 864 v. 

Wij WILHELMINA, enz., doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging !!enomen hebben, 

dat het wenschelijk is in de Ziektewet eenige 
wijzigingen te brengen, welke in het bijzonder 
beoogen meer plaat,s in te ruimen aan uit de 
maatschappi.i opgekomen . voorzieningen be-
trelfende ziekengeld ; . 

Zoo is het, dat Wij. den Raad van Stat.e, f'nz. 
Art. I. Artikel 1 der Ziektewet vervalt. 
Art. II. In artikel 2 der Ziektewet worden 

de volgende wjjzigingen aangebracht: 
In het eerste lid wordt bet onder a bepaalde 

gelezen als volgt : 
,,a. die nict, bij wijze van beroep, tegen loon 

arbeid verricht, wanneer hij alleen in buit,inge
wone gevallen tegen loon arbeid van korten 
duur verricht ;". 

In dat lid wordt bet bepaalde onder c ge
lezen als volgt : 

,,c. wiens overeengekomen vast loon in geld 
meer bedraagt dan 3000 gulden per jaar ; daar
bij wordt het over gedeelten van een jaar over
eengekomen vast loon in geld tot jaarloon her
leid. Indien de overeenkomst is gesloten voor 
een _of meer w,~ken, wordt een jaar berekend 
op .-,o weken ; . 

In d,i,t lid vorvalt het bepaalde onder letters 
d, e, 'f en j . In het bepaal<le onder i worden 
tu8schen de woorden : ,,die" en ,,door" ingevoegd 
de woorden : ,, ingevolge het bepaalde bjj ar
tikel 4, tweede lid," en wordt de puntkomma 
aan het slot geplaatst door een punt ver
vangen. 

Het bepaalde onder f wordt gelezen als volgt : 
,,/. die deel uitmaakt van de bemanning 

van een schip, dat de zee bevaaTt en buiten het 
gezicht der Nederlandsche kust pleegt te gaan;". 

Het tweede, derde, vijfde en zesde lid ver
vallen. 

In het vierde lid vervalt de tweede volzin. 
Art. III. TusBchen artikel 2 en artikel 3 

der Ziektewet worden ingevoegd twee nieuwe 
artikelen, lu.idende : 

,,Art. 2a. 1. Degene, die in aangenomen werk 
persoonlijk arbeid, die va!'l arbeiders in het in 
de onderneming uitgeoefende bedrjjf wordt ver
langd, verricht in de onderneming van een 
werkgever en ten aanzien van wien door hilt 
bestuur der Rijksverzekeringsbank niet is be
slist, dat hij in den zin der Ongevallenwet 1921 
of der Land- en Tuinbouwongevallenwet Hl22 
in een onderneming een verzckeringsplicbtig 
bedrijf uitoefent, wordt voor de toepassing van 
deze wet geacht dezen arbeid te v'erri<'hten 
in dienst van.dien werkgever. Hetgeen voor de. 
verrichting van dien arbeid wordt genoten, 
wordt als loon in den zin der wet beschouwd. 

2. Indien de in bet eerste lid bedoelde per
soon zich bij het verrichten van den arbeid faat 
bjjstaan door andere personen, worden ook 
deze andere personen voor de toepitssing van 
deze wet beschouwd bun arbeid te verrichten 
in clienst van den in het eerste lid bedoeldcn 
werkgever. Hetgeen voor den gezamenlijk vei-
ricbten :i.rbeid wordt genoten, wordt geacht 
door ieder dergenen, die den arbeid hebben ver
richt, voor een gelijk deel te zijn genoten. 

Art. 2b. Voor de toepassing van deze wet 
wordt hij, die bij wijze van werkverscbaffing 
te werk is gesteld en daarvoor een geldeljjke 
uitkeering geniet, geacbt den hem opgedragen 
.arbeid krachtens arbeidsovereenkomst te ver 
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richten in dienst van dengene, die het werk 
verschaft.". 

Art. IV. Artikel 3 der Ziektewet wordt ge
lezen: 

,,L Onder loon verstaat deze wet elke uit
keering, welke de verzekerde als vergoeding 
voor zijn arbeid of gedurende staking van den 
arbeid van zijn werkgever ontvangt. Als loon 
volgens deze wet gelden tevens fooien of andere 
ontvangsten van derden, welke verband houden 
met ten beboeve van clen werkgever verrichten 
arbeid. 

2. Niet in geld vastge•teld loon wordt, be
rekend naar het bedrag der gelrlswaarde. Hier
bij wordt onderricht niet .medegerekend. 

3. Onder dagloon verstaat deze wet het loon, 
dat. in de kalenderweek, voorafgaande aan de 
ongeschikt.heid tot werken, of in het geval, 
voorzien in artikel 34, derde lid, voorafgaande 
aan de overlegging van de verklaring, bedoeld 
in die wettelijke bepaling, gemiddeld per <lag is 
verdiend door gelijksoortige Rrbeiders in het
zelfde of in een ge!ijksoortig bedrijf, in dezelfde 
of in naburige gemeenten.". 

Art. V. Aan het in het tweede lid van ar
tikel 4 der Ziektewet onder b bepa.alde worden 
toegevoegd de woorden: ,,ten aanzien van ar
beiders in dien~t van het Rijk kan bij alge
meenen maatregel van bestuur een andere 
regeling gemaakt worden ; " . 

Art,. VT. Artikel 7 der Ziektewet vervalt. 
Art. VII. Artikel 8 der Ziektewet wordt als 

volgt gelezen : 
,,Indien de laatste dag van een bij of inge

volge deze wet vastgestelden term\jn valt op 
Zondag, den Nieuwjaarsdag, den tweeden 
Paaschdag, Hemelvaartsdag, den tweeden 
Pinksterdag of op een Kerstdag, wordt de ter
mijn verlengd tot en met den eer~ten daarop 
volgenden dag, of indien die <lag een Zondag, 
een Kerstdag of de Nieuwjaaredag zoude zijn, 
tot en met den daarop volgenden werkdag. 
Deze bepaling is niet van toepassing op den 
termijn van uitkeering van ge!delijke schade
loosstelling, noch op dien van beroep ovneen
komstig artikel 104 of overeenkomstig de vijfde 
afdeeling. ". 

Art. VIII. Aan artikel 9 der Ziektewet wordt 
de volgende volzin toegevoegd : ,, V oorzoover 
betreft het ziekeiigeld wordt de afronding toe
gepaRt op het per dag verschuldigde bedrag.'' . 

Art. IX. Art.ikel JO der Ziektewet wordt 
gewijzigd als volgt : 

De komma, achter het woord : ,,bestuur" 
gepla1;1tst, wordt vervangen door het woord: 
,,en" ; de woorden: ,,en de secretaris" volgende 
op de woorden : ,,de voorzitter" vervallen. 

Tusschen de woorden ,,een zijner leden" en 
,,machtigen" worden ingevoegd de woorden 
,, , zij n secretaris of een of meer der onder dezen 
werkzame ambtenaren". · 

Aan het artikel wordt een nieuwe volzin 
toegevoegd, luidende : ,,Zoodanige machtiging 
wordt aan den secreta,ris -of aan de ambtenaren 
niet verleend clan voor een telkens door den 
Verzekeringsraad aangewezen geval of reeks 
van gelijksoortige gevallen. ". · 

Art. X. Tusschen het derde en het vierde 
· lid van artikel 11 der Ziektewet wordt inge
voegd een nieuw vierdfl lid, luidende : 

.,4. Gelijke verplichting, als in de beide voor
gaande leden omschreven, bestaat, wanneer 

een inlichting, als in het tweede · Jid bedoeld, 
wordt gevraagd door het bestuur eener erkende 
bedrijfsvereeniging of door een aan zulk een 
bestuur ondergeschikten en daart,oe schriftelijk 
door. het bestmu gemachtigden amb_tenaar te!1 
aanz10n van h\] deze erkende bedr1Jfsvereeru
ging aangesloten leden en van de bij hen in 
dienst zijnde arbeiders . Het bepaalde in den 
voorlaatsten en den laatsten volzin van het 
voorgaand lid vindt ten deze overeenkomstige 
toepassing.". 

Het cijfer ,,4", geplaatst voor het laa.tste lid 
van dat artikel, wordt vervangen door het 
cijfer ,,5". 

In het vijfde lid (nie•w) wordt in plaats van : 
,,ingevolge het voorgaande of het tweede lid" 
gelezen: ,,ingevolge het voorgaande, het tweede 
of het derde lid" . 

Art. XI. Het eerste lid van artikel 13 der 
Ziektewet wordt als volgt gelezen : , 

,,1. De werkgever is bevoegd een persoon 
in zijn dienst, die belast is met leiding of op
zicht of uitsluitend met administratieve werk
zaamheden of een door Onzen Minister over
eenkomstig door Ons te geven regelen erkend 
administratiekantoor, aan te wijzen voor de 
nakoming der bjj of krachtens deze wet a.an 
den werkgever opgelegde verplichtingen. De 
aanwijzing kan betrekking hebben op alle ar
beiders, in dienst van den werkgever, of op 
een bepaald gedeelte." . 

Het tweede lid van dat, artikel vervalt. 
Art. XII. In artikel 14 der Ziektewet ver

vallen de woorden ,,of de verplichte". 
Art. XIII. In de Eerste Afdeeling der Ziekte

wet worden na artikel 15 ingevoegd de volgende 
artikelen: 

Art. 15a. Gemoedsbezwaren. 
,,Art. 15a. 1. De werkgever, die gemoeds

bezwaren heeft tegen de in deze wet geregelde 
verzekering, kan met inachtneming van bij 
algemeenen maatregel van bestuur te stellen 
regelen en voorwaarden worden vrijgesteld van 
de bij dien maatregel a.an te wijzen verplich
tingen, welke deze wet hem oplegt. 

2. Jn de maand Januari van elk kalenderjaar 
doet, de Raad van Arbeid aan clen Inspecteur 
der directe belastingen, binnen wiens ambts
gebied de werkgever woont, wien overeenkom
stig het hepaalde in het eerst,e lid vrijstelling 
is gegeven van de verplichting tot premiebe
taling ingevolire deze wet, toekomen een staat, 
vermeldende 'naam en woonplaats van dien 
werkgever en van het bedrag, dat door dien 
werkgever in het afgeloopen jaar als zijn aan
deel in de premie had moeten zijn betaald, in
dien hem niet de vorenbedoelde vr\jstelling was 
verleend. Naar aanleiding van dien staat ver
hoogt, de Inspecteur den aanslag van den werk
gevP.r in de Ri.iksinkomstenbe!A-sting over het 
loopende dienstjaar met bedoeld bedrag. 

3. Indien op het tijdstip, waarop de In
specteur den sta.at ontvangt, de aanslag in de 
RijksinkomRtenbelasting reeds ten kohiere is 
gebracht., wordt de verhooging van den b~las
tingpli0htige nagevorderd. Hetzelfde vmdt 
plaats indien op voormeld tijdstip besloten was 
geen aanslag op te leggen of de opgelegde aan
slag was vernietigd. Navordering heeft plaats 
door het ten kohiere brengen van een naderen 
aanslag wegens de verhooging. 
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Art. 15b. 1. De in het vorig artikel bedoelde 
verhooging van den aanslag in de Rijksin
komstenbelasting wordt ingevorderd overeen
komstig de bepalingen geldende voor de in
vordering van de Rijksinkomstenbelasting en 
.als Rijksinkomstenbelasting verantwoord.' 

2. Voor de toei:iassing van de bei:ialingen der 
wet op de Rjjksinkomstenbela-st,ing en voor de 
heffing van opcenten wordt de verhooging even
wel niet als een aanslag of een dee! van een 
aanslag beschouwd. 

Art. 15c. De arbeider, die gemoedsbezwaren 
heeft tegen de in deze wet· geregelde verzeke
ring, kan met inachtneming van bij algemeenen 
maatregel van bestuur te stellen regelen en 
voorwaarden van de bij deze wet hem opgelegde 
verplichtingen worden vrijgesteld. 

Art. 15d. De i:iremie, verschuldigd voor een 
verzekerde in dienst van een werkgever, aan 
. wien overeenkomstig het bepaalde in artikel 15a 
vrijstelling is gegeven van de verplichting tot 
premiebetaling, wordt voor zijn aandeel door 
den verzelzerde zelf betaald.". 

Art,. XIV. Artikel 16 der Ziektewet wordt ge
wjjzigd als volgt : 

Het tweede lid wordt als volgt gelezen : 
,,2. Echter bestaat geen recht op uitkeering 

,vegens: 
a. een ziekte, die een gevolg is van een onge

val, den arbei:far overkomen in verband met 
zijn dienstbetrek.king, indjen de arbeider krach
tens een wettelijke regeling tPgen geldelijke ge
volgen van zoodanig ongeval id verzekerd ; 

b. een 7.iekte, die het gevolg is van een licha
melijk letsel, dat krachtens een regeling, als 
biervoren onder a bedoeld, gel..\jkgesteld iq met 
lichamelijk letsel, gevolg van een ongeval; 

c. een beroepsziekt<', die krachtens een rege
ling, alq hiervoren onder a bedoeld, gelijkge
-steld wordt met een ongeval, den arbeider over
komen in verband met zjjn dienstbet.rekrung.". 

Aan het artikel wordt een nieuw derde lid 
-toegevoegd, luidende: 

,,3. Met ziekte worden zwangerschap eo be
valling van een gehuwde vrouw golijkgesteld.". 

Art. XV. In het tweede lid van artikel 17 
der Ziektewet vervallen de woorden : ,,als be
doeld bij de wet van 9 April 1875 (Staatsblad 
n°. 67) tot regeling van den dienst en het ge
bruik der spoorwegen" . Jn datzelfde lid worden 
de woorden ,,krachtens bij algemeenen maat
regel van bestunr verleende bevoegdheid" ver
vangen door de woorden : ,,krachtens bij alge
meenen maatregel van bestuur verleende of 
bij concessie tot aanleg van den spoorweg en 
uitoefening van den diemt voorbehouden be
voegdheid" en wordt in plaats van ,,der wet 
va,n 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67)" gelezen : 
,,der Spoorwegwet". 

Het derde lid van artikel 17 der Ziektewet 
wordt gelezen als volgt : 

,,3. Zij, die in dienst zijn van een publiek
rechtelijk lichaam en indien zij in dienst van 
een onderneming waren, niet zouden behooren 
tot een der ,g:roepen van personen, die inge
volge artikel 2 niet on.der arbeider worden ver
staan, zijn eveneens verzekerd, voor zoover 
zij niet rloor Ons zijn uitgezonderd of te hunn.en 
ltanzien niet een regeling bij ziekte is getrofien, 
<lil' door Ons is vastgesteld of goedgekeurd.". 

Art. XVI. Artikel 19 der Ziektewet wordt 
als volgt gelezen : 

,,Bij algemeen.en maatregel van bestuur 
kunnen voor de verzekering van personen, die 
in den regel in dezelfde kalenderweek niet 
!anger dan twee dagen in dienst. van denzelfden 
werkgever werkzaam zijn, voorschriften worden 
vastgesteld omtrent de verplichtingen van hen 
en hunne werkgevers inzake de aangifte, de 
inschrijving, de premiebetaling, alsmede om
trent de bepalin~ van het dagloon en van de 
ziekengeldnitkeering, waarbij kan worden af
geweken ,an het daaromtrent in dl'ze wet 
bepaalde." 

Art. XVIl. In ariikel 22 der Ziektewet 
wordt tusschen de woorden: ,,Arbeid" en ,,van" 
ingevoerd : ,,onderscheidenlijk het bestnur der 
erkende bedrijfsvereeniging" en ,vordt het be
paalde onder letter a als volgt gelezen: ,,a. wiens 
loon, over een kalenderweek berekend, minder 
dan f 0.40 per dag bedraagt : " . 

Art. XVIII. Artikel 23 der Ziektewet wordt 
gewijzigd als volgt : 

In het eerste lid worden tusschen de woorden 
,, De verz~kerde" en ,,i~" ingevoegd de woorden: 
,, . al naar gelang in zijn varzekerimr voorzien 
is op een der in het eerste lid, onder letters 
a en b van artikel 23a bedoelde. wijzen," en 
worden tusschen de woorden ,,Raad. van Ar
beid" en ,,aangewezen" ingevoegd de woorden: 
,,onderscheidenljjk het bestuur der erkende be
drijfsver eeniging" . 

In het tweede lid worden tusschen de woorden 
,,Raad van Arbeid" en ,,is bevoegd" ingevoegd 
de woorden : ,, . onderscheidenlijk het bestuur 
van de erkende bedrijfsvereeniging,". 

In het derde lid wordt in plaats van .,zieken
kas" gelezen ,, betrokken ziekenkas of bedrijfs
vereeniging;". 

Art. XIX. In H0ofdstuk I van de Tweede 
Afdeeling der Ziektewet wordt na artikel 23 
ingevoegd een nieuw artikel, luidende : 

Art. 23a. Uitvoerings-organen. 

,,Art. 23a. L In de uitvoering der verzekering 
volgens deze wet wordt voorzien door : 

a. de ziekenkassen van de Raden van Arbeid; 
b. erkende bedrijfsvereenigingen, bedoeld bij 

artikel 90. 
2. Voorzoover in de verzekering van den 

arbeider in den zin dezer wet niet is voorzien 
OJ:> de wijze, bedoeld onder letter b van het vorig 
lid, geschiedt de voorziening op de wjjze, be
doeld onder letter a. van dat lid." . 
· Art. XX. Het opschrift van Hoofdstuk II 
van de Tweede Afdeeling der Ziektewet wordt 
gelezen: ,,Van de inschrijving van de bjj de 
ziekenkassen der Raden van Arbeid verzeker
den.". 

Art. XXI. In het eerste lid van artikel 26 
der Ziektewet worden tusschen de woorden : 
,,deze wet" en ,,ver,rnkerd" ingevoegd de woor
den : ,, bij de ziekenkas van- den Raad van 
Arbeid". 

Art. XXII. Het tweede en het derde lid 
van artikel 29 der Ziektewet vervallen. Het 
cijfer 1 voor d~.t artikel vervalt. Uit het rand
schrift vervallen de woorden : ,,Indee1ing in 
loonklasse.". 

Art. XXIII. Artikel 31 der Ziektewet wordt 
gelezen als volgt : 

,,Geschillen tusschen de Raden van Arbeid 
onderling, tusschen erkende bedrijfsvereeni
gingen en tusschen de Raden van Arheid en 
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t,usschen de bedrijfsvereemgingen onderling 
betreffende de vraag bij welke ziekenkas of 
bedrijfsvereeniging een arbeider is verzekerd, 
worden zoo spoedig mogelijk door den Ver
-zekeringsraad beslist.' '. 

Art. XXIV. Het der'1.e lid van artikel 32 
der Ziektewet wordt gelezen als volgt : 

,,3. In bijzondere gevallen kan vanwege 
•dwaling of onwillig verzuim kwijtschelding of 
vermindering van de achterstallige premie wor
-den verleend..". 

Art. XXV. Artikel 31 der Ziektewet wordt 
als volgt gewijzigd : 

In het, eerste lid wordt het getal ,, 70" ver
,angen door het getal ,,80" en worden de woor
den : ,,van het gemiddelde der loonklasse, waar
toe de verzekerde bij den aanvang der onge
schiktheid tot werken behoorde" vervangen 
door de woorden: ,,van het dagloon van den 
verzekerde". 

Aan het lid wordt een meuwe volzin toege
voegd, luidende : ,,Voor de vaststelling van 
bet ziekengeld komt het dagloon, hetwelk meer 
dan acht gulden bedraagt, voor dat meerdere 
uiet in aanmerking.". 

Het derde lid wordt als volgt gelezen : 
,,Bij zwangerschap van een gehuwde ver

zekerde wordt ziekengeld uitgekeerd ter hoogte 
van het dagloon van de verzekerde van den 
eersten dag af van overlegging door de ver
zekerde van een verklaring van een genees
kundige of vroedvrouw, inhoudende dat haar 
bevalling waarschijnlijk binnen een t.ijdsver
loop van zes weken plaats zal hebben.". 

Aan dat :1rtikel worden drie nieuwe leden 
toegevoegd, luidende : 

,,4. Bij bevalling van een gehuwde verzekerde 
wordt ziekengeld uitgekeerd ter hoogte van 
het da.gloon van de verzekerde, zoolang de on
,geschiktheid uit die oorzaak duurt, doch ge
durende t.en hooisste zes maanden en in elk 
geval gedurende ten minste zes weken na den 
dag der bevalling. 

5. Het bepaalde in artikel 37 blijft ten aan
zien van de ongeschiktheid bedoeld in de twee 
voorgaande leden buiten toepassiag. 

6. Aan de gehuwde verzekerde wordt, voor 
-zoover daarin niet uit anderen hoofde is voor
zien, in geval van bevalling, behandeling door 
een geneeskundige of vroedvrouw verleend 
vanwege en voor rekening van dengene, te 
wiens laste het ziekengeld kom~.". 

Art. XXVI. Artikel 35 der Ziektewet wordt 
~ls volgt gewijzigd : 

In het eerste lid worden tusschen de woorden : 
,,Raad van Arbeid" en ,,worden vastgesteld" 
ingevoegd de woorden: ,,ten aanzien van de 
bij de ziekenkas van dien Raad van Arbeid ver
zekerden" ; vervallen de woorden : ,,zal wm·den 
verlaagd tot uiterlijk 50 of" ; wordt in de plaats 
van ,,gemiddelde der loonklasse" gelezen : ,,het 
dagloon van den verzekerde" en wordt het be
paalde onder letter a gelezen a ls volgt: ,,van 
den eersten of tweeden dag na dien, waarop 
de ongeschiktheid tot werken aanving ;". 

In het tweede lid worden de woorden : ,,ge
middelde der loonklasse" vervanoen door de 
woorden : ,,het dagloon van den verzekerde" . 

Art. XXVII. Artikel 36 der Ziektewet vervalt. 
Art,. XXVIII. Artikel 37 der Ziektewet wordt 

gelezen als volgt : 
,,Jngeval het op aanwijzing van een genees-

kundige, die voor de controle van verzekerden 
is aangewezen door het bestuur van den Raad 
van Arbeid, onderscheidenlijk het best,uur der 
erkende bedrijfsvereeniging, welke het risico 
der verzekering draagt, in het belang van den 
zieken arbeider moet worden gcacht, dat deze 
een ged3elte van zi,in arbeid verricht, zal, in
dien de verzekerde in de gelegenheid wordt ge
steld tot het verrichten van dien arbeid t egen 
ten minste de helft van zijn loon, het zieken
geld voor den duur van het desbetreffend tijd
vak de helft bedragen van hetgeen het over
eenkomstig de vori_!!e artikelen van dit hoofd
stuk zou bedragen.". 

Art. XXIX. Artikel 39 der Ziektewet wordt 
gewijzigd a ls volgt: 

In het eerste lid worden de woorden : ,.in 
het geval" vervangen door de woorden : ,,in 
de gevallen" . 

Het derde lid wordt gelezen als volgt : 
,,3. Hij, die het ziekengeld uitkeerde, heeft 

recht op terug~aaf daarvan door dengene, bij 
wien de verzekerde tegen geldelijke gevo]gen 
van ongeval verzekerd is.". · 

Art. XXX. In het eerste lid van artikel 40 
der Ziektewet worden de woorden ,,den Raad 
van Arbeid" vervangen door ,,Onzen Minister". 

Art. XXXI. In het tweede lid van artikel 41 
der Ziektewet worden tusschen de woorden 
,,toe" en ,,aan" ingevoegd de woorden: ,,aan 
het bestuur der erkende bedrijfsvereemging, 
bij welke degene, die aanspraak maakt op 
ziekengeld, verzekerd is en". 

Art. XXXII. Na artikel 41 der Ziektewet 
wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Art. 41a. Geneeskundige 
controle. 

,,Art. 4la. Bij algemeenen maatregel van 
bestuur kunnen voorschriften gegeven worden 
omtrent de door den Raad van Arbeid, onder
scheidenlijk de erkende bedrijfsvereemging, nit 
te oefenen controle op de verzekerden gedurende 
de ongeschiktheid tot werken.". 

Art. XXXIII. In het tweede lid van artikel 
42 der Ziektewet wordt in plaats van ,,is het 
bestuur van den Raad van Arbeid" gelezen : 
,,is het bestuur van den Rai.d van Arbeid, 
onderscheidenl\jk het bestuur der erkende be
drijfsvereeniging, welke bet risico der verzeke
ring draagt, en der ingevolge het bepaalde bij 
artikel 93 gevormde afdeelingskas der bedrijfs
vereeniging''. 

Art. · XXXIV. Tusschen artikel 42 en artikel 
43 der Ziektewet wordt een nieuw artikel inge
voegd, luidende : 
Vervallen van de aan
spraak op ziekengeld. 

,,Art. 42a. l. Den verzekerde komt geen 
ziekengeld toe, indien hij noch is ingescbreven 
bi.i een overeenkomstig de Ziekenfondswet toe
gelaten ziekenfonds noch aantoont, dat hij ge
neeskundige hulp kan krijgen. 

2. Als geneeskundige hulp wordt niet be
schouwd die, welke den verzekerde wordt ge
waarborgd door een niet overeenkomstig de 
Ziekenfondswet toegelaten ziekenfonds. 

3. Het feit, dat een verzekerde noch is inge
schreven bij een toegelaten ziekenfonds, noch 
aantoont, dat hij geneeskundige hulp kan 
krijgen, leidt met tot weigering van ziekengeld, 
wanneer hij aannemelijk maakt, dat het hem 
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onmogelijk was zich te doen inschrij ·,en of zich 
geneeskundige hulp in geval van ziekte te ver
zekeren.". 

Art. XXXV. Artikel 43 der Ziektewet wordt 
gelezen als volgt : 

,,Den verzekerde komt geen ziekengeld toe : 
a. indien de ziekte is veroorzaakt door zijn 

opzet ; 
b. over den tijd gedurende welken hij is 

opgenomen in een gevangenis, Rijkswerkin
richting, tuchtschool of Rijksopvoedingsge
sticht, of is toevertrouwd al).n een vereeniging, 
stichting of instelling van weldadigheid, als 
bedoeld in artikel 12 der wet van 12 Februari 
1901 (Staatsblnd n°. 64), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 7 Juni 1924 (8taatsblad no. 27,5) .". 

Art. XXXVI. Artikel 44 der Ziektewet wordt 
gewijzigcl als volgi; : 

In het eerste lid word t onder letter d het 
woord ,,geen" vervangen door de woorden: 
,,niet binnen redelijken termijn" en worden de 
woorden ,,inroept of" vervangen door de 
woorden: ,,inroept en niet zich {?:edl!l'ende het 
geheele verloop der ziekte onder behandeling 
blijft stellen, of indien bjj". 

Voorts wotdt in het eerste lid de punt, voor
komencle achter het bepaalde oncler letter f, 
vervangen door een kommapunt en wordt een 
nieuwe letter q i~evoegd, luidende : 

,,q. indien de verzekerde zich niet handt aan 
de cont16levoorschriften, die door het bestuur 
van den Raad ,an Arbeid ziin vastgesteld of 
vonrkomen in het in artikel 10:l bedoelde regle
ment der bedriifsvereeniging. ". 

Aan het artikel wordt een nieuw lid toege-
voegd, lu idende : . 

,,3. Gelijke bevoegdheid, als in de beide 
voorgaande leden omschrnven, komt toe aan 
het bestnur der erkende bedrjjfsvereeni1,ing, 
welke het cisico der verzekering draagt, en der 
ingevolge het bepa~lde bii artikel 93 gevormde 
afdeelingskas der bedrjjfsvereeniging. ". 

Art. XXXVII. In artikel 45 der Ziektewet 
vervallen de woorden : ,,of we! het best,um· van 
de erkende bijzondere kas, waa.rbij de ver
zekerde is ingeschreven,'~ . 

V66r dat artikel wordt het cijfer (1) geplaatst. 
Aan dat artikel wcrdt een nieuw twePde lid 

toegevoegd, luidende : 
,,2. Gelijke verplichting bestaat voor het 

hestuur der erkende bedrijfsvereeniging, welke 
het risico der verzeJ,ering draagt. ". 

Art. XXXVITI. Het eerste lid van artikel 46 
der Ziektewet wordt gelezen als volgt: 

,,1. Dege.ne, die gedurende de laatste twee 
maanden v66r het einde zijner verzekering 
onafgebroken verzekerd is geweest, heeft bij 
ongeschiktheid tot werken binnen een maand 
na het einde zjjner verzekering aansnraak op 
ziekengeld alsof hij verzekerd was gebleven . 
Voor de toepassing van den voorafgaanden 
volzin wordt de daar genoemde termijn van 
twee maanden geacht niet te zijn onderbroken 
door werkloosheid gedurende ten hoogste zes 
werkdagen. Voor de vaststelling van het zieken
geld wordt de ongeschiktheid tot werken geA.cht 
te zijn ingetreden in de ka!enderweek, waarin 
de verzekering is geeindigd. Voor de toepassing 
van dit lid gelden achtereenvolgende verzeke
ringen bji twee of meer bedrijfsvereenigingen, 
als bedoeld in artikel 23a, als een verzekering.". 

Het clerde lid van dat artikel wordt gelezen 
als volgt: 

.,3. Voor de toepassing van dit artikel is 
ongeschikt tot werken degene, die ongeschikt 
is tot het verrichten van den arbeid, waar
mede hij in zjjn onderhoud placht te voorzien.". 

Art. XXXIX. Artikel 47 der Ziektewet. 
wordt als volgt gewijzigd : In het tweede lid 
worden tusschen de woorden ,,wordt" en ,,door" 
ingevoegd de woorden : ,;voorzoover de uit-' 

. keering gescbiedt uit de ziekenlras van den. 
Raad van Arbeid". 

Aan dat a rtikel wordt toegevoegd een vierde· 
lid, luidende : 

,,Ten aanzien van de uitkeering vah zieken
geld aan de gohnwde vrouw vindt Artikel 1637t 
van het Burgerlijk Wetboek overeenkomstige
toepassin~ .". 

Art. XL. Het opschrift van Hoofdstuk IV 
van de Tweede Afdeeling der Ziektewet wordt 
gelezen als volgt : ,, Van de premien voor de 
verzekerden bij de ziekenkas van den Raad van 
Arbeid.". 

Art. XLI. Artikel 55 der Ziektewet ,ervalt. 
Art. XLII. In artikel 56 der Ziektewet ver

vallen de woorden : ,,of ingevolge artikel 55" 
en de woorden : ,, , respectie,elijk voor onge
vallen. '' 

Art. XLIII. In artikel 57 der Ziektewet ver
valt de tweede volzin. 

Art. XLIV. Artikel li9 der Ziektewet wordt. 
gelezen als volgt : 

,,De premien worden vastgesteld in honderd
sten van het loon, dat in het tijdperk, waar
over de betaling loopt, door de verzekerden 
is verdiend. Bij de berekening VP,n bet loon 
komt het loon, dat bij denzelfden werkgever 
voor denzelfden verzekerde meer heeft be
dragen clan het, bedrag, hetwelk verkregen wordt 
door vermenigvuldiging van acht gulden met 
het aantal da.gen, waarop de verzekerde in de
betalingsperiode bij den werkgever heeft ge
werkt, voor dat meerdere niet in aanmerking.". 

Art. XLV. Artikel 60 der Ziektewet wordt. 
als volgt gewijzigd : Tusschen het eerste en het. 
t,weede lid worclt een nieuw lid ingevoegd, 
luidende: 

,,2.. In bijzondere gevallen is evenwel Onze
Minister bevoegd op ver7.oek van een werk
gever dezen toe te st-aan op het loon van den 
arbeider een grooter aandeel in de premie in 
te houden rlan ingevolge bet eerste lid van clit 
artikel, of ingevolge artikel l r.4i geoorloofd is. 
Bij de vorenbedoelde vergunning wordt het 
aandeel in de premie, dat Op het loon van den. 
arbeider mag worden ingehouden, aange
geven. ''. 

Het cijfer ,,2", voor het tweede lid geplaatst, 
wordt vervangen door het cijfer ,,3". · De
woorden: ,,of van artikel 55", in dat 
.lid voorkomende, vervallen. De cijfers ,,3" en 
,,4", v66r het derde en het vierde lid geplaatst,; 
worden vervangen door de cijfer~ ,,4" en ,,5". 

Art. XLVI. In artikel 62 der Ziektewet ver
valt het woord ,,halven". 

Art. XLVII. Van artikel 64 der Ziektewet 
v!':rvalt ~et vierde lid. Het cijfer ,,5" wordt 
CIJfer ,,4 . 

Art. XL VIII. Het opscbrift van Hoofd;,tuk 
V van de Tweede Afdeeling der Ziektewet wordt 
gelezen : ,,Van de ziekenka~~en der Raden van 
Arbeid.". 

Art. XLIX. Aan het vierde lid van artikel 66 
der Ziektewet wordt de volgende volzin toe
gevoegd: ,,De Verzekering~ra<J.d kan zijn s,:,cre-
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taris of een of meer der onder de'L"ln werkzame· 
ambtenaren machtigen tot inzage in de boeken 
en de gelden en waarden. Die .machtiging wordt 
slechts voor een telkens door den Verzekerings
raad aangewezen geval of een reeks van ge
lij ksoort,ige gevallen gegeven. De verplichting 
tot het inzage geven rust in dat geval op den 
ambtenaar, in , het eerste lid bedoeld, jegens 
den gemachtigde.". 

Art. , L. De artikelen 67, 68, 69 en 70 der 
Ziektewet YervalJen. 

Art. LI. In het tweede lid van artikel 71 
der Ziaktewet vervallen de woorden : ,,en niet 
aan de bestnren van bijzondere kassen is af
bedragen". 

Art. LTI. In het tweede lid van artikel 75 
der Ziektewet word~ het woord : ,,deurwaarders"• 
vervangen door het woord: ,,ambtenaren". 
De punt, aan het slot van dat lid geplaatst, 
wordt, vervangen door een komma en toege
voegd worden de woorden: ,,behoudens dat, 
met a[wijking van de artikelen 440, derde lid, 
eu 450, tweede lid, van dat Wetboek, bij inbe
slagneming van roerende goederen, de daar
mede belaste ambtenaar zich desverkiezende 
niet door getuigen of door slecht,s een getuige 
beboeft te doen bijstaan, en die ambtenaar 
bevoegd is om den persoon te!l'en men het he
slag is gedaan, ook zonder ctiens bewilliging 
tot bewaa,rder aa.n te stellen." 

In het derde lid van dat artikel wordt twee
maal het woord : ,,denrwaarder" vervangen 
door het woord: ,,ambtenaar". 

Art. LIII. Het opscbrift van Hoofdstuk VI 
van de Tweede Afdeeling der Ziektewet. wordt 
gelezen : ,, Van de vrijwillige verzekering bij de 
ziekenkas van een Raad van Arbeid." . 

Art. LIV. Artikel 77 der Ziektewet wordt 
als volgt gelezen : 

,.1. Bij de ziekenkas van een Raad van Ar
beid mogen zich verzekeren : 

l O• personen, behoorende tot groepen, die 
voor het gebied van een Raad van Arbeid door 
Ons zijn aangewezen ; 

2°. degenen, wier verplichte verzekering is 
geeindigd. 

2. Door Ons worden regelen gegeven omtrent 
de vaststelling der voor de vrijwillige verzeke-
ring verschuldigde premie.": . 

Art. LV. In het eerste ,i van artikel 78 der 
Z ektewet wordt in plaats van ,,een ziekenkas" 
gelezen : ,,de ziekenkas van een Raad van 
Arbeid". 

Art. LVI. In artikel 79 der Ziektewet ver
vallen de woorden ,,of de verplichte". 

Art. LVII. In het tweede lid van artikel 81 
der Ziektewet vervallen de woorden : ,,en, 
heeft deze zich krachtens het eerste lid van 
artikel 77 verzekerd; tevens aan dengene, in 
wiens dienst hii werkzaam is.". Achter het 
woord ,,aangever" wordt een punt geplaatst. 

Art. L VIII. In het tweede lid van artikel 82 
en in artikel 85 der Ziektewet worden de woor
den ,,77, lid 2,'' vervangen door de woorden 
,,77, eerste lid, onder 1°," . 

Art . LIX. Artikel 84 der Ziektewet wordt 
gelezen als volgt : 

,, 1. De aangever wordt op z;jn verzoek voor 
een lager ziekengeld verzekerd, d9n dat, waarop 
hij krachtens het door hem genoten loon of in
komen recht zou hebben. 

2. Degene, die verzekerd blijft, nadat zijne 

wettelijke verzekering heeft opgehouden, blijit 
verzekerd naar bet loon, dat hij bet laatst ge
noten heeft, tenzij hij verzoekt voor een lager 
ziekengeld te worden verzekerd.". 

Het randschrift wordt als volgt gelezen : 
,,Lager ziekengeld.". 

Art. LX. Het tweede en derde lid van ar
tikel 86 der Ziektewet vervallen. Uit het rand
schrift van dat artikol vervallen de woorden : 
,,Invloed der vrijwillige verzekering op bet 
burgerl~jk recht. ". · · 

Het cijfer ,, l ", v6or het eerste lid geplaatst, 
vervalt. 

Art,. LXI. In het eerste lid van artikel 88 
der Ziektewet vervallen de woorden ,,of ver
plicht". 

In bet tweede lid van dat artikel worden de 
woorden ,,77, lid 2", vervangen door de woor
den ,,77, eerste lid, ·onder 1°,". 

Art. LXII. Het opschrift van Hoofdstuk VII 
van d"' Tweede Afdeeling der Ziektewet wordt 
als volgt gelezen : ,,Van de bijzondere zieken
geldregelingen.''. 

Art. LXIII. De artikelen 90-104 der Ziekte
wet worden door de volgende artikelen ver: 
vangen: 

,,§ l. Van de erkende bed,r{if.<11ereeniging. 
Art. 90 Vereischten voor 
er kenning. 

Art. 90. 1. Als bedriJfsvereeniging wordt 
door Onzen Minister op haar verzoek erkend 
een vereeniging, opgericht door een of meer, 
naar het oordeel van Onzen Minister algemeen 
erkende, centrale organisaties of daarbij aan~e
sloten vereenigingen van werkgevers en een of 
meer, naar het oordeel van Onzen Minister 
algemeen erkende, vakcentralen of daarbij 
aangesloten vereenigingen van arbeiders, indien 
zij voldoet aan de volgende vereischten : 

1 °. dat zij zich ten doe! stelt de uitvoering 
der bij deze wet geregelde verzekoring ; 

2°. dat de regelen in haar statuten of regle
ment omtrent de uitkeering van ziekengeld 
even gunstig zijn als die van deze wet en dat 
bij die regelen niet worclt afgeweken van het 
bepaalde fn artikel 31-, derde, vierde, vijfde en 
zesde lid ; bij de toepassing van bet onder deze 
letter bepaalde hlijft artikel 35 buiten toe
passing; 

3°. dat haar statuten of reglement de be
paling inhouden, dat alle arbeiders, in dienst 
van een werkgever, die tot de bedrijfsvereeni
ginlf toetreedt, ,oor risico · van. de bedrijfsver: 
eemging verzekerd zijn, en dat zich daarb1J 
mogen verzekeren degenen, wier verplichte 
verzekering is geeindigd ; 

4°. dat haar statuten voldoen aan cle in 
deze wet gestelde eiRchen ; 

5°. dat ten tijde der erkenning door de werk
gevers, wier arbeiders voor risico der bedrijfs
vereeniging zullen zijn verzekerd, ten minste 
een loonberlrag, over een jaar berekend, van 
twee en een half millioen gulden wordt uitge
taald; 

6°. dat zij niet beoogt winst te maken. 
2. Als bedrijfsvereeniging kan door Onzen 

Minister op haar verzoek mede worden erkend, 
doch voor niet !anger dan tel.l::ens een tijdvak 
van vijf jaar : 

1°. een v66r 1 Juli 1929 opgerichte ver
e~niging van werkgevers, welke voldoet aan de 
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eischen, in het eerste lid onder 1 ° .-60. aange
geven, en wier statuten voorts de bepaling in
houden, dat ten minste de helft van het bestuur 
wordt aangeweze1, door Onzen Minister uit 
een voordracht, opgemaakt donr vereenigi
gingen van arbeiders, welke Onze Minister heeft 
aangewezen ; 

2°. een vereeniging, v66r 1 Jnli 1929 opge
richt door een of mee: vereenigingen van werk
gevers en een 0f meer vereenigingen van ar
beider,, welke niet aan den in den eersten vnl
zin van het eerste lid gestelden eisch beant
woorden, mits zij voldoet aan de eischen, in het 
eerste lid onder 1°.-6°. aangegeven. 

Art. 9 I. Samenstelling 
bestuur. 

Art. 91. De statuten der bedrijfsvereeniging 
moeten zoodanige bepalingen inhouden, dat 
het aantal bestuursleden, aangewezen door de 
vereeniging of ver_eenigingen van arbeiders, 
welke lid is of zij n der ve,·eeniging, ten minste 
even groot is als het aantal bestuursleden, aa.n
gewezen door de vereeniging of vereenigingen 
van werkgevers, welke lid is of zijn van de ver
eeniging, en dat de vertegenwoo,digers van be
doelde arbeidersvereenigingen .t.er algemeene· 
vergadering ten minste evenveel stemmen uit
brengen als de leden-werkgevers en/of de ver
tegenwoordigers der vereeniging of vereeni
gingen van werkgevers, welke lid is of zijn der 
vereeniging. 

Art. 92. Statuten bedrijfs
vereeniging. Wat zij moeten 
inhouden. 

Art. 92. De statuten der bedrijfsvereeniging 
moeten, onverminderd het elders in doze wet
dienaangaande bepaalde, inhouden de aan
duiding van de gemeent-e, waar de zetel der 
v'ereeniging is, en tepalingen omtrent : 

1°. de vereischten voor het lidmaatschap en 
het oogenblik waarop het lidmaatschap aan
vangt en eindigt ; 

2°. de samenstelling en de bevoegdheden 
van de bestuurRorganen, de bestunrsvergade
l'ingen en het nemen van een besluit in die ver
gaderingen, het tijdst-ip, waarop de verkiezing 
va-n do, leden van het bestuur en van hunne 
plaa-tsvervangers zal plaats hebben; 

3°. de vertegenwoordiging rler vereeniging 
in en buit-en rechten ; 

4-0 • de wijze van bijeenroepen van de alge
meene vergadering l')n de gevallen, waarin het 
bestuur verplicht is een algemeene vergadering 
bijeen te roepen ; 

,i0 • de wijze van behandeling der voorstellen 
op de algemeene vergadering en de wijze, waarop 
in die vergadering een besluit kan warden ge
nomen; 

6°. het stemrecht, alsmede de nitvoering 
daarvan; 

7°. de wijze van nitoefening van het stem
recht door de leden ; 

so. de w-jjze van opbrengen der middelen 
tot dekking der uitgaven ; 

!)0 , den aanvang en het einde van het boek-
ja~-r; • 

10°. de ontbinding der vereeniging. 

Art. 93. Afdeelingskassen. 
Art. 93. l . De statuten dcr bedrijfsver

eeniging kunnen bepalen, dat voor de ver-

zekering van de arbeiders in dienst van een 
bepaalde onderneming een afdeelingskas ge
vormd wordt. 

2. Tot vorming van de in het eerste lid be
doelde afdeelingskas ma.g slechts warden over
gegaan indien : 

a. de werkgever van de betrokken onder
neming een daartoe strekkend, verzoek doet ; 

b. de meerderheid van de arbeiders, die den 
leefti_id van achttien jaar hebben bereikt en 
ten minste e<\n jaar onafgebroken in vasten 
dienst der onderneming werkzaam zijn, zich 
bij stemming v66r de vorming der afdeelingskas 
hebben verklaard. 

3. De st emming, bedoeld in bet vorig lid 
onder b, moet schrifts,ljjk geschieden ; zij is 

• geheim. De bedrijfsvereeniging is, met inaPht
neming van het voren~taande, bevoegd dien
aangaande regelen te stellen. 

Art. 94. 1. Tndien de statuten der bedrijfs
vereeniging een bepaling inhouden als in ar
tikel 93, eerste lid, bedoeld, moeten zij tevens 
voorschriften geven omt.rent de samensteliing 
van het bestuur der afdeelingskas. 

2. Het bestuur der afdeelingskas wordt voor 
ten minste de helft gekozen uit en door de ar
beiders, bij de afdeelingskas verzekerd. De be
trokken vereeniging of vereenigingen van ar
beiders, of in het geval, voorzien bij arti.½:e\ 90, 
tweede lid, onder 1°., de door Onzen Mm1ster 
aangewezen vereenigingen van arbeiders hebben 
het recht voor alle te bezetten arbeidersphatsen 
een aan beveling in te dienen. De werkgever 
of <liens gemachtigde is voorzitter. 

3. De bedrijfsvereeniging is bevoegd voor
scbriften 0mtrent- de verkiezing van bet be
stuur der afdeelingskas te geven. 

Art. 95. Bevoegdheid af-
deelingskas. 

Art. 9.5. l. Aan het bestuur der afdeelings
kas is opgedragen: 

a. het toekennen van het ziekengeld, met 
dien verstande dat de bedr\jfsvereeniging aan
sprakelijk b!ijft voor de uitbetaling van het 
ziekengeld ; 

b. de contr6le op de verzekerden gedurende 
de ongeschiki,heid tot werken, onder regelen 
door de bedrijfsvereeniging te stellen ; 

c. de inning en het beheer der premien. 
2. De bedrijfsvereeniging stelt de premicn 

al of niet op voorstel van het bestuur der af 
deelingskas vast en bepaalt welk dee! aan haar 
zal warden afgedragen ter dekking van ad
ministratiekosten, voor bet fond.s, bedoeld in 
artikel 107, eerste lid, het algemeen reserve
fonds en andere kosten. 

Art. 96. Opheffing af-
deelingskas. 

A rt. 96. Indien een daartoe strekkend ver
zoek door den betrokken werkgever of door de 
meerderheid der arbeiders, bedoeld in artikel 
93, tweede lid, sub b, wordt gedaan, is het be
stuur der bedr(jfsvereeniging bevoegd een een
maal gevormde afdeelingskas op te heffen. Die 
opheffing geschiedt bij een met redenen om
kleed besluit. 

Art. 97. Beslissing ge
schillen. 

Art. 97. 1. Alie geschillen tusschen het 
bestuur der afdeelingskas en de verzekerden, 
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niet behoorende tot de geschillen inzake de aan
sprak!'n van verzekerden op ziekengelduit
keeringen, worden door het bestuur der be
drijfsvereeniging in hoogste instantie beslist. 

2. Volgens regelen door de bedrijfwereeni
ging te stellen hebben de besturen van de ver
eenigingen van werkgevers en arbeiders recht 
van beroep bij de bedrijfsvereeniging van de 
beslissingen van het bestuur der afdeelingskas. 
Art. 98. Zekorheidstelling. 

Art. 98. De bedrijfsvereeniging is verplicht 
voor de nakoming barer uit deze ,vet ten aan
zien van de verzekerrlen voortvloeiende ver
plichtingen zekerheid te stellen overeenkom
stig bij algemeenen maatregel van bestuur te 
ste!len regelen. Bij dien algemeenen maatregel 
kan worden bepaald, dat onder aan te geven 
voorwaarden geen zekerheid behoeft te worden 
gesteld of met het stellen van eene lagere, door 
Onzen Mini ter te bepalen, zekerheid kan 
worden volstaan. 
Art. 99. Statuten bedrijfs
vereeniging. Wat zij mogen 
bepalen. 

Art. 99. l. De bedrijfsvereeniging is be
voegd in liaar statuten of in haar reglement te 
bepalen, dat : 

u. aan de bij haar verzekerde arbeiders 
hoogere uitkeeringen zullen worden gedaan dan 
<leze wet vaststelt, of over langeren duur dan 
deze wet bepaalt of behalve het bij deze wet 
bepaalde ziekengeld, andere uitkeeringen zullen 
worden gedaan ; 

b. personen, die geen arbeiders zijn in den 
zin clezer wet, zich vrijwillig bij de vereeniging 
kunnen verzekeren tegen geldelijke gevolgen 
van ziekte; 

c. het bestuUI· bevoegd is de administratie 
ouder zijn vemutwoordelijkheid te doen voeren 
door een door bet bestuur aan te wijzen na
tuurlij ke of rechtspersoon, mits die niet beoogt 
winst te make'! met de uitoefening van het be
drijf van administrateur of verzekeraar, noch 
middellijk of onmiddellijk uit eenig dergelijk 
bedrijf voordeel pleegt te trekken. 

2. Op uitkeeringen, voortvloeiende uit bet 
bepaalde in het eerste lid onder a en b, zijn de 
voorschriftcn dezer wet niet van toepassing. 
Art. 100. Verplichte op-
neming alle werkgevers 
als leden. 

Art. 100. l. De bedrijfsvereen.iging is ver
plicht alle werkgevers, die tot de bedrijfsver
eeniging als lid wenschen toe te treden en aan 
de bij de statuten bepaalde vereischten voor 
het lidmaatscha,p voldoen, als zoodanig toe 
te laten, behoudens het bepaalde in het derde 
lid van <lit artikel. De bedrijfsvereeniging mag 
niet op grond van het ziektegevaar uit hoofde 
van de lichamelijke of geestelijke gesteldheid 
van arbeirlers den werkgever bemoeilijken in 
de toetreding, noch hem op grond daarvan uit
sluiten of afwij7,en. 

2. In de statuten mogen geen bepalingen 
worden opgenomen, strijdig met het bepaalde 
in het eerste lid. 

3. Een algemeene maatregel van bestuu~ 
kan uitzonderingRgevallen noemen, wa.arin de 
toelating van een werkgever als lid kan worden 
geweigerd of bet lidmaatschap aan een reeds 
toegetreden werkgever kan worden opgezegd. 

Art. 101. Rechtspersoon
lijkheid. 

Art. 101. Voor zoover de bedrijfsvereeniging 
geen rechtspersoonlijkheid bezit, verkrijgt zjj . 
die door het feit barer erkenning. 

Art. 102. Reglement 
ziokteverzekering. 

Art. 102. Een bedrijfsvereeniging is verplicht 
een reglement voor de ziekteverzekering Ramen 
te stellen, dat evenals een latere wijziging daar
van aan de goedkeuring van Onzen Minister 
is onderworpen. 

Art. 103. Verplichting ao.n
leggen ledenregister. 

Art. 103. 1. De bedrijfsvereeniging is ver
plicht een ledenregister, dat naar bet kaarten
stelsel mag worden ingericht, aan te leggen en 
geregeld bij te houden, in welk register ten aan
zien van elk der leden-werkgevers wordt aan
geteekend: 

a. de naam en de woonplaats ; 
b. de gemeente of gemeenten binnen welke 

de onderneming van den werkgever gevestigd is; 
c. het loon, dat de werkgever per jaar geacht 

wordt uit te beta!en ; 
ii. d!' dag, waarop zijo lidmaatschap is in

/rngaan. 
2. Het bestuur der bedrijfsvereeniging ,,endt 

ieder, die in bet in het eerste lid bedoelde leden
register is opgenomen, een uittreksel, voor 
zooveel hem betreft, uit dat register. 

3. W anneer het lidmaat chap van een lid 
is geeindigd, wordt hij terstond door het l>e
stuur der bedrijfsvereeniging van het leden
register afgevoerd. 

Art. 103a. Overga.ng lid
maa.tscho.p. 

Art. 103a. I . Het lidmaatschap van een 
bedrijfsvereeniging gaat voor een lid-werkgever 
dier vereeniging van rechtswege over op al 
degenen, natuurlijke of rechtspersonen, die 
later met of in plaats van den werkgever op
treden ia de onderneming van den oo,spronke
lijken werkgcver, die a ls lid der bedrijfsver
eeni1;1 ing was toegelaten. Indien de werkgever 
schnhelijk aan bet bestuur der bedrijfsver
eeniging bet verlangen daartoe te kennen geeft, 
blijft de bepaling der vorige zinsnede buiten 
toepassing te rekenen van den dag, waaro1>_ de 
kennisgeving door het bestuur der b!ldr1Jf~
vereeniging is ontvangen. Eveneens bliJft die 
bepaling buiten toepassing, indie~. het bestuur 
der bedrijfsvereeniging schriftehJk aan den 
Raad van Arbeid te kennen geeft, dat de sta
tuten der vereeniging zich daartegen verzetten, 
te rekenen van den dag, waarop de kennis
geving door den Raad van Arbeid ontvangen is. 

2. Bij algemeenen ma:i.tregel van bestuur 
worden de noodige voorschriften gegeven om
trent den overgang van een werkgever, lid eener 
bedrijfsvereeniging, naar den Itaad va~ _Ar
beid of naar eene andere bedr1Jfsvereerugmg. 

Art. 104. Onafhankelijk 
orgaan. 

Art. 104. 1. Over de beslissingen van het 
bestuur of eenig ander met bet nPmen daarvan 
bela t orgaan eener bedrijfsvereeniging be
treffende aanspraken op ziekengeld va,n voor 
rekening der bedrijfsverceniging verzekerde 
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arbeiders wordt bij uitsluiting e:eoordeeld door 
een scbeidsgerecbt, door de bedrijfsvereeniging 
ingesteld. Al betgeen betreft bet instellen van 
bet beroep bij, de bebandeling daarvan door 
en de samenstelling van dat scheid~gerecht 
wordt geregeld in bet bij artikel l 02 bedoeld 
reglement. · 

2. Van een uitspraak van bet in bet vorig 
lid bedoelde scbeidsgerecbt staat beroep open 
op den Centra!en Raad va,n Beroep : 

a. voor bet bestuur der bedrijfsvererniging, 
ingeval bet scheidsgere<"bt in afwijking van de 
hesl.issing van dat bestunr "f eenig antler met 
het n'emen daarvan belast orgaan heeft beslist. 
dat degene wiens aanopra,ak op ziekengeld het 
betreft, verzekerd ie inge,•olge deze wet ; 

b. voor dengenr, die aanspraak maakt op 
ziekenge!<l, inctien het scbeid~gerecbt beeft be
slist, dat hij niet verzekerd is ingev" lge deze 
wet. 

3. De bepalingen van rle Beroepswet en van 
de ter nitvoering dier wet genomen besluiten 
zijn, met inacbtneming van de wijzigingen, 
welke de aard van bet onderwerp vordert, van 
toepassing ten aanzien van bet hooger beroep. 

Art. 104a. Gronden voor 
weigering van erkenning. 

Art. 104a. l. De erkenning wordt alleen 
geweigerd wegens niet-voldoening aan de ge
st.elde vereischten. 

2. BEl<'lniten, waarbij erkenning wordt ge
weigerd, zijn met redenen omkleed. 

3. De aanvrage om erkenning gescbiedt in 
den door Onzen Minister vast te stellen vorm, 
met (lVerlegging van de door Onzen Minister 
te bepalen stukken. 

Art. I 04b. In trekking 
der erkenning. 

Art. 104b. l. De erkenning wordt door 
Onzen Minister ingetrokken : 

a. op verzoek van de bedrijfRvereeniging ; 
b. wanneer de bedrijfsvereeniging niet meer 

voldoet aan de voor erkenning gestelde ver
eiscbten; 

c. wanneer de bedrijfsvereeniging niet vol
doet a.an de verplicbting tot uitkeering van 
ziekengeld of aan de verplicbting, bedoeld bij 
artikel !J8, alsmede wanneer haar middelen niet 
toereikend zijn tot dekking barer geldelijke 
verplichtingen ingevolge deze wet en zij niet 
bereid of niet in staat is de maatregelen te 
treffen, welke naar het oordeel van Onzen 
Minister noodig zijn om binnen redelijken tijd 
voldoende dekking te verzekeren. 

2. De erkenning kan door Onzen Minister 
worden ingetrokken wegens handelingen of 
verzuimen in strijd met eenig wettelijk voor
scbrift. 

3. De besluiten tot intrekking zijn met 
redenen om.kleed. 

Art. 104c. Vervallen van 
de erkenning. 

Art. 104c. Wanneer de bedrijfsvereenigin.., 
in staat v!l'n faillissement is verklaard, vervalt 
de erkenrung van do bedrijfsvereeniging op den 
dag, waarop de faillietverklaring iq uitgesproken. 

. Art. 104d. Vl!'n de erkenning en de intrek
k11;1g der erkenmng wordt door Onzen Minister 
mededeeling gedaan in de Nede~landsche Staa.ts
coitrant, onder opgave van den dag, waarop de 

erkenning, onderscheidenlijk de intrekking der 
erkenning ingaat. 

Art. 104e. Overgaan aan
sprakelijkheirl hij intrekking. 

Art. 104e. 1. De op den dag van de in
trekking der erkenning of van bet vervallen 
der erkenning der bedrijfsvereeniging loopende 
verplichtingen ter zake van ongeschiktheid tot 
werken van arbeiders wegens ziekLe, gaan, 
beboudens verhaal op de bedrijfsvereeniging, 
van rechtswege over op den Raad van Arbeid. 

2. Een eventueel tekort, voortvloeiende uit 
het overgaan van de verplicbtingen, in het 
vorig lid bedoelcl, wordt door het Rijk aan den 
Raad van Arbeid vergoed. 

3. Indien door de bedrijfsvereeniging zeker
heid is gesteld, worden, voor zoover <lit moge
lijk is, uit die zekerhoid aan den Raad van 

· Arbeid terugbetaald de kosten van de zieken
golduitkeeringen, welke ingevolge bet, bepa11,lde 
in het eerste lid te,i laste VP,n dien Raad zijn 
gekomen. 

Art. 104/. Faillissement 
bedrijfsvereeniging. 

A rt. 104/. 1. In geval van faillissement der 
be<lrijfsvereeniging blijft de zekerbeid, gesteld 
overeenkomstig het hepaalde in artikel 98, 
buit,en het, faiilissement. 

2 . Vor<leringen der Raden van Arbeid blijven 
daarhuiten, zo.olang de verrekening, bedoeld in 
artikel 104e, derde lid, niet heeft plaats gehad. 

Art. 104g. Inrichting boek-
bouding. 

Art.. 104g. Door Onzen l\finister kunnen 
voorschriften wor<len gegeven betreffende de 
wijze van boekhouding der erkende bedrijfs• 
vereeniging. 

Art. 104h. Reserve. 
Art. 104h. De erkende bedr~jfsvereeniging 

is verplicht een reserve te vormen. Als reserve 
moet jaarlij ks afgezonderd worden ten minste 
5 percent van bet gezamenlijk bedrag der pre
mien, dat in bet afgeloopen kalenderjaar is 
ontvangen, totdat ten minqte de helft van het 
bedrag bereikt is, dat in de ]aatstverloopen drie 
kalenderjaren jaarlijks gemiddeld is uitgegeven 
aan uitkeeringen en kosten van beheer. Het 
bestuur der bedrijfsvereeniging is bevoegd uit 
deze re erve uitkeeringen toe te kennen aan 
leden van af<le?lingskassen. die een abnormaal 
hoog risico opleveren. 

Art. 104i. Begin en einde 
der aansprakelijkheid. 

Art. 104i. I. De aansprakelijkbeid van de 
erkende bed~ijfsvereeniging voor de uitkeering 
va.n ziekengeld, toekomeude aan arbeiders in 
dienst van een tot de vereeniging toegetreden 
werkgever, vangt aan op den <lag na <lien, 
waarop <le bedrijfsvereeniging aan den Raad 
van Arbeid, binn,en wiens gebied de onder
neming van dien werkgever gevestigd is, mede
deeling heeft gedaan van de toetreiing van den 
werkgever onder opgave van naam en wo<>n• 
plaat•. Indien de werkgever reeds op bet tiJd· 
stip van de erkenning bij de bedrijfsvereeniging 
was toegetreden, vangt de aansprakelijkheid 
der veroeniging aan op dat tijdstip, mits de 
vereeniging v66r den dag, waarop artikel 17 
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lid 1, in werking treedt, de op~aven, in den 
vorigen volzin bedoeld, beeft gectaan. 

2. De aansprakelijkheid van de erkende be
· drijfsvereeniging voor de uitkeering van zieken
geld, toekomende aan arbeiders in dienst van 
een tot de vereeniging toegetreden lid, blijft 
bestaan tot den dag, volgende op dien, waarop 
de vereeniging aan de-n Raad van Arbeid, 
binnen wiens gebied de onderneming van den 
werkgever gevestigd is, mededee!ing heeft ge
daan van het einde van de aansluiting van den 
werkgever. 

3. Door Om:en Minister warden nadere voor
schrift.en gegeven omtrent het doen der in de 
beide voorgaande leden bedoelde opgaven en 
mededeelingen. 

Art. 104i- Premie. 
Art. 104_1 . Van de premie, vastgestold door 

de erkende bedrijfsvereemging, is de helft door 
den verzekerdo verschulcligd, behoudens echter, 
dat het, aandeel van den verzekerde ten hoogste 
bedraagt de helft ·van de premie, welke voor 
hem verschuldigd zou zijn, indien hij b~j de 
ziekenkas van den Raad van Arbeid ware ver
zekerd. 

Art. 104k. Gemeenschap
pelijke regelingen. 

Art. 1O4k. 1. Bedrijfsvereenigingen kunnen 
ten aanzien van zaken betreffende de uit
voering van deze wet een gemeenschappelijke 
regeling treffen, welke binnen ·14 dagen na haar 
totstandkoming ter kennis gebracht wordt van 
het college, bedoold in artikel 1O4m. 

2. Meent dit college, dat de regeling in strijd 
is met de wet of met het algomeen belang, zoo 
geeft hot hiervan kennis aan Onzen Minister. 

· 3. De regeling kan door Ons warden ver
nietigd op grond van strijd met de wet. of met 
het algemeen belang. . 

4. Eon of meer Raden van Arbeid kunnen 
met oen of meer bedrijfsverP-enigingen ten aan
zien van zaken, betreffende de 11itvoering van 
deze wet, een gemeenschappelijke regeling 
treffen. 

5. -Op een regeling, als bedoeld in het vierde 
lid, zijn van t0epa••ing de bepalingen van het 
tweede, derde. vierde en vij fde lid van artikel 44 
der Radenwet. · 

§ 2. Van de verplichte inlichtingen. 

Art. 1041. Verplichte in
lichtingen. 

Art. lO!l. De erkende bedrijfsvercenigingen, 
de in artikel 93 hedoelde afdeelingskassen en 
de Raden van Arbeid geven elkander weder
keerig de verzochte verzekeringFinlichtingen 
met betrekking tot verplicht verzekerden. 

§ '.I. V 'ln het toez:cht. 

Art. 104m. Toezicht. 

Art. 104m. l. Het t,oezicht op de uitvoering 
door de erkende bedrijfsvereenigingen wordt 
opgeclragen aan een bijzonder daartoe ingesteld 
college, welks samenstelling, bevoegdbeid en 
werkkring bij algemeenen maatregel van he
stuur warden geregeld. 

2. Het bestuur van de erkende bedrjjfsver
eeniging is verplicb t aan het in het eerste lid 

bedoelde college, desverla-ngd schriftelijk, de 
inlichtingen te verschaffen, welke het ten be
hoeve van de nitoefening van het hem opge
dragen toezicht behoeft, voorts da.t college 
gelegenheid te geven tot het in~tellen van een 
onderzoek, dat het ten behoeve van dat toe
zicht noodig acht en zoo dikwij ls het c0llege 
het vordert h et inzege tP geven in de boeken 
en bescheiden, de uitvoering der verzekering 
betreffende. 

§ 4. Van de versl.agen en statisti-sche opgave:n. 
Art. 104n. Verslagen en 
statistische opga ven. 

A.r,. J04n. Het bestuur der erkf'nde bedrijf~
vereeniging is verplicht binnen een jaar na bet 
einde van het boekjaar een verslag samen te 
etellen omtrent den toestand der vereeniging 
en aan het college, bedoeld in artikel 104m, 
toe te zenden. Door Onzen Minist,er warden 
voorschriften gegeven omtrem de inrichting 
van dit verslag en de daarin te verwerken 
statistische gegevens.". 

Art. LXIV. De woorden: ,,§ 2. Van de plaat
selijke kassen.", voorkomende in H oofdstuk 
VII der Tweede Afdeeling van de Ziektewet, 
warden vervangen door de woorden : ,,Hoofd
stuk VITa. Van de plaatselijke kasseQ.". 

Art. LXV. Jn het eerste lid van artikel 105 
der Ziektewet vervallen de woorden : ,,en bij 
ziekte geen uitkeering ontvangen van een 
erkende l>ijzondere kas". 

Het vierde lid van dat artikel wordt gelezen 
als volgt: 

,,4. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen met betrekking tot de plaatselijke kas 
voorschriften warden /l"egeven.". 

Uit het randschrift vervallen de woorden: 
,,Toepasselijkheid bepalingen erkende bijzon
dere kas.". 

Art. LXVI. Hoofdstuk I van de Derde Af. 
deeling van de Ziektewet wordt vervangen door 
het navolgende : 

Art. 107. Voorziening 
tegen ziekte. 

,,Art. 107. 1. Er wordt een fonds gevormd, 
waarvan de gelden bestemd zijn tot het nemen 
of bevorderen van maatreg,ilen, welke strek
ken om ziekte van ingevolge deze wet ver
zekerde personen te voorkomen of welke de 
geneeskundige behandeling ten goede komen. 

2. De Raden van Arbeid en de erkende be
drijfsvereenigingen z(in verplicht jaarlijks in 
het fonds, bedoeld in het eerste lid, een door 
Ons vast te stellen geldelijke bijdrage te storten, 
welke b(jdrage ten hoogst.e bedraagt een vierde 
per duizend van het loon, dat in het afgeloopen 
kalenderjaar voor de premiebetaling in reke
ning is gebracht. De vaststelling van het ver
scbuldigde bedrag geschiedt door den Ver
zekeringsraad en het college, bedoeld in art. 
104m, in gemeenschappt,lijk overlE>g. Bij nige
meenen maatregel van bestnnr warden rei(elen 
gegeven omtrent de v,iststelling en de betaling 
van het verschuldi!!de. 

3. H et beheer ven het fonds en de besteding 
der gelden van het fonds warden bij algemeenen 
maatregel van bestu ur geregeld, met dien ver
stande, dat de Raden van Arheid en de be
drijfsvereenigingen in het bestuur van het 
fonds vertegenwoordigd moeten zij n. 
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Art. 107a. Bijdrage voor 
ziekte behandeling ver
zekerden. 

Art. 107a . 1. Bovendien zijn de Raden van 
Arbeid en de erkende bedrijfavereenigincren 
verplicht jaarlijks in het fonds, bedoeld in het 
vorig artikel, een door Ons vast te stellen gelde
lijke bijdrage te storten, welke bijdrage be
draagt 4 per duizend van het loon, dat in het 
afgeloopen kalenderjaar voor de premiebetaling 
in rekening is gebrach t . Dit, bedrag wordt ge
heven van de werkgevers met verplicht ver-
zekerde arbeiders. · 

2. De in~evolge het vorig lid te heffen bij
drage word t voor de invordering als premie be
~chouwd. Al hetgeen de betaling van deze bij
drage hetreft wordt voor zooveel noodig bij 
algemeenen maatregel van bestuur geregeld. 

3. De bijdrage, in het eerste lid bedoeld, 
wordt volgens nader door Ons te stellen regelen 
aangewend ten hehoeve van de krachtens · deze 
wet verzekerden, die hetzij zijn ingeschreven 
bij een overeenkomstig de Ziekenfoncl.swet toe
gelaten ziekenfonds, hetzij aannemelijk maken, 
dat het hun onmogelijk was zich bij een zoo
danig fonds te doen inschrjjven." . 

Art. LXVII. Hoofdstuk II van de Derde 
Afdeeling der Ziektewet vervalt (:utt. 112-135). 

Art. LXVIII. De vierde Afdeeling der Ziekte
wet vervalt (artt. 136- 144). 

Art. LXIX. Het, opschrift van de Vijfde 
Afdeeling der Ziektewet wordt gelezen als volgt : 
,,Van het beroep tegen beslissingen van een 
Ra1td van Arbeid." . 

Art. LXX. In het eerste lid van artikel 145 
der Ziektewet vervalt het onder d en 11 bepaalde 
en worrlt de punt-komma achter het onder c 
bepaalde vervangen door een punt. 

Het derde lid van dat artikel vervalt. 
Art. LXXI. Het derde lid van artikel 146 

der Ziektewet worcl.t gelezen als volgt : 
,,Het instellen van beroep heeft geen schor

sende werking ten aanzien van de oorspron
kelijke beslis;,ing.". 

· Art. LXXII. Artikel 147 der Ziektewet wordt 
als volgt gelezen : 

,,1. Over de beslissingen, waarvan beroep 
openstaat ingevolge artikel 145, lid 1, a, b enc, 
wordt bij uitsluiting geoordeeld door de raden 
van beroep, ingesteld bij a rti.kel 1 der Beroeps
wet, volgen~ het bij die wet bepaalde. 

2. Van de uitspraak van een raad van be
roep staat beroep open op den cent.ralen raad 
van beroep: 

a. voor het bestunr van den Raad van Ar
beid, ingeval de raad van beroep in afwijking 
van de beslissing van dat bestuur heeft beslist, 
dat cl.egene wiens aanspraak op ziekengeld het 
betreft, verzekerd is ingevolge deze wet ; 

b. voor dengene, wiens aanspraak op zieken 
geld het betreft, indien de raad van beroep 
heeft beslist, dat hij niet verzekerd is ingevolge 
dcze wet." . 

Art. LXXIII. Het tweede lid van artikel 148 
der Ziektewet wordt gelezen als volgt : 

,,2. Met dezelfde straf wordt gestraft het 
niet voldoen aan een der verplichtingen, om
schreven in de art.ikelen 6, 26, lid 1, 30, lid 3 
en -10, lid 1." . 

Art. LXXIV. Het eerste lid van artikel 152 
der Ziektewet vervalt. Het cijfer ,,2" v66r het 
tweede lid van dat artikel geplaatst, vervalt. 

De aanhef van dat lid, lnidenrle : ,,Met dezelfde 
straf wordt gestraft hij, die", wordt gelezen als 
volgt : ,,Met gevangenisst,raf van t en hoogste 
t wee jaren wordt gestraft hij, die". In het rand
schrift vervallen de woorden: ,,verklaring of'. 

Art. LXXV. In het eerst e lid van artikel 153 
der Ziektewet warden tweemaal de woorden : 
,,der Verzekeringsraden" vervangen door de 
woorden: ,,van den Verzekeringsraad" en 
warden t usschen de woorden : ,,en" en ,,Raden 
van Arbeid" ingevoegd de woorden: ,,van de". 

In het tweede lid van dat artikel warden de 
getallen: ,,551 en 552" vervangen door de ge
tallen : ,,586 en 587". 

In het zevende lid van dat artikel warden de 
woorden: ,,16 Juli 1907, Staatsblad n°. 216)" 
vervangen door de woorden : ,, 1 ,Juli 1909, 
Staatsblad n°. 246)". 

Art. LXXVI. Het eerste lid van artikel 158 
der Ziektewet wordt als volgt gelezen : 

,,1. De Verzekeringsra.ad doet jaarlijks aan 
Onzen Minister toekomen een verslag van den 
stand rler ziekteverzekering.". 

De woorden : ,,dozer verslagen" in het tweede 
lid van dat artikel voorkomende warden ver
vangen door de woorden: ,,van dat verslag". 

Art. LXXVII. De artikelen 159 en 160 der 
Ziektewet vervallen. 

Art. LXXVIII. De aanhef van het eerste 
lid van artikel 162 der Ziektewet wordt als volgt 
ge!ezen: 

,,1. Een besluit als bedoeld in artikel 26, 
eerste lid; 35, eerste lid ; 61, eerste lid ; 77, 
eerste lid, onder 1 ° ; 82, tweede lid ; 85 en 88, 
tweede lid, wordt". 

Het derde lid van het artikel vervalt. 
Art. LXXIX. In artikel 163 der Ziektewet 

warden de cijfers : ,,41, 92, 100, 103, 119 en 
138" vervangen door de cijfers: ,,41, 100, 105, 
vierde lid, 107, derde lid en l '17 a, tweede lid' ·. 

Art. LXXX. Artikel 165 der Ziektewet wordt 
gelezen a ls volgt : 

,,1. Overeenkomsten, met een verzekerings
maatschappij gesloten v66r het t ijdstip, waarop 
artikel 17 in werking t reedt, en al dan niet 
uitsluit,end betreffende het risico van geldeiijke 
gevol!l'.en van ziekte van een of meer arbeiders, 
ver vallen met ingang van vorenbedoeld tijd
stip, voor zoover het zicktcrisico betreft met. 
alle rechtsgevolgen, gegrond op feiten, welke 
na het oogenblik van het ver rnllen plaats 
grepen. 

2. [ngeval verzekerd was zoowel tegen ziekte
risico als tegen antler r isico, vervalt ook de 
verzekering t,egen dat antler risico, indien par
t\jen niet v6or het in het voorgaand lid bedoelde 
tijdstip o,ereenkomen betreffende de instand
honrlin_g van die verzekering. 

3. Van hetgeen door den verzekeringnemer 
aan de verzekeringsmaatschappij voor den tijd, 
over welken de verzekering ten gevolge van 
het vervallen daarvan haar kracht verliest, was 
vooruitbetaald wegens de vervallen verzeke
ring of wegens het gedeelte der verzekering, dat 
vervalt, wordt den verzekeringnemer door de 
verzeker~ismaatschappij drie vierde terug
betaald. van hetgeen voor den hiervoren be
doelden tijd door den verzekeringnemer v66r 
het verva-llen van de verzekering voornitbe
taald had moeten zijn, wordt door hem een 
vicrde aan de verzekeringsmaatschappij be
taal:i. Hetgeen overigens de verzekeringnemer 
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voor den hiervoren be<loel<len tij<l nog aan de 
verzckeringsmaatschappij zou hebben moeten 
hetalen, is niet versch ul<lig<l." 

Art. LXXXI. Artikel 167 der Ziekt'clwet 
vervalt. 

Art. LXXXII. Artikel 168 der Ziektewet 
wordt als volgt gelezen : 

,,Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip, dat voor de ver
vcrscbillen<le artikelen verscbillend kan worden 
gesteld.". 

Uit bet randschrift vervalt het woorct,, Titel. ". 
Art . LXXXIII. 1. Op Onzen last wordt de 

wet van 5 Juni l91~ (Staatsblad n°. 204) met 
de daarin door of ten gevolge van vroegere 
wetten en van deze wet gebracbte wijzigingen 
en plaats gehad hebbencle alnvullinµ:en, in een 
doorloopend genummerde reeks van hoofd
stukken en :u-tikelen, met doorloopende let
tering van onderdeelen van artikelen en met 
nummering van de leden der artikelen, samen
gevat en met wijziging <lienovereenkomstig 
van de aanhaling daarin van artikelen of ge
deelten van artikelen, in bet Staatsblad ge
plaatst. 

2. De wet, ingevolge het vorige lid in het 
Staat,iblad geplaatst, kan worden aangehaald 
onder den titel van ,,Ziektewet". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Pa.leize het Loo, den 24sten 

Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De MiniRler V(in Arbeid, Hmulel en N1jverheid, 
J. R. 8 LOT EM AKER DE BR U \ NE. 

( Uitgeg . 26 .T-uni 1929.1 

24 Juni 1929. WET, houdende wijziging der 
Ouderdomswet 1919. S. 330. 

B1jl . Hand. 2r Kamer 1928/ 1929, n°. 175, 
1- 18. 

Hand. id . 192 /29, bladz. 2251- 2265, 2269-
228:\ 2409 . 

Hand. 1° Kamer 1928 /29, bla/lz. 805-807, 
819-882. ' 

Wij WILHELMINA, enz . . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen bebhen, <lat. 

het wenschelijk is in de Ouderdomswet 1919 
eenige wij7igingen aan te brengen, voornamelijk 
beoogende om aan de in die wet geregelde ver
zekering te verbin<len een we<luwenr~nte en 
de mogelijkbeid te openen van teruggave van 
premie biJ overlij<len van den verzekerde v66r 
bet bereiken van den leeftijd, waarop de rente 
zou zijn ingegaan ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. In artikel 1 der Ouderdomswet 1919 

worden de woorden : ,,Ouderdomsfonds : het 
foods, waarin gestort worden de gelden, aan de 
Bank toekomende kracbtens deze wet;" ver
vangen door de woorden: ,,Ou<lerdomsfond~ A : 
bet fonds, waarin gestort worden de gelden, aan 
de Bank toekomende krachtens deze wet, met 
nitzondering van die welke gestort worden in 
het Ouderdomsfonds B ; 

Ouderdomsfonds B : het fonds, waarin ge
stort wor<len de gelden, aan de Bank toekomen
de wegens verzekeringen, gesloten tegen bruto
premien ·" 

Art. Ii. · Het voorlaatsLJ en het laatste lid 
van artikel 4 der Ouderdomswet 1919 ver
vallen. 

Art,. III. In artikel 5 der Ouclerdomswet 
1919 worclen de woorden: ,,de Verzekerings
raden" vervangen door de woorden: ,,den V~r
zekeringsraad". 

Art. IV. In het eerste en tweede lid van 
artikel 6 der Ouderdomswet 1919 worden de 
woorden: ,,het Ouderdomsfonds" vervangen 
door de woorden: ,,de Ouderdomsfondsen". 

Art. V. Artikel 10 der Ouderdomswet 1919 
wordt a ls volgt gelezen ; 

,,1. Ieder Rijksingezetene en ieder Neder
lander, die geen ingezetene des R ijks is, is be
voegd zicb bij de Bank te verzekeren voor eene 
rente na het bereiken van den 65-jarigen of een 
door Onzen Minister te bepalen jongeren leef
tijd. 

2. De in het eerste lid bedoelde verzekering 
kan, indien degene, die de aanvrage tot tdela
ting tot de verzekering doet, den wensch daar
toe in de aanvrage te kennen geeft, gesloten 
worden met het heeling, dat bij overlijden van 
den verzekerde v66r het bereiken van den in 
het eerste lid bedoelden leeftijd, de betaalde 
premien worden teruggegeven, verminderd 
met het beclrag van een jaarpremie en met 
hetgeen in de premien begrepen is voor de in 
artikel 12 bedoelde u itkeering. 

3. Een gehuw<le vrouw kan de verzekering 
sluiten zonder bijstand van haar echtgenoot. 

4. Ieder gehuwd Rijksingezetene is bevoegd 
zijn echtgenoot bij de Bank te verzekeren voor 
een rente na zijn overlijden. Deze rente bedraagt 
naar keuze van <lengene, die de verzekering 
sluit, een gulden of een veelvoud van een gulden 
per week, echter een bedrag van tien ~u lden per 
week niet te boven gaande. Bij aJgemeenen 
maatregel van bestuur worden regelen gesteld 
omtrent hetgeen op deze verzekering betrekking 
heeft. Daarbij kan wor<len bepaald, dat de ver
zekerde rente niet wordt uitgekeer<l in geval 
degene, wiens ]even verzekerd is, overlijcl.t -
tenzij als gevolg van een hem overkomen on
geval - binnen den bij <lien algemeenen maat
regel van bestuur bepaalden termijn en dat de 
aanvrage tot het sluiten eener verzekering wor<lt 
afgewezen, indien degene, wiens !even verzekerd 
wordt, den bij <lien algemeenen maa.tregel van 
bestuur bepaalden leeftijd heeft bereikt of 
overschreden." 

Art. VI. In artikel 11 der Ouderdomswet 
1919 wordt in plaats van : ,,De rente, in het" 
gelezen : ,,De rente, in bet eerste en het tweede 
lid van bet". 

Art. VIL Tusschen artikel 14 en artikel 15 
<ler Ouderdomswet 1919 wordt een nieuw artikel 
ingevoeg<l, luidende als volgt : 

,,Art. 14a. Indien de rentetrekker in een 
gesticht, of door of vanwege een instelling van 
weldadigheid, door het openbaar gezag erkend, 
wordt verzorgd of verpleegd, en de kosten van 
verzorging of verpleging geheel of gedeeltelijk 
t en laste komen van het Rijk, een burgerlijke 
gemeente of een zoodanige instelling, kan het 
bestuur der Bank op verzoek van het belang
hebbend orgaan de rente voor den duur van de 
verzorging of de verpleging, voor zoover voor 
<lien duur de rente nog niet is uitbetaald, gebeel 
of gedeeltelijk doen uitbetalen aan dat orgaan." 

Art. VIII. Aan het slot van het eerste lid 
van artikel 15 der Ouderdomswet 1919 wordt de 
punt vcrvangen door een komma en wordt het 
navolgende toegevoegd: ,,tenzij in verband 
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m et het bepaalde in a rtikel 14a de rente niet 
a a n d en rentetrek:ker werd uitgekeerd , in welk 
geval ook d e na het overlijden nog verschuldigde 
r ente wordt uitbetaald aan het in art ikel 14a 
b edoelde bela nghebbend orgaan . " . 

Art. IX. H et eerste lid van artikel 18 der 
Ouderclomswet 1919 word t als volgt gelezen: 

,,De voor d e verzekering verschuldigde pre
mie (bruto-premie) d ekt alle uit de verzekering 
voortvloeiende kosten en wordt berekend naar 
den maatst af van tarieven, welke bij a lgemee
nen maatregel van bestuur worden va tge
st eld." 

H et t weede lid van ar t ikel 18 der Ouderdoms
wet 1919 word t als volgt gelezen: 

,, Alles , wat op de prerniebetaling betrekking 
heeft . wordt bij algemeenen maatregel van be-
stuur geregeld.". · 

Art. X . In artikel 29 der Ouderdomswet 1919 
worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

D e kommapunt geplaatst achter het bepaalde 
in het t weede lid onder a wordt vervangen door 
een komma en toegevoegd worden de woorden : 
,,oak indien het overlij den plaats vindt na ech t
scheidin g ;" . 

Tusschen het oncj.er a en het onder b bepaalde 
van dat, Jid worden ingevoegd de volgendc woor
d en: 

,,a1 . indien de aan den anderen echtgenoot 
krachtens artikel 373 der Invaliditeitswet toe
gekende rente vervalt , omdat hem een rente 
krach tens de bepalingen van § 1 van H oofdstuk 
II va n de T weede Afdee!ing der Invaliditeits
wet wordt t oegekend ;". 

In het onder b bepaalde van dat lid warden 
tusschen de woorden: ,,echtgenoot" en ,,niet " 
ingevoegd de woorden: ,, , ook na echtschei
ding, ". 

Aan dat artikel wordt een n ieuw lid t oege
voegd. luidende : 

,,(-i) In de gevallen bij d it ar t ikel voorzien 
is artikel 3 n iet van toepassing.". 

Art. XI. In artikel 37 der Ouderdomswet 
1919 warden de woorden: ,,het Ouderdoms
fonds." vervangen d oor de woorden : ,,het 
Ouderdomsfonds A." . 

Art. XII. In het eerste lid van artikel 38 
d er Ouclerdomswet 1919 vervallen de woorclen: 
,,r ag istrat ie, onderscheidenlijk der" , benevens 
de woorden: ,, divisie of: " 

In het tweede lid van dat ar tikel vervallen 
d e woorden : ,,der registratie of" . 

Uit het randschrift vervallen de woorden: 
,,der registratie en". 

Art. XIII. In a rtikel 43 van d e Ouder
domswet 1919 vervallen de woorden: ,,de in 
ar tikel 82 der Ongevallenwet 1901 bedoelde 
agenten der Rijksverzekeringsbauk" . 

Art. XIIIbis. E en verzekering, gesloten te
gen bruto-premie, kan, op daar t oe door den 
verzekerde aan het bestuur der Bank binnen een 
jaar na het in werking treden dezer wet gedaan 
verzoek , overeenkomstig bij a lgemeenen maat
regel van bestuur t e stellen regelen worden om
gezet in een verzekering met het beding, als 
bedoelcl in het tweede lid van artikel 10 der 
Ouderdomswet 1919, gelijk die wet luidt na de 
daa rin bij deze wet gebrachte wijzigingen. 

Art. XIV. Deze wet t reedt in werking op 
een nader door Ons te bepalen t ijdstip, dat voor 
d e verschillende ar t ikelen verschillend kan 
worden gest eld. 

Last en en bevelen, enz. 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 24sten 

Juni 1929. 
WILHELMI A. 

De llfinister van Arbeid, Handel en N ijverheid, 
J. R. I o t e m a k e r d e B r u i n e. 

( Uitgeg. 10 J uli 1929.) 

24 Jimi 1929. WET, houdende wijziging der 
wet, op de Rijksverzekeringsba nk (Staats
blad 1920 n°. 780). S. 331. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1928/1929, n° . 1715, 
1- 18. 

Hrind. id. 1928/1929, blad z. 2251-2265, 2269 
-2285, 2409. 

Hand. l • Kamer 1928/1929, bladz. 805-807, 
819, 882. 

Wij WILH ELMINA, enz .. . . doen te wet en : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

d at het wenschelij k is het Ouderdomsfonds t e 
splitsen in een fonds A. en een fonds B. en in 
verband daarmede in d e wet op de Rijksver 
zekeringsbank (Staatsblad 1920, n°. 780), eenige 
wijzigingen aan t e brengen ; 

Zoo is het , dat W ij, den Raad van State, enz. 
Art. I. I n a rt ikel 2 va n de wet op d e Rijks

verzekeringsbank (Staatsblad 1920, n°. 780) 
worden de woorden : ,, Ouderdomsfonds: het 
fonds waar in gestort worden de gelden, aan de 
Bank toekomende krachtens de Ouderdomswet 
1919" vervangen door de woorden: 

,, Ouderdomsfonds A : het fo nds, waarin ge
stort warden de gelden aan de Bank toekom ende 
krachtens d e Ouderdomswet 1919, met uitzon
dering van d ie, welke gest ort warden in het 
Ouderdomsfonds B. ; 

Ouderdomsfoncls B : het fonds, waarin ge
stor t worden de gelden aan de Bank t oekomende 
wegens verzekeringen, geJloten t egen bruto
premien. ". 

Art. II. I n het eerste lid van artikel 3 van 
de wet op de R ij ksverzekeringsbank (Staats
blad 1920, n°. 780) worden de woorden : ,,het 
Ouderdomsfonds" vervangen door de woorden : 
,,de Ouderdomsfond sen". 

Art . III. In artikel 9 van de wet op de Rijks
verzekeringsbank (Staatsblad 1920, n°. 780) 
wordt het slotwoord: ,, opmaken" vervangen 
door de volgende woorden: ,,voorzoover het 
financieel beheer van deze laat ste verzekering 
door middel van het Ouderdomsfonds A, wordt 
gevoerd, opmaken. Van de vrijwillige ouder
domsverzekering, financieel beheerd d oor mid 
del van het Oud erdomsfonds B., doet het be
stuur jaarlijks een wetenschappelijke balans 
opmakcn.". 

Ar t . I V. In ar t ikel 18 va n de wet op de 
Rijksverzekeringsbank (Staat8blad 1920, n°. 
780) warden de volgende wijzigingen aange
bracht . 

In het eerste en vierde lid worden de woorden: 
,,het Ouderdomsfonds" vervangen door d e 
woorden : ,,de Ouderdomsfondsen" ; 

in het negende lid wordt tusschen de woorden: 
,, O~derdomsfonds" en ,,t egen" ingevoegd: 
,,A. 

H et elfde lid wordt als volgt gelezen : 
,,Bij algemeenen maatregel van bestuur 

worden de noodige regelen gegeven omt rent de 
verdeeling der activa en der passiva, krachtens 
deze wet aan de Bank t oekomende, onderschei-
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<lenlijk op de Bank rustende, over de Ouder
<lomsfondsen A en B.". 

H et bestaande lid 11 wordt lid 12. 
Art. V. In artikel 19 van de wet op de Rijks

verzekeringsbank (Staatsblad 1920, n°. 780) 
worden de woorden: ,,het Ouderdomsfonds" 
vervangen door d e woorden : ,,de Ouderdoms-
fondsen" . . 

Art. VI. Deze wet treedt in werking op een 1 

nader door Ons t e bepalen tijdstip, dat voor de 
yerschillende art ikelen verschillend kan worden 
gesteld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

.Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S ! o t e m a k er d e B r u i n e. 

( Uitgeg. 10 Juli 1929.) 

24 J uni 1929. WET, tot toekenning van kas
voorschotten aan de N. V. Koninklijke 
H ollandsche Lloyd. S. 332. 

Wij WILHELMINA, enz . . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is, dat door de wet worde be
krachtigd de door Onzen Minister van Arbeid, 
R andel en Nijverheid met de N. V. K oninklijke 
Hollandsche Lloyd, onder dagteekening van 
5 Februari 1029, gesloten overeenkomst be
treffende het onderhouden van een geregelden 
toomvaartdienst t usschen Nederland , Brazilie 

en Argentinie en het in verband daarmede aan 
genoemde naamlooze vennootschap verleenen 
van kasvoorschotten uit 's Rijks schatkist; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. : 
Art. 1. De in afschrift bij deze wet gevoegde 

overeenkomst, onder dagteekening van 5 Fe
bruari 1929 door Onzen Minister van Arbeid, 
R andel en ij verheid aangegaan met de N. V. 
Koninklijke H ollandsche Lloyd , wordt goed
gekeurd. 

2. De in duplo opgemaakte overeenkomst, 
bij artikel 1 vermeld, wordt gratis geregistreerd 
en is, evenals de daaruit voortvloeiende beta
lingen, vr~j van de heffing der bij de wet van 
9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 80) bedoelde kanse
larijleges. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

.Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SI o t e m a k e r de Bruin e. 

( Uitgeg. 3 J uli 1929.) 

AFSCHRIFT. 
De Minister van Arbeid, H andel en Nijver

h eid, handelende namens den Staat der Nedcr
l anden te eent-r zij de en de N. V. K oninklij ke 
Rollandsche Lloyd te Amsterdam (in deze 
overeenkomst verder ,,de Maatschappij" ge
noemd) t e andcrer zijde, zijn, behoudens be
krachtiging door de wet, overeengekomen als 
volgt: 

Art. 1. De Maatschappij verbindt zich om 
-een geregelden stoomvaartdienst te onderhou
<len t usschen Nederland, Brazilie en Argentinie. 

Art. 2. 1. De Maatschappij verbindt zich 
daartoe: 

a. jaarlijks minstens 42 reizen met stoom -

1929 

schepen te doen maken tusschen Amsterdam 
of Rotterdam en de Braziliaansche en/of Argen
tijnsche havens en terug ; 

b. minstens 18 der in a genoemde reizen te 
doen maken tusschen Amsterdam en Buenos
Aires en terug door stoomschepen, welke be
halve voor het vervoer van goederen , m eer 
sp-eciaa l zijn ingericht voor het vervoer van 
eerste-, tweede- en/of middelklasse-, benevens 
derde-klasse-passagiers ; 

c. op de in b genoemd e reizen zoowel op de 
uit- a ls op de thuisreis de havens R io de J aneiro 
en Santos te doen aanloopen. 

2. De Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid heeft het recht, na overleg met de ge
meent e Amsterdam, gedeeltelijk vrijstelling te 
verleenen van de verplichtingen in het eerste 
lid genoemd, zoowel in den zin van verminde
r ing van het aantal reizen per jaar a ls door 
d aarin havens te laten vervallen. 

Art. 3. 1. De l\faatschappij zal voor het 
uitvoeren van den hierboven omschreven dienst 
bez igen de than bij haar in gebruik zij nde 
stoomschepen. 

2. De l\faatschappij behoudt de vrijheid 
deze door andere te vervangen, mits deze st oom
schepen aan d e goedkeuring van den Minister 
van Arbeid, H andel en Nijverheid worden onder
worpen, wat betreft afmetingen en plannen. 

3. De in het vorig lid bedoelde schepen 
moeten alle in Nederland gebouwd zijn. 

4. Van deze verplichting kan de Minister 
van Arbeid, H andel en ijverheid vrjjstelling 
verleenen, ind ien dit naar zijn oordeel door het 
belang van den dienst wordt gevorderd. 

5. Bedoelde vrijstelling zal voorts worden 
verleend, wa nneer de Maatschappij ten ge
noegen van den Minister van Arbeid, H andel 
en Nijverheid aantoont, dat de bouw van de 
benoodigde schepen of de goede en tijdige af
levering daarvan b(j opdracht aan Nederland
sche werven niet behoorlijk verzekerd is, of dat 
voor die schepen een in verhouding tot de bouw
som aanmerkelijk hoogere prijs zou moeten 
worden betaald dan bij opdracht aan gunstig 
bekende buitenlandsche werven. De vrijstelling 
wordt verleend of geweigerd binnen veertien 
dagen, nadat zij is aangevraagd. 

6. Alie schepen, waarmede de in de vor ige 
ar tikelen omschreven dienst wordt uitgevoerd , 
moeten ten genoegen van den Minister van 
Arbeid, H andel en Nijverheid geclassi.ficeerd 
zijn bij een of meer krachtens de Schepenwet 
erkende particuliere onderzoekingsbureaux. 

Art. 4. 1. Ten minste drie weken voor den 
aanvang van eene nieu we r is moet het vaarplan 
dier reis te Amsterdam en te R otterdam, en 
we! in tenminste Mn der op elk dezer plaatsen 
verschijnende dagbladen bekend gemaakt wor
den. 

2. Op dit vaarplan moeten o. a . worden 
aangegeven de vermoedelijke datums van ver
trek en uit Amsterdam of Rotterdam en uit de 
havens, die op de uitreis zullen worden aan
gedaan. 
. 3. Tenminste zeven dagen v66r het vertrek 
uit Amsterdam of R ott erdam m oet in dezelfde 
blad en, waarin het vaarplan werd bekend ge
maakt, de definitieve datum van het vertrek 
uit Amsterdam of Rotterdam worden a.ange
kond igd . 

4. De feitelijke datum van vertrek uit Am-

39 
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sterdam of Rotterdam mag ten hoogst e acht 
dagen verschillen met den in het vaarplan der 
r eis opgegeven vermoedelijken datum. 

Art.. 5. Behalve in buitengewone gevallen, 
t er beoordeeling van den Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, moeten de gezagvoerders, 
stuurlieden en machinisten der voor de uitvoe
ring dezer overeenkomst t e bezigen stoom
schepen Nederlanders zijn. 

Art. 6. De Minister van Arbeid, Handel en 
N ij verheid za l, doch niet dan nadat t erzake 
overleg met de Maatschappij zal hebben plaats 
gehad, bijzondere voorschriften kunnen geven 
ten aanzien van het vervoer van passagiers en 
goederen en van de daarvoor t e heffen tarieven, 
indien het belang van de passagiers of van den 
N ederlandschen handel zulks vordert en de 
Maatschappij zal zich naar zoodanige voor
schriften hebben te gedragen . 

Art. 7. 1. De Minister van Arbeid, H andel 
en Nijverheid kan, na overleg met de gemeente 
Amst erdam, indien zulks door de Maat schappij 
wordt verzocht , machtig ing verleenen om den 
in de artikelen l en 2 bedoelden dienst tijdelijk 
geheel of gedeeltelijk t e staken, indien bij het 
uitbreken van een oorlog de door de stoom
schepen te b ezoeken havens of vaarwaters on
veilig worden geacht, of we!, indien zoodanige 
staking om andere gewicht ige r edenen wordt 
wenschelijk geacht. 

2. De dienst moet op den vroegeren voet 
worden hervat, zoodra de omstandigheden, die 
tot de tijdelijke staking aanleiding gaven, naar 
het oordeel van den Minister van Arbeid, H an
del en Nijverheid hebben opgehouden t e be
staan. 

Art. 8. 1. De Staat zal aan de Maat schappij 
als ge!eend geld uitkeeren drie vierde van de 
bedragen, waarmede in het tijdvak van 1 Oc
tober 1928 tot 1 Januari 1931 de exploitatie
uitgaven de exploitatie-ontvangsten zullen 
overtreffen, met dien verstande, dat : 

a. onder exploitatie-uitgaven niet zullen 
worden gerekend de afschrijvingen op de be
zittingen der Maatschappij ; 

b. onder exploitat ie-uitgaven za l worden 
gerekend de rente, verschuldigd aan credi
teuren; 

c. onder exploitatie-uitgaven n iet zal worden 
gerekend · de krachtens ar tikel 9 verschuldigde 
r ente van door den Staat volgens dit artikel 
en van door de gemeente Amsterdam volgens 
artikel 17, geleende gelden en evenmin de be
dragen, verschuldigd volgens de toepassing van 
artikel 12 met de daarover verschenen rente ; 

d. in de exploitatie-r ekeningen zullen wor
den opgenomen de saldi der reisrekeningen van 
de schepen, welke, de reis reeds hebbende aan
gevangen, deze nog niet hebben volbracht v66r 
1 October 1928 en van de schepen, welke, de 
reis hebbende aangevangen op of na 1 October 
1928, deze v66r 1 J anuari 1931 zullen hebben 
volbracht; 

e. in het tijdvak van 1 October 1928 tot 1 
J anuari 1929 door den Staat niet meer zal 
worden uitgekeerd dan f 250,000 en in het tijd
vak van 1 Januari 1929 tot 1 J anuari 1931 per 
jaar niet meer zal worden uitgekeerd dan 
f 1,000,000 ; 

f. a ls en zoodra het kassaldo der Maatschappij 
meer bedraagt dan f 800,000, het meerdere op 
aanwijzing van den Minister van Arbeid, H andel 

en Nij verheid zal worden aangewend tot afbe
t a ling van verleende voorschotten ; 

g. de vorderingen, welke de Maatschappij 
uit de overeenkomst met den Staat van 10 De
cember 1923 zal kunnen doen gelden, niet meer 
zullen bedragen dan ten hoogste f 600,000. 

2. Gedurende den duur dezer overeenkomst 
zullen in het ,,Fonds tot onderst euning van het 
p ersoneel" en in het ,,Spaarfonds personeel" 
slechts d ie bedragen worden gestort, welke 
noodig zijn om de hierbedoelde fondsen niet t e 
doen dalen beneden de door den Minister van 
Arbeid, H andel en ijverheid vast te stellen 
waarde op 1 October 1923. 

3. D e Minister is bevoegd bij de bepaling 
van het sub 1 bedoelde geleende geld eenige 
exploitatie-uitgave niet t e erkennen, indien die 
uitgave naar zij n oordeel niet de exploitatie 
betreft, of indien deze naar zijn oordeel niet 
geach t kan worden geschied te zijn in het be
lang van een goed en commercieel beheer der 
Maat schappij. 

4. D e Minister van Arbeid, H andel en Nij
verheid heeft het recht om, wanneer naar zijn 
oordeel in verband met de voornemens der 
Directie om de exploitatie van het bedrijf aan 
t e passen aan de eischen des tijds, hieraan n iet 
voldoende gevolg kan worden gegeven, de over
eenkomst met een termijn van drie maanden 
tegen 1 J anuari 1930 op t e zeggen. 

Maakt de Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid van deze bevoegdheid gebruik, dan 
hebben van 1 October 1929 af geen verdere 
uitkeeringen plaats en is hij a lsdan bevoegd 
door eenvoudige aanzegging bij deurwaarders
exploit zonder voorafgaande ingebrekestelling 

. van de Maatschappij t e vorderen, hetgeen de 
Maatschappij volgens deze overeenkomst ver
schuldigd is. 

De hiervoren bedoelde termijn van drie maan
den behoeft n iet in acht t e worden genomen in 
geval het faillissement der Maatschappij wordt 
uitgesproken of aangevraagcl. 

Art. 9. 1. De Muatschappij is aan den Staat 
verschuldigd eene rente, berekend naar den 
maatstaf van 5 % (v:ijf t en honderd) per jaar 
van het krachtens ar t ikel 8 geleende geld en 
van de verschuldigde boeten, in artikel 12 be
clreigd. 

2. Zoodra de exploitatie-rekening na belast 
te zijn geworden met de naar het oordeel v~n 
den Minister van Arbeid, H andel en N1Jverhe1d, 
na overleg met de Maatschappij noodzakelijk 
geachte afschrijvingen op de boekwaarde dElr 
schepen en andere bezittingen der Maatschapp1J, 
ook die der achterstallige, een overschot aan
wij st, zullen allereerst aan den Staat en de ~e
meente Amsterdam de volgens de toepassmg 
van artikel 12 verschuldigde boeten met daarop 
verschenen rente worden voldaan, daarna aan 
den Staat volgens het eerste lid van dit artikel 
a lsnog en aan de gemeente Amsterdam de vol
gens het eerste lid van art ikel 17 verschuldigde 
rente, een en antler in de verhouding van drie 
tot een . 

3. Indien na beta!ing der volgens het tweede 
lid verschuldigde rente en boeten de exploi
tatierekening een overschot aanwijst, zal dit 
voor de helft strekken tot aflossing van het van 
den Staat en de gemeente Amsterdam geleende 
geld in de verhonding van drie tot een, en voor 
de andere helft aan de Maatschappij blijven. 
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4. De uit hoofde van de uitvoering van 
artikel 11 beschikbaar komende bedragen zullen 
niet ten gunste der exploitatierekening worden 
gebracht, doch terstond aan den Staat worden 
afgedragen; zij zullen in de eerste plaats strek
ken tot tusschentijdsche afbetaling van de 
volgens de overeenkomst van 10 December 
1923 verschuldigde gelden, daarna van de vol
gens de toepassing van artikel 12 aan Staat en 
gemeente Amsterdam verschuldigde bedragen 
met de daarop verschenen rente, vervolgens in 
mindering van de alsnog aan den Staat volgens 
het eerste lid van dit artikel en aan de gemeente 
Amsterdam verschuldigde rente en tenslotte 
als tusschentijdsche aflossing van het volgens 
de artikelen 8 en 17 ter leen ontvangen geld, 
een en antler in de verhourling drie tot Mn. 

Art. 10. l. Een voorschot op het in artikel 8 
bedoelde uit te leenen geld kan worden gegeven 
telkenmale, nadat de van elke volbrachte reis 
opgemaakte reisrekening door of namens den 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheicl zal 
zijn goedgekeurrl. 

2. De reisrekeningen zullen worden opge
maakt volgens regels, wclke door r1en Minister 
van Arbeid, Handel en Nijverheid na overleg 
met de Maatschappij zullen worden vastgesteld. 

3. Nadere verrekeningen geschieden na het 
einde van ieder kalenderjaar, of zoodra voor 
1 Januari 1931 de exploitatierekening geen 
nadeelig saldo meer aanwijst. 

Art. 11. 1. Zoolang de uit hoofde van deze 
overeenkomst en van die van 10 December 1923 
verschuldigde bedragen niet ten voile zijn terug
betaald, is de Maatschappij verplicht de in haar 
bezit zijnde onbezwaarde eigendommen met 
uitzondering van de effecten, welke de beleg
ging vormen van het ,,Fonds tot ondersteuning 
van het personeel" en het ,,Spaarfonds per
soneel", alsmede de deelneming in andere onder
nemingen te verkoopen, zoodra. de Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid zulks na met haar 
gepleegd overleg van haar zal hebbe11 geei cht. 

2. De Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid stelt den termijn vast, binnen welken de 
in het vorige lid van dit artikel genoemde ver
koop zal moeten gescbierlen. 

Art. 12. l. Terzake van het niet nakomen 
door de Maatschappij van de bepalingen dezer 
overeenkomst, worden, overmacht voorbehon
den, bij gemis aan vrijstelling, de volgende 
boeten verbeurd : 

11,. wegens het niet nakomen van hetgeen bii 
artikel 3 ten aanzien van bet bouwen van stoom
schepen in ederland is bepaald, eene boete 
van ten hoogste f 100,000 voor elke over
treding; 

b. voor elke reis, welke minder dan het in 
bet eerste lid van artikel 2 aangegeven aantal 
reizen 's jaars wordt volbracht, eene boete van 
ten hoogste f 50,000 ; 

c. voor bet niet aandoen van een haven, 
welke op grond van deze overeenkomst moet 
worden aangedaan, eene boete van ten hoogste 
f 10,000; 

d. voor elken dag, dat een stoomschip later 
dan acht dagen na den in de dagbladen over
eenkom tig artikel 4 aangekondigden vermoe
delijken vertrekdag de reis uit Amsterdam 
of Rotterdam aanvangt, eene boete van ten 
hoogste f 250 ; 

e. voor elke reis, die ondernomen wordt of 
afgelegd is met een stoomschip, dat niet ten 
genoegen van den Minister van Arbeid, Handel 
en Nijverheid is geclassificeerd ( artikel 3, zesde 
lid), eene boete van ten hoogste f 5000 ; 

_f. voor elke overtreding van bet, in artikel 5 
vervatte voorschrift, eene boete van ten hoogste 
f 500; 

g. voor elke overtreding of voor elk verzuim 
in de behoorlijke nakoming van de uit deze 
overeenkomst middellijk of onmiddellijk voort
vloeiende verplichtingen, waartegen geen af
zonderlijke boete is bedreigd, eene boete van 
ten hoogste f 100. 

2. Het bedrag van elke boete wordt, met 
inachtneming van bet maximum voor ieder 
geval, door den Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid vastgesteld. 

3. De boeten zijn zonder nadere ingebreke
stelling verRchuldigd en wel aan den Staat en 
de gemeente Amsterdam in de verhouding van 
drie tot een. 

Art. 13. 1. De Maatschappij is gehouden 
deze overeenkomst zelf ten uitvoer te leggen en 
zelf aan de daarin omschreven verplichtingen 
te voldoen. Zij moet in Amsterdam gevestigd 
blijven en aldaar haar bestuur houden. 

2. De bestuurders - als hoedanig wordt 
aangemerkt ieder, die, onder welken naam of 
titel ook, belast is met of deelneemt aan bet 
bestuur, bet beheer en de leiding van de zaken 
der Maatschappij - moeten alien Nederlanders 
zijn, behoudens ontheffing door den Minister 
van Arbeid, Handel en Nijverheid. 

3. Benoemingen van bestuurders worden 
eerst van kracht na goedkeuring van den Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid. 

4. De Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid heeft bet recht bij de Maatschappij een 
Regeeringscommissaris te benoemen, die alle 
vergaderingen van aandeelhouders of commis
sarissen of van degenen, die dergelijke functien, 
als gewoonlijk door commissarissen worden 
vervuld, uitoefenen, mag bijwonen (tot hoe
danige vergaderingen hij steeds moet worden 
uitgenoodigd), toegang moet hebben tot de 
kantoren en de archieven der Maatschappij en 
van a l hare ·boeken en schrifturen inzage moet 
kunnen nemen. 

De Maat schappij is gehouden behalve aan 
den Regeeringscommissaris inzage van al hare 
boeken en schrifturen te geven aan een door 
dezen of door den Minister van Arbeid, Handel 
en Nijverheid aan te wijzen accountant. 

5. Wijzigingen der statuten zijn onder
worpen aan de voorafgaande goedkeuring van 
den Minister. 

6. Voor bet aangaan van schulden of andere 
financieele verplichtingen is vooraf de toe
stemming noodig van den Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid. 

7. De voorwaarden, wa1tronder ohligatie
leeningen zullen worden uitgegeven, vereischen 
de voorafgaande goedkeuring van den Minister 
van Arbeid, Handel en Nijverheid. 

8. De winst- en verlies- en balansrekeningen 
behoeven de goedkeuring van den Minister, 
voordat deze aan de vergadering van aandeel
houders ter goedkeuring worden aangeboden. 

9. Tot liquidatie der Maatschappij zal niet 
mogen worden overgegaan, zonder toestemming 
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ven den Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid, die deze toestemming echter alleen zal 
mogen onthouden op grond, dat de financieele 
noodzakelijkheid om te liqnideeren naar zijn 
oordeel niet aanwezig is. 

Art. 14. Wanneer de Maatschappij den in de 
artikelen 1 en 2 vermelden dienst zonder gel
dige reden, ter beoordeeling van den Minister 
van Arbeid, Handel en ~ ijverheid, niet meer 
onderhoudt en ter zake van dit verzuim drie 
malen met tusschenpoozen telkens van twee 
maanden bij deurwaardersexploit in gebreke is 
gesteld, zonder dat aan de bij die exploiten 
gedane sommatie is voldaan, is de Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid bevoegd om door 
eene eenvoudige aanzegging bij deurwaarders
exploit van de Maatschappij te vorderen, het
geen de Maatschappij volgens deze overeen
komst verschuldigd is (voor zooverre dit nog 
niet is verrekend of terugbetaald), in welk 
geval alle verdere verplichtingen van den Staat 
nit deze overeenkomst ophouden. 

Art. 15. L Biimen zes maanden na 1 Oc
tober 1928 moet de Maatschappij minstens 1/3 
der jaarlijksche afvaarten, bedoeld bij artikel 2, 
hebben doen plaats vinden. 

2. Indien aan deze bepaling naar het oor
deel van den Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid niet zal zijn voldaan, zal bedoelde 
Minister bevoegd zijn door eene eenvoudige 
aanzegging, bij deurwaardersexploit zonder 
voorafgaande ingebrekestelling te vorderen, 
hetgeen de Maatschappij volgens deze overeen
komst verschuldigd is (voor zooverre dit nog 
n iet is verrekend of t erugbetaald), in walk geval 
alle verdere verplichtingen van den Staat uit 
deze overeenkomst ophouden. 

Art . 16. Deze overeenkomst houdt geheel 
op te gelden, zoodra de financieele verplichtin
gen door de Maatschappij geheel zijn nage
komen. 

Art. 17. 1. De l\faatschappij zal bij de onder
teekening dezer overeenkomst mede met de ge
meente Amsterdam eene overeenkomst sluiten, 
waarbij haar op overeenkomstige voorwaarden 
gedurende dimzelfden termijn, als waarvoor 
deze overeenkomst is aangegaan, gelden ter 
leen zullen worden verstrekt tot bedragen, ver
tegenwoordigende 1/3 van de van den Staat 
ter !een ontvangen gelden. 

Deze met de gemeente Amsterdam te sluiten 
overeenkomst zal geen bepalingen bevatten, 
waardoor de uitvoering der onderhavige over
eenkomst wordt belemmerd en za! de goed
keuring moeten verwerven van den Minister 
van Arbeid, H andel en Nijverheid. 

2. De Maatschappij zal in eene a!gemeene 
vergadering van aandeelhouders een voorstel 
doen tot wijziging der statuten, beoogende de 
bepalingen in artikel 17bis der statuten van 
kracht te doen zijn zoolang deze overeenkomst 
geldt; deze wijziging der statuten behoeft vooraf 
de goedkeuring van den Minister van Arbeid, 
Handel en Niiverheid. 

Indien het besluit tot wijziging der statuten 
niet binnen een door den Minister nader vast 
te stellen termijn zal zijn tot stand gekomen, 
dan zullen alle rechten en verplichtingen, voort
spruitend uit de overeenkomst tusschen de 
Maatschappij en den Staat, voor beide partijen 
komen te vervallen. 

Art. 18. De kosten, op deze overeenkomst 

en op hare uitvoering val!ende, zijn ten laste 
der Maatschappij. 

's -Gra.venhage, 5 Februari 1929. 
Amsterdam, 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
(w.g.) J. R. SI o t em a k er de B r u l n e. 

De Koninklijke Hollandsche Lloyd, 
.(w.g.) M. H. de Beaufort. 
(w.g.) J. Foudraine. 

24 Juni 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het verdrag met bijbehoorend protocol 
tot afschaffing van in- en uitvoerverboden 
en -beperkingen van 8 November 1927, 
benevens de aanvullende overeenkomst 
met bijbehoorend protocol van 11 Juli 1928. 
s. 333. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in o<rerweging genomen hebben, dat 

het vanwege Ons te Geneve op 8 November 1927 
onderteekende Verdrag met bijbehoorend Pro
tocol tot afschaffing van in- en uitvoerver
boden en -beperkingen, benevens de vanwege 
Ons te Genev_e op 11 Juli 1928 onderteekende 
Aanvullencle Overeenkomst met bijbehoorend 
Protocol, alvorens te kunnen worden bekrach
tigd, ingevolge artikel 58 der Grondwet de goed
keuring der Staten-Generaal behoeven en dat 
het voorts wenschelijk is de verklaring af te 
leggen, welke bedoeld wordt in artikel 9 van 
het genoemde Verdrag ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art . 1. H et vanwege Ons te Geneve op 8 

November 1927 onderteekende Verdrag met 
bijbehoorend Protocol voor de afschaffing van 
in- en uitvoerverboden en -beRerkingen, be
nevens de vanwege Ons te Geneve op 11 Juli 
1928 onderteekende Aanvullende Overeen
komst met bijbehoorend Protocol, in afdruk 
nevens d ze wet gevoegd, worden voor bet 
Rijk in Europa goedgekeurd. 

Art. 2. Bij de bekrachtiging van het ond r 
het vorige artikel genoemde Verdrag zal de 
verklaring worden afgelegd, dat Nederland zich 
verbindt tegenover iedere andere Hooge Ver
dragsluitende Partij, die dezelfde verplichting 
op zich neemt, de toepassing van de bepalingen 
van artikel 8, lid 3 van het Verdrag uit te brei
den tot ieder geschil, dat zou kunnen rijzen 
omtrent de uitlegging of de toepassing van de 
bepalingen van dat Verdrag, met inbegrip van 
de artikelen 4, 5 en 6, onverschillig of het ge
schil al dan niet een rechtsgeschil is. 

Art. 3. W ij behouden Ons de bevoegdheid 
voor de verdragen te bekrachtigen, waartoe 
artikel 8 van het Verdrag alsmede de in artikel 2 
van deze wet bedoelde verklaring aanleiding 
kunnen geven. 

Art . 4. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkond iging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24~ten 

Juni 1929. WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

B e e I a e r t, s v a n B I o k ! a n d. 
De Mini8ler van Arbeid, Handel en N~iverheid, 

J. R. S 1 o t e m a k e r d e B r u l n e. 
De 1l!linister van Financien, De Geer. 
De JJf inister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

J. B. K. an. 
De Minister van Kolonien, K. on in g s berg e r 

( Uitgeg. 26 Juni 1929.) 



613 24 J u N r (S.333) 1929 

FRANSCHE TEKST . 

Convention Internatlonale pour l'abolltlon 
des prohibitions et restrictions a l'lmpor

tatlon et Q. l'exportatlon. 
Le President du R eich allemand; le Pr~sident 

des Etats-Unis d'Amerique; le President de la 
Republique federale d'Autriche; Sa Majeste 
le Roi des Belges; Sa Majeste le Roi d e Grande
.Bretagne, d 'Irlande et des territoires britanni
ques au d ela des mers, Empereur des Indes ; 
Sa Majeste le Roi des Bulgares; le President de 
la Republique du Chili; Sa Majeste le Roi du 
Danemark: Sa Maj este le Roi d'Egypte; le 
P resident de la R epublique d'Estonie; le Presi
dent de la Republique de Finlande; le President 
de la R epublique frarn;:aise; Son Altesse sere
nissime le Gouverneur de la H ongrie; Sa•!\fa
jeste le Roi d'Italie; Sa Majest e l'Empereur du 
J apon; le President de la Republique de Let
tonie; Son Altesse royale la Grande-Duchesse 
du Luxembourg; Sa Majeste le Roi de Nor
vege; Sa Maj este la R eine des Pays-Bas; le 
President de la R e,Pub!ique de Pologne ; le 
President de la Republique portugaise; Sa 
Majeste le Roi de Roumanie; Sa Majeste le Roi 
d es S rbes , Croates et Slovenes; Sa Majeste 
le Roi du Siam; Sa Majeste le Roi du Suede; 
le Conseil federal suisse ; le President de la 
Republique tchecoslovaque ; le President de la 
Republique de Turquie: 

Vu la resolution de l'Assemblee de la Societe 
des ations en date du 25 septembre 1924; 
S'inspirant des conclusions de la Conference 
economique internationale, tenue a Geneve en 
mai 1927, et reconnaissant avec celle-ci que Jes 
prohibitions d 'importation et d' exportation, 
Jes regimes arbitra ires et les di scriminations 
deguisees qu'elles suscitent ont eu des resultats 
deplorables, sans que Jes inconvenients graves 
d e ces m esures aient eu pour contre-partie les 
avantages financiers ou Jes bienfaits sociaux 
qu'en esperaient Jes Etats qui Jes avaient 
prises; 

Persuades qu ' il importe a u retablissement et 
au developpement fu tur du commerce mondial 
que Jes gouvernements renoncent a une politique 
nuisible aussi bien a leur interet particulier 
qu'a l'interet general ; 

Convaincus que le retour a la liberte effective 
du commerce international est une des con
ditions essentielles de la prosperite mondiale ; 

Considerant ']Ue la meilleure maniere d' a t 
teindre le but ainsi defini est d e recourir a une 
action parallele et concertee sous la forme d 'une 
convention internationa le ; 

Ont desig ne pour leurs plenipotentiaires, 
savoir: 

Le President du Reich allemand : 
L e Dr. Ernst Trendelenburg, Secretaire d 'Etat 

au Ministere de l 'Economie nationale ; 
v~ President des Etats-Unis d'Amerique : 

!\fr. Hugh R. Wilson, Envoye extraordinaire 
et Minist re plenipotentiaire pres le Conseil 
federal Suisse ; 

L9 President de la Republique federale 
d ' Autriche : 

M. Em91·ich Pflug!, Ministre plenipotentiaire, 
Reprasentant du Gouv\lrnement federa l d'Au
tr iche a upres de la Societ,e des Nat ions ; 

Sa l\fajeste le Roi des Belges : 
I)(. J. Brunet, Envoye extraordina ire et Mi

nistre plenipotentiaire ; 
l\L F. van Langenbove, Chef du Cabinet et 

Directeur general du Commerce exterieur au 
Ministere des Affaires etrangeres; 

Sa Majeste le Roi de Grande-Bretagne, 
d'Irlande et des territoires britanniques 
au de!a des mers, Empereur des Indes : 

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du 
Nord, a insi que toute partie de !'Empire bri
tannique non m embre separe de la Societe des 

ations : 
Sir Sydney Chapman, K. C. B., C. B. E., 

Conseiller economiq ue du Gouvernement de Sa 
Majeste britannique; 

Pour l'Inde : 
Sir Atul C. Chatterjee, Haut Commissaire de 

!'Empire de l'Inde a Landres; 
Sa l\fajeste le Roi des Bulgares : 

M. Georges Danaillow, Professeur a l'Uni
versite de Sofia, Depute au Parlement; 

L e President de la Republique du Chili : 
M. E. Villegas, Representant du Chili au 

Conseil de la Societe des Nations; 
Sa Majeste le Roi du Danemark: 

M. J. Clan, Envoye extraordinaire et Ministqi 
plenipotentiaire, President de la Commission 
d anoise pour la conclusion des traites de com
merce; 

Sa Majeste le Roi d'Egypte : 
Sadik Henein pacha, Envoye extraordinaire 

et Ministre plenipotentiaire pres Sa Majeste le 
Ro i d'Italie; 

Le President de la Republique d 'Estonie: 
M. C. R . Pusta, Envoye extraordinaire et 

Ministre plenipotentiaire pres Sa Majeste le 
Roi d'Espagne et le President de la Republique 
fran9aise; 

Le President de la Republique de F inlande: 
M. Rafael W. Erich, Envoye extraordinaire 

et l\finistre pleni,Potentiaire pres le Conseil 
federal suisse, delcgue permanent aupres de la 
Soc iete des Nations; 

Le President de la Republique fran9aise : 
M. Daniel Serruys, Directeur des accords 

commerciaux au Ministere du Commerce; 
Son Altesse Sereniss ime le Gouverneur de 

la H ongrie : 
]\,f. Baranyai Zoltan, Charge d'affaires a. i. 

de la Delegation royale hongroise aupres de la 
Societe des J ations ; 

Sa Majeste de Roi d'Italie: 
M. A. Di Nola, Directeur general du Com

merce et de la Politique economique; 
Sa Maj este l'Empereur du J apon : 

M. N. Ito, Conseiller d'ambassade, Directeur 
adjoint du Bureau imperial du J apon a !a So
ciete des Nations ; 

M. J. Tsushima, Commissaire financier du 
Gouvernement du Japon a Londres, a Paris et 
a New-York; 

Le President de la Republique de Lettonie: 
M. Charles Duzmans, Ministre plenipoten

t ia ire, Representant permanent aupres de la 
Societe des Nations; 

on Alt3sse Royale la Grande-Duchesse du 
Luxembourg : 

M. Albert Calmes, Membre du Conseil supe
rieur de ]'Union economique belgo-Luxem
bourgeoise ; 
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Sa Majeste le Roi de Norvege: 
M. Georg Wettstein, Consul general a Zurich ; 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas : 
Le Dr. F . E. Posthuma, ancien Ministre de 

!'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce; 
M. de Graaff, ancien Ministre des Colonies ; 
M. F. M. Wibaut, Membre du Senat des 

Pays-Bas; 
Le President de la Republique de Pologne: 

M. F. Sokal, Envoye extraordinaire et Mi
nistre plenipotentiaire, Representant perma
nent aupres de la Societe des Nations; 

Le President de la Republique portugaise: 
M. F. de Calheiros e Menezes, Premier Secre

taire de legation, Chef de la Chancellerie por
t ugaise aupres de la Societe des Nations; 

Sa Majeste le Roi de Roumanie : 
M. D. Gheorghiu, Directeur de la Banque 

nationale de la Roumanie ; 
M. C. Popescu, Directeur general de l'industrie 

au Ministere de l'Industrie et du Commerce; 
Sa Maj este le Roi des Serbes, Croates et 

Slovenes: 
M. Constantin Fotitch, Delegue permanent 

aupres de la Societe des Nations; 
Sa Majeste le Roi du Siam : 

Son Altesse le Prince Charoon, Envoye extra
ordinaire et Ministre plenipotentiaire pres le 
President de la Republique franc;,aise; 

Sa Majeste le Roi de Suede: 
E. Einar Hennings, Envoye extraordinaire 

et Ministre plenipotentiaire pres le Conseil 
federal suisse ; 

Le Conseil federal suisse : 
M. Walter Stucki, Directeur de la Division 

du Commerce au Departement federal de l'Eco
nomie publique ; 

Le President de la Republique tchecoslo
vaque : 

Le Dr. Vincent Ibl, Conseiller de legation au 
Ministere des Affaires etrangeres; 

Le President de la Republique de Turquie : 
Mehemed Kemal bey, Consul a Geneve. 
Lesquels, apres avoir communique leurs 

pleins pouvoirs trouves en bonne et due forme, 
sont convenus des dispositions suivantes : 

Article premier. Les dispositions de la pre
sente Convention s'appliquent aux prohibitions 
et aux restrictions a !'importation dans les terri
toires des Hautes Parties contractantes, des 
marchandises - produits naturals ou fabriques 
- des territoires de l'une quelconque des autres 
Hautes Parties contractantes et aux prohibi
tions et aux restrictions a !'exportation de pro
duits des territoires desdites Parties vers les 
territoires de l'une quelconque des Hautes Par
t ies contractantes. 

Art. 2. Sous reserve des exceptions prevues 
aux articles suivants, les Hautes Parties con
tranctantes s'engagent a supprimer, dans un 
delai de six mois a dater de la mise en vigueur 
de la presente Convention en ce qui concerne 
Jes territoires respectifs de chacune d'elles, 
toutes prohibitions ou restrictions a !'impor
tation ou a !'exportation, et a ne pas etablir 
par la suite des prohibitions ou restrictions de 
ce genre. Durant ce delai, chacune des Hautes 
Parties contractantes adoptera toutes les me
sures propres a reduire au minimum les prohi
bitions et restrictions existantes et s'abstiendra 
d' instituer des prohibitions ou restrictions nou
velles. 

Les Hautes Parties contractantes s'engagent, 
en outre, a prendre les mesures necessaires pour 
que les dispositions de la presente Convention 
soient rigoureusement observees par toutes les 
autorites - centrales ou locales - et pour 
qu'aucune· reglementationt contrevenant a ces 
dispositions ne puisse etre edictee. 

Art. 3. Si les H autes Parties contractantes, 
en application de leur legislation, soumettent 
!'importation ou !'exportation de marchandises 
a certaines regles concernant le mode, la forme 
ou le lieu d'importation ou d'exportation, !'ap
position de marques, ou a d'autres formalites 
ou conditions. Elles s'enga~ent a n'en pas faire 
un moyen de prohibition deguisee ni de restric
tion arbitra ire. 

Art. 4. Les categories suivantes de prohi
bitions et de restrictions ne sont pas interdites 
par le presente Convention, a la condition, 
toutefois, qu'elles ne soient pas appliquees de 
maniere a constituer un moyen de discrimina
tion arbitraire entre Jes pays etrangers ou exis
tent les memes conditions, ni de maniere a 
constituer une restriction deguisee des echanges 
internationaux : 

1°. Prohibitions ou restrictions relatives a 
la securite publique; 

2°. Prohibitions ou restrictions edictees pour 
des raisons morales ou humanitaires ; 

3°. Prohibitions ou restrictions concernant 
le trafic des armes, des munit,ions et des ma
teriels de guerre, ou, dans des circonstances 
exceptionelles, de tons autres approvisionne
ments de guerre ; 

4°. Prohibitions ou restriction~ edictees en 
vue de proteger la sanM puhlique ou d'assurer 
la protection des animaux ou des plantes contre 
les maladies, les insectes et les parasites nuisi
bles; 

5°. Prohibitions ou restrictions a !'expor
tation ayant pour but la protection du pa
trimoine national artistiq ue, historiq ue ou ar
cheologiq ue ; 

60. Prohibitions ou restrictions applicables 
a !'or, a !'argent, aux especes, au papier-mon
naie et aux titres ; 

7°. Prohibitions ou restrictions ayant pour 
but d'etendre aux produits etranger~ le regime 
etabli a l' interieur du pays, en ce qui concerne 
la production, le commerce, le transport et la 
consommation des produits nationaux simi
laires; 

8°. Prohibitions ou r estrictions appliquees a 
des produits q ui font ou feront, a l'int-erieur du 
pays, en ce qui concerne la production ou le 
commerce, l'objet de monopoles d'Etat ou de 
monopoles exerces sous le controle d'Etat. 

Art. 5. Rien, dans la presente Convention, 
ne porte1·a atteinte au droit de toute Haute 
Partie contractante de prendre des me~ures de 
prohibition ou de restriction a ]'importation 
on a !'exportation pour sauvegarder, dans des 
circonstances extraordinaires et anormales, les 
interets ..,-itaux du pays. 

Si des mesures de cette nature sont prises, 
elles devront etre appliq uees de telle maniere 
qu'il n'en resu!te aucune discrimination arbi
traire au detrimenu de toute autre Haute Partie 
contractante. Leur duree devra etre limit.Se 
a la duree des motifs ou des circon9tances qui 
les ont fait naitre. 

Art. 6. 1. Les Hautes Parties contractantes, 
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reconnaissant qu'il existe, pour certaines d'entre 
elles, des situations de fait ou de droit d'ou 
resulte pour ces dernieres l' imposaibilite de 
prendre immediatement, en ce qui concerne 
certains produits determines, Jes engagements 
aouscrits aux articles precedents, ont juge 
equitable d'autoriser ces Hautes Parties con
tractantes a faire la reserve de certaine~ excep
tions de caractere temporaire, auxquelles celles
ci s'obligent de mettre un t erme des que Jes 
circonstances qui les motivent auront ptis fin. 

2. D'autre part. Jes HauteP. Parties contrac
tantes, reconnaissant que !'abolition de cer
taines prohibitions ou restrictions appliquees 
par certaines d'entre E!les a !'importation ou a 
l'exportation presenterait pour ces dernieres de 
graves difficultes et que, par ailleurs, ces prohi
bitions on restrictions ne comportent pas de 
repercussions dommageables pour le commerce 
des autres pays, ont juge egalement equitable 
d'autoriser ces Hautes Parties contractantes 
.a, faire la reserve de ces exceptions. 

3. L'Annexe a la presente Convention men
tionne Jes exceptions, rentrant dans le cadre des 
deux paragraphes precedents, qui ont ete con-
8enties, a la date de ce jour, au profit des Hautes 
Parties contractantes qui sont nommement 
designees dans cette Annexe et qui ont signe 
la Convention des cette date. 

4. Les demandes de derogations que Jes 
Hautes Parties contractantes croiraient devoir 
presenter posterieurement a cette date seront 
soumises a la procedure indiquee au Prococole 
de la presente Convention. 

Art. 7. Si l'une des Hautes Parties contrac
tantes est amenee a prendre une mesure de 
prohibition ou de restriction contre des produits 
d'un pays etranger quelconque, que la presente 
Convention lui soit ou non applicable, Elle 
devra l'instit uer de telle maniere que cette 
mesure porte le moins possible prejudice au 
commerce des autres Hautes Parties contrac
tantes. 

Art. 8. Si un differend surgit ent.re deux ou 
plusieurs Hautes Parties contractantes au suj et 
de !'interpretation ou de !'application des dis
positions de la presente Convention, a !'excep
tion des articles 4, 5 et 6 ainsi que des disposi
tions du Protocole relatives auxdits articles et 
s i ce differend ne peut etre regle, soit directe
ment entre Jes parties, soit par la voie de tout 
autre moyen qu'elles emploieraient pour arriver 
.It, une entente, les parties au differend pourront,, 
si elles sont toutes d'accord, avant de recourir 
a toute autre procedure arbitrale ou judiciaire, 
soumettre le differend, en vue d'un reglement 
a miable, a tout organisme technique qui pourra 
etre designe, soit par le Conseil de la Societe 
des Nations, soit par !es parties interessees. Cet 
organisme formulera un avis consultatif, apres 
avoir entendu Jes parties et Jes avoir, au besoin, 
reunies. 

L 'avis consultatif formule par !edit organisme 
ne liera par Jes parties au differend, a moins 
qu'il ne soit accepte par chacune d'elles, et Jes 
parties pourront, si elles sont toutes d'accord, 
soit apres avoir recouru a la procedure ci-dessus 
mentionnee, soit pour la r emplacer, recourir a 
toute autre procedure arbitrale ou judiciaire de 
leur choix, y compris !'instance devant la Cour 
permanente de Justice internationale, pour 
toutes matieres qui soot de competence de la 
Cour, aux termes de son Statut. 

Si un differend quelconque d'ordre juridique 
surgit au sujet de hnterpretation ou de !'appli
cation des dispositions de la presente Conven
tion - a !'exception des dispositions des arti
cles 4, 5 et 6 ainsi que des dispositions du Pro
tocole relative audit article - Jes parties de
vront, a la requete de l'une d'elles, soumettre 
l'obj et du litige a la decision de la Cour per
manente de Justice internationale, ou d'un 
tribunal arbitra l de leur choix, qu'elles aient 
OU non preablement recouru a la procedure 
prevue a l'alinea premier. 

En cas de contestation sur le point de savoir 
si un differend est d'ordre juridique ou non, 
cette question sera soumise a la decision de la 
Cour permanente de Justice internationale ou 
du tribunal arbitral choisi par Jes parties. 

La procedure ouverte devant l'organisme 
vise It l'alinea premier ci-dessus ou l'avis for
muln par Jui n'entratnera en aucun cas la sus
pension de la m.esure qui fait l'objet d~ litige; 
il en sera de meme dans le cas d une mstance 
devant la Cour permanente de Justice inter
nationale - a moins que celle - ci n'en decide 
autrement aux termes de !'article 41 de son 
Statut - ou devant le tribunal arhitrnl choisi 
par Jes parties. 

Rien dans la presente Convention ne pourra 
€It.re interprete comme portant atteinte aux 
droits et obligations resultant pour Jes Hautes 
Parties contractantes, soit de Jeurs engagements 
relatifs a la juridirtion de la Cour permanente 
de Justice internationale, soit de leurs con
vention~ bila.terales concernant la conciliation 
et ]'arbitrage. 

Art . 9. Chacune des H autes Parties con
tractantes pourra, soit !ors de la ratificat.ion de 
la presente Convention, ~oit ulteri_eure~ent, 
declarer qu'elle s'engage a etendre, v1s-a-v1s de 
tonte autre Haute Pa.rtiA contractante accep
tant la meme obligation, !'application des dis
posit,ions de l'alinea 3 de !'article 8 ci-dessus 
a tout differend pouvant surgir au sujet de 
!'interpretation ou de !'application des d\s
positions de la presente Convention, y compns, 
en tout ou en partie, Jes articles 4, 5 et 6, que 
le differend soit ou non d'ordre juridique. 

Les .i:iautes Parties contractantes qui ne 
prendraient pas, pour Jes articles 4, 5 et 6 ou 
pour certaines parties de ces articles, ainsi que 
pour Jes disposii ions y relatives du Protocole, 
l'en~a.gement pre".u a l'alinea precedent, pour
ront rendre apphcables entre Elles pour ces 
matieres Jes dispositions des alineas 1 et 2 de 
!'article 8. 

Art. 10. Chacune des Hautes P arties con
tractantes peut declarer, au moment de la sig
nature, de la ratification ou de !'adhesion, que, 
par son acceptat ion de la presente Convention, 
Elle n'entend assumer aucune obligation en ce 
qui concerne !'ensemble ou toute partie de ces 
colonies, protectorats ou territoires places sous 
sa suzerainete ou mandat ; dans ce cas, la pre
sen te Convention ne sera pas applicable aux 
territoires faisant-l'obj et de pareille declaration. 

Chacune des Hautes Parties contractantes 
pourra dans la suite notifier au Secretaire 
genera l de la Societe des Nations qu'elle entend 
rendre la presente Convention applicable a 
!'en emble ou a toute partie de ses territoires 
ayant fait l'objet de la declaration prevue a 
l 'alinea precedent. Dans ce cas, la Convention 
s'appliquera aux territoires vises dans la noti-
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fication quatre-vingt-dix jours apres la re<;ep
tion de cette notification par le Secretaire 
general de la Societe des Nations. 

De meme, chacune des Hautes Parties con
tractantes peut a tout moment declarer qu'elle 
entend voir cesser !'application de la presente 
Convention a !'ensemble ou a toute partie de 
ses colonies, protectorats ou territoires places 
sous sa suzerainete ou mandat ; dans ce cas, 
la Convention cessera d 'etre applicable aux 
territoires faisant l'objet de pareille declaration 
un an apres la reception de cette declaration 
par le Secretaire general de la Societe des 
Nations. 

Art. 11. Rieu, dans la presente Convention , 
ne porte atteinte aux droits et obligations de
coulant, pour Jes Hautes Parties contractantes, 
des conventions internationales en vigueur 
auxquelles elles sont parties. 

La presente Convention ne deroge pas aux 
stipulations des accords bilateraux, en vigueur 
a la date de ce jour entre les Hautes Parties 
contractantes, qui etablissent, en matiere de 
prohibitions ou d e restrictions a l'im portation 
ou a !'exportation, un regime plus liberal que 
celui qui est etabli par les dispositions de la 
presente Convent ion. 

Art. 12. La presente Convention ne porte 
en rien atteinte aux droits et obligations resul
tant du Pacte de la Societe des Nations. 

Art. 13. Les Hautes Parties contractantes 
se communiqueront, par l' intermediaire du 
Secretaire general de la Societe des Nations, 
dans les douze mois qui suivront la mise en 
vigueur de la presente Convention dans leurs 
territoires, un rapport sur les mesures prises 
pour assurer !'execution des dispositions de la 
Convention. 

Art. 14. La presente Convention, dont les 
textes fran9ais et anglais feront egalement foi, 
portera la data de ce jour. 

Elle pourra etre signee jusqu'au l er janvier 
1929, au nom de tout Membre de la SociPte 
des Nations ou de tout Etat non membre re
presente a la Conference qui a etabli cette Con
vention ou de tout Etat a qui le Conseil de la 
Societe des Nations aura, a cet effet, communi
que un exemplaire de la presente Convention. 

Les Membres de la Societe des Nations et les 
Etats non membres, au nom desquels la Con
vention aura ete signee avant le l er fevrier 
1928, seront admis au benefice de la procedure 
prevue au paragraphe 4 de !'article 6. 

Art. 15. La presente Convention sera rati
fiee. 

Les instruments de ratification seront deposes 
aupres du Secretaire general de la Societ'3 des 
Nations, qui en notifiera la reception a tous 
les Membres de la Soci&te ainsi qu'aux Etats 
non membres vises a !'article precedent. 

Art. 16. A partir du ler janvier 1929, tout 
Membre de la Societe des Nations et tout Etat 
vise a l'art.icle 14 poucra adherer a la presente 
Convention. ' 

Cette adhesion s'effectuera par une notifi
cation faite au Secretaire general de la Societe 
des Nations pour etrc Mposee dans les archives 
du Secretariat. Le Secret-aire general notifiera 
ce depot immediatement a tous les Etats sig
nataires ou adherents de la presente Convention. 

Art. 17. La presente Convention sera mise 
en vigueur dans les conditions et a la date qui 

seront fixees par la reunion prevue ci-apres. 
Entre le 15 juin et le 15 juillet, 1928, le Secre

taire general de la Societe des Nations convo
quera les representants dument accredites des 
Membres de la Societe des Nations et des Etats 
non m embres, au nom desquels la Convention 
aura ete signee s. la date du 1.5 juin 1928, a une 
reunion, au cours de laquelle ils auront a deter
miner: 

a) Les reserves qui, communiquees aux 
Hautes Parties contractantes en conformite du 
paragraphe 4 de !'article 6, pourront, avec 
l'assentiment de ces dernieres, etre faites au 
moment de la ratification ; 

b. Les conditions requises pour la mise en vi
gueur de la Convention et notamment le nom
bre, et, s'il y a lieu, la mention des Membres 
de la Societe et des Etats non membres, qu'ils 
soient signataires ou non, dont la ratification 
ou !'adhesion devra prealablement avoir ete 
acquise; 

c. Le delai extreme pour le depot des rati
fications et la date a laquelle la mise en vigueur 
devra intervenir, si les conditions requises au 
paragraphe precedent sont realisees. 

Si, a !'expirat ion de ce delai, les ratifications 
auxquelles sera subordonnee la mise en vigueur 
de la Convention n'etaient, pas acquises, le Se
cretaire general de la Societe des Nations con
sultera les Membres de la Societe des Nations 
et les Etats non membres, au nom desquels la 
Convention aura ete ratifiee, sur le point de 
savoir s'ils desirent neanmoins la mettre en 
vigueur. 

Art. li<. La presente Convention pourra 
etre denoncee, par une not ification ecrite adres
see au Secretaire general de la Societe des 
Nations, au nom de tout Membre de la Societe 
des Nations ou de tout Etat non membre, apres 
!'expiration d 'un delai de cinq ans, comptes a 
partir de la date a laquelle la Convention sera 
entree en vigueur. 

Cette denonciation produira ses effets douze 
mois apres la date a laquelle elle aura ete re9ue 
par le Secretaire general de la Societe des Na
tions et n'aura d 'effet qu'en ce qui concerne le 
Membre de la Societe des Nations ou l'Etat 
non membre au nom duquel elle aura ete faite. 

Toutefois, la Convention pourra etre denon
cee au nom de tout Membre de la Societe des 
Nations ou de tout Etat non membre apres 
!'expiration de la troisieme annee, a compter 
de la date de la presente Convention, si, apres 
ce delai, l'une quelconque des derogations con
senties en vertu du paragraphe 1 de !'article 6 
subsiste. Cette denonciation produira ses effets 
six mois apres la date a laq uelle elle aura ete 
re9ue par le Secretaire general et n'aura d'e.~e~ 
qu'en ce qui concerne le Membre de la Societe 
des Nations ou l'Etat non membre au nom 
duquel elle aura ete faite. 

En outre, la Convention pourra etre denoncee 
au nom de tout Membre de la Societe des Na
tions ou de tout Etat non membre apres !'ex
piration de la cinquieme annee, a compter de 
la date de la presente Convention, si, a.pres 
ce delai ce Membre de la Societe des Nations 
ou cet Etat non membre estime que l'une quel
conque des derogations consenties par les Hau
tes Parties contractantes au cours de la reunion 
prevue a I' article 17 a altere les effe'ts de la pre
sente Convention. 
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Cette denonciation produira ses efiets six 
mois apres la date a laquelle elle aurn ete re~JUe 
par le Secretaire general et n'aura d'efiet qu'en 
ce qui concerne le Membre de la ociete des 
Nations ou l'Etat non membre au nom duquel 
elle aura ete fai te. 

Toute denonciation intervenue en confor
mite des dispositions ci-dessus sera communi
quee immediatement par le Secretaire general 
de la Societe des Nations a toutes Jes autres 
H autes P arties contractantes. 

Si, a la suite de denonciations, Jes conditions 
auxquelles les Haute Parties contractantes 
auront, au cours de la reunion prevue a !'article 
17, subordonne la mise en vigueur de la Con
vention, cessaient d'etre remplies, chacune des 
Hautes Parties contractantes pourra demander 
au Secretaire general de la Societe des Nations 
la convocation d'une Conference en vue d 'exa
miner la situation resultant de ce fait . A defaut 
d ' un accord pour le maintien de la Convention, 
chacune des H autes Parties contractantes sera 
liberee de ses obligations a la date a laquelle 
la denonciation qui a provoque la convocation 
de cette Conference produira ses efiets. 

Art. 19. Si avant !'expiration du delai de 
cinq ans mentionne au premier a linea de !'ar
tic le 18 des communications etaient adressees 
au Secretaire general de la Societe des Nations 
au nom d'un tiers des Membres de la Societe 
des Nations et des Etats non mcmbres, parties 
a la presente Convent ion, pour !'informer de 
lellr desir de vo ir reviser la Convention, tous 
le:, Membres de la Societe des Nations et tous 
les Etats non membres, parties a la presente 
Convention, s'engagent a prendre part a toute 
consultation qui pourra it avoir lieu dans ce but. 

Au cas 01't la r evision aurait lieu avant !'ex
piration de la cinquieme annee a compter de 
la date de la mise en vigueur de la presente 
Convention, tout Membre de la Societe des 

ations ou tout Etat non membre, qui n'accep · 
terait pas d'etre partie a la Convention revisee, 
aura le droit de denoncer la presente Conven
tion, non obstant le delai de cinq ans prevu a 
\'a linea 4 de !'article 18. Cette denonciation 
produira ses effets a la date a laquelle le regime 
institue par la Convention revisP.e entrera en 
v igueur. 

Au cas oit la revision aurait lieu au cours de 
la cinquieme annee a compter de la date de la 
mise en vigueur de la presente Convention, le 
delai de denonciation prevu a l'alinea 1 de !'ar
ticle 18 sera proroge d'un an. 

Annexe de l'article 6. 
Par application du paragraphe 3 de !'article 6 

et de la Section IV, litera d), du Protocole, cha
cune des exceptions maintenues au point des 
pays mentionnes ci-apres n'est admise, aux 
termes de la presente Convention, que si le 
pays interest\ y appose sa signature a la date 
de ce jour et si, a la meme date, la prohibition 
ou restriction dont ii reclame le maintien est 
encore en vigueur. 

I. 
Exceptions consenties en conformite du para

graphe l. 
Allemagne a !'importation et a !'exportation 

Houille, coke, tourbe, lignite, bri
quettes 

F errailles et dechets des au tres 
metaux et a lliages a !'exportation 

Aiitriche a !'exportation 
Ferrailles et dechets des autres 

metaux et alliages 
B e/,gique a !'exportation 

Ferailles et dechets des autres 
metaux et alliages 

Grande-Bretagne a !'importation 
Colorants organiq ues de syntheso 

et couleurs et matieres colorantes qui 
les contiennent ainsi que produits or
ganiques intermediaires employes pour 
la fabrication de ces colorants, cou
leurs et matieres colorantes 

France a !'exportation 
Ferrailles et dechets des autres 

metaux et all iages 
Hongrie a !'exportation 

Ferrailles et dechets des autres 
metaux et alliages 

ltalie a !'exportation 
Ferrailles et dechets des autres 

metaux et alliages 
J apon a !' importation 

Colorants organiques de synthese et 
couleurs et matieres colorantes qui les 
contiennent ainsi que produits organi
ques intermediaires employes pour la 
fabrication de cos colorants, couleurs 
et matieres colorantes 

R iz a !'importation et b !'exportation 
Luxembourg a !'exportation 

Ferrailles et dechets des autres 
metaux et alliages 

Roumanie a !'exportation 
Ferrailles et dechets des autres 

metaux et alliages 
Machines usagees pour installations 

industrielles a !' importation 
Tcheco-slovaquie a !'importation 

Houille, coke, 
quett.es 

et a !'exportation 
tourbe, lignite, bri-

Ferrailles et dechets 
metaux et alliages 

II. 

des autres 
a !'exportation 

Exceptions consenties en conformi/.e du para
graphe 2. 

Egypte a !'exportation 
Betail (exportation soumise a la 

delivrance d'un permis) 
CEufs (pendant certains mois de 

l'annee) a !'exportation 
Engrais organiques, y compris 

fiente de pigeons, dechets d'abattoirs 
et sang desseche a !'exportation 

Euits-Unis d'Amerique a !'exportation 
Gaz helium 

ltalie a l'exporntion 
Minerais de fer 
Ble a !'exportation 

a !'exportation 
fer, de cuivre et de 

Romnanie 
Minerais de 

manganese 
Petrole brut a !'exportation 

En foi de Quoi, les plenipotentiaires ont signe 
la presente Convention . 

Fait a Geneve, le huit novembre mi! neuf 
cent vingt-sept, en simple expedit ion qui sera 
deposee dans Jes archives du Secretariat de la 
Societe des Nations; copie conforme en sera 
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transmise a tous les Membres de la Societe des 
Nations et a tous les Etats non membres re
presentes a la Conference. 

Allemagne : Dr. Trendelenburg, 8-XI-27. 

Etats-Unis d'Amerique 

At the moment of signin/\ the International 
Convention for the Abolition of Import and 
Export Prohibitions and Restrictions, and the 
Protocol to the Convention, I, the undersigned, 
Envoy Extraordinary and Minister Plenipo• 
tentiary of the United States of America to 
Switzerland, duly empowered to sign the said 
Convention and Protocol, declare, pursuant to 
instructions from my Government, that the 
United States, in accordance with Article 10 
of the Convention, does not assume any obli
gation in respect of the Philippine Islands and 
that I sign the Convention and Protocol subject 
to the following reservations and conditions 
with respect to the United States of America: 

a. That prohibitions or restrictions designed 
to extend to exported products the regime esta
blished within the country in respect of the 
production of, trade in, and transport and con
sumption of such products in domestic com
merce are not prohibited by the said Conven
tion, provided, however, that such prohibitions 
or restrictions shall not be applied in such a 
manner as to constitute a means or arbitrary 
discrimination between foreign countries or a 
disguised restriction on international trade. 

b. That the said Convention affects neither 
thetariff systems nor the treaty-making methods 
of the participating countries nor the measures 
taken to ensure the application thereof, in
cluding measures to counteract dumping, boun
ties, subsidies, unfair methods or acts in foreign 
trade, undervaluation or discrimination. 

Hugh R. Wilson, 30-I-28. 
Autriche: E. Pflug!, 8-XI-27. 
Belgique: J. Brunet. 

F . van Langenhove, 8-XI-27. 
Grande-Bretagne et Irlande du Nord: 

ainsi que toutes parties de !'Empire britan
nique, non membres separes de la Societe des 
Nations. 

I declare that my signature does not include 
any of His Britannie Majesty's Colonies, Pro
tectorates or territories under suzerainty or 
mandate. 

Inde: 
S. J. Chapman, 8-XI-27. 

Under the terms of Article 10 I declare that 
my signature does not include the territories 
in India of any Prince or Chief under the suze. 
rainty of His Majesty. 

Atul C. Chatterjee, 26-IV-28. 

Bulgarie: Prof. Georges Danaillow, 8-XI-27. 
Ohili: 

Au moment de signer la presente Convention, 
le soussigne declare au nom de son Gouverne. 
ment: 

a. Qu'il a la ferme conviction que les Nos 
1 et 3 de !'article 4 ne pourront etre invoques 
par Jes autres Hautres Parties contractantes 
l)OUr interdire ou r esteindre !'importation dans 

leur territoire du nitrate de soude chilien, prin
cipalement employe dans !'agriculture. 

b. Que de l'avis du Gouvernement du Chili 
la Convention n' affecte ni le systeme tarifaire 
ni les methodes contraotuelles des pays partici
pants, ni les pratiques destinees a en assurer 
!'application, y compris les mesures destinees 
a contre-balancer les effets du dumping. 

Danemark: 

Egypte: 
Estonie: 
Finland: 
France: 

E. Villegas, 14-VI-28. 

A vec reserve pour le Groenland 
J. Clan, 8-XI-27. 
Sadik. E. Henein, 8-XI-27. 
C. R. Pusta, 30-I-28. 
Rafael Erich, 8-XI-27. 

Au moment de signer la presente Convention, 
la France declare que, par son acceptation, elle 
n'entend assumer aucune obligation en ce qui 
concerne !'ensemble de ses colonies, protectorats 
et territoires places sous sa suzerainete ou 
mandat. 

Hongrie: 
Italie: 
Japon: 

D. Serruys, 8-XI-27. 
Baranyai Zoltan, 8-XI-27. 
A. di Nola, 8-XI-27. 

En signant la Convention Internationale pour 
!'abolition des prohibitions et restictions a 
!'importation et a !'exportation, nous, sous
signes, declarons que les dispositions de !'article 
8 de la presente convention ne portent pas 
atteinte a !'action faite par le pouvoir judiciaire 
du Japon en appliquant les lois et decrets 
japonais. 

N. Ito. 
J. Tsushima, 8-XI-27. 

Lettonie : Charles Duzmans, 31-I-28. 
Luxembourg: Albert Calmes, 8-XI-27. 
Norvege: Georg Wettstein, 31-I-28. 
Pays-Bas : Posthuma. 

Pologne: 
Portugal: 

F. M. Wibaut. 
S. de Graaf£, 8-XI-27. 
F. Sokal, 31-I-28. 
Francisco de Calheiros e Menezes 

31 -I-28. 
Roumanie : D. J . Gheorghin. 

Cesar Popescu. 
Sous reserve de la ratification du gou verne

ment et du parlement roumain. 
8-XI-27. 

Royaume des Berbes, Oroates et Slovenes : 
Const. Fotitch, 24-I -28. 

Siam: Charoon, 8-XI-27. 
Suede : Einar Hennings, 2-XII-27. 
Suisse: · W. Stucki , 8-XI-27. 
Tchecoslovaquie: Dr. Ibl, 8-XI-27. 
Turquie: M. Kemal, 14-V-28. 

Protocole de la convention. 
Au moment de proceder a la signature de la 

Convention pour !'abolition des prohibitions et 
restrictions a !'importation et a !'exportation, 
conclue a la date de ce jour, Jes soussignes 
di\ment autorises sont convenus des dispositions 
suivantes, destinees a· assurer !'application de 
cette Convention : 
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SECTION I. 
ad Article 1. a. Les mots ,, territoires des 

Hautes Parties contractantes" employes dans 
la Convention ne designent que les territoires 
auxquels elle est rendue applicable; 

b. Daus le cas ou le territoire douanier d'une 
des Hautes Parties contractantes comprend des 
territoires qui ne sont pas places sous sa souve
rainete, ces territoires seront egalement consi
deres comme ,,territoires" aux termes de la 
Convention; 

c. Etant donne qu'il existe a l'interieur ou 
sur les b:ontieres memes de l'Inde des zones 
ou enclaves d'une etendue et d'une population 
tres faibles par rapport a celles de son territoire, 
et qui forment des parties detachees ou des 
etablissements appartenant a d'autres Etats 
metropoles et que, d'autre part, ii est impossible, 
pour des raisons administratives, d'appliquer 
les dispositions de la Convention auxdites zones 
ou enclaves, ii est convenu que ces dispositions 
ne s'y appliqueront pas. 

Toutefois l'Inde appliquera, a l'~g~rd de~ 
zones ou enclaves en question, un regime qm 
respectera Jes principes de la Convention et 
facilitera, dans la mesure du possible, Jes im
portations et Jes exportations, et elle s'interdit 
de les soumettre a toute nouvelle mesure de 
prohibition ou de restriction qui ne serait pas 
autorisee par la Convention, sauf dans le cas 
ou ii n'y aurait pas d'autre moyen d'assurer la 
perception des droits de douane et d'accise. 

SECTION II. 
ad Art. 2. En ce qui concerne !'application 

de !'article 2, !'engagement souscrit par le 
Canada ne lie q ue le Gouvernement federal , sans 
engager Jes gouvernements des provinces, aux
quels la constitution canadienne donne le pou
voir d'interdire ou de restreindre sur leur terri
toire !'importation et !'exportation de certains 
produits. 

SECTION III. 
ad Art. 4. a. ad No. 4. 
La protection des animaux et des plantes 

contre Jes maladies vise egalement les mesures 
prises afin de Jes preserver contre la degeneres
cence ou !'extinction, et Jes mesures appliquees 
aux semences, plantes, parasites et animaux 
nuisibles. 

b. ad No. 7. 
Les H autes Parties contractantes, bien que 

s'etant abstenues de viser Jes mesures relatives 
aux produits dits ,,standards" et aux definitions 
de produits, declarant que ce paragraphe doit 
etre interprete comme ne faisant pas obstacle 
a la pratique de certains pays de subordonner 
!'exportation de leurs produits a certaines con
ditions de qualitite, en vue de sauvegarder, d'une 
part, le bon renom de ces produits et de donner, 
d'autre I?art, une garantie a l'acheteur etranger. 
Elles declarent au contraire qu'Elles inter-. 
pretent le paragraphe en question comme inter
disant le recours a tout systeme de classification 
ou de definition des produits, employe comme 
un moyen detourne de restreindre !'importation 
des produits etrangers ou de la soumettre a un 
regime d'injuste discrimination. 

c. ad N°. 7. 
Les Hautes Parties contractantes declarent 

q ue les prohibitions et restrictions dont le seul 

but est soit d 'eviter que certaines marchandises 
importees puissent etre soustraites aux droits 
de douane qui leur sont applicables, soit d'em
p echer, dans des cas exceptionnels, l'im;i>or
tation de certaines marchandises d'ou resul
terait une reduction des revenus fiscaux :vro
venant de droits auxquels sont soumises d au
tres marchandises, ne pourront etre etablies 
ou maintenues qu'a defaut de tout autre moyen 
efficace d'assurer lesdits revenus fiscaux. 

d. ad N°. 7. 
Les Hautes Parties contractantes declarent 

que si , du fait de la constitution de certains 
Etats et des methodes differentes qu'ils mettent 
en CEuvre pour leur controle interieur, une assi
milation complete ne pouvait etre etablie entre 
le regime des produits nationaux et celui des 
produits importes, ce traitement differentiel ne 
saurait avoir pour objet ou pour resultat de 
creer une injuste discrimination au detriment 
de ces derniers. 

e. ad No. 8. 
Les H autes Parties contractantes declarent 

qu'elles n'ont en vue que des monopoles dont 
chacun ne vise qu'un ou plusieurs produits 
determines. 

SECTION IV. 
ad Art. 6. a. ad N°. 1. 
Les Hautes Parties contractantes qui ont 

fait Jes reserves prevues au paragraphe 1 de 
l'article 6, declarent qu'elles ne considerent pas 
leur adhesion a la disposition de l'alinea 3 de 
!'article 18 comme un engagement de leur part 
q ue Jes circonstances qui Jes ont obligees a for
muler ces reserves auront pris fin dans un delai 
de trois ans , mais comme la faculte consentie 
a toute Partie, contractante de reprendre sa 
liberte au cas ou, les susdites circonstances 
n'etant pas modifiees dans le delai indique, 
celle-ci jugerait son economie prejudiciee par 
le maintien d'une quelconque des prohibitions 
ou restrictions qui font l'obj et des susdites 
reserves. 

b. ad N°. 2. 
En admettant les derogations prevues au 

paragraphe 2 de !'article 6, les Hautes Parties 
contractantes n'ont l?as entendu en consacrer 
d'une maniere definitive !'existence, mais seule
ment marquer que la necessite de Jes aholir ne 
e fait pas sentir aussi imperieusement, etant 

donne le role peu important qu'elles jouent au 
point de vue des echanges internationaux. 

c. ad N°. 2. 
Les Hautes Parties contractantes declarent 

qu'en acceptant pour la Roumanie, et en consi
d..)ration de sa Rituation exceptionnelle de fait 
et de droit, la reserve du petrole brut en con
formite du paragraphe 2 de !'article 6, Elles 
n'ont nullement donne leur adhesion a. des 
mesures de prohibition et de restriction de ce 
produit, qu'elles con~iderent comme tres im
portant pour le marche international. Les 
H antes Parties contractantes expriment leur 
confiance que la Roumanie elle-meme, des que 
les circonst-ances le lui permettront, abolira 
cette prohibition, en se conformant a !'esprit 
du pnragraphe b) ci-dessus, et qu'elle t iendra 
compte, en attendant, des interets des pays 
voisins contractants. 

La Delegation roumaine s'associe complete
ment a cette declaration. 
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d. ad No. 4. 
I. Portee de la disposition. 

Pour !'application du paragraphe 4, ii est 
entendu que toute demandc de derogation~ qui 
pourra etre presentee apres la date de la pre
sonte Convention, ne sanrait porter que sur 
de.g prohibitions ou restrictions en vigneur a 
cotte meme date. 

II. Procedure. 
1. Chacune des Hautes Parties contrnctantes 

pourra faire conna1tre, par une communication 
adressee au Secretaire general de la Societe des 
Nations, les prohibitions ou restrictions qu'Elle 
desire pouvoir maintenir en vertu des para
graphes 1 et 2 de !'article 6. Cette <>ommucation 
devra parvenir au Secretaire general avant le 
ler fevrier 1928. Elle indiquera, le cas echeant, 
les conditions auxquelles la Haute Partie con
tractante interesqee serait disposee a renoncer 
a ces prohibitions ou restrictions. 

2. Le Sccretaire general de la Societe des 
Nations portera, aussitot que possible apres la 
date du ler fevrier 1928, a la connais ance des 
Hautes Parties contractantes !'ensemble des 
demandes qu' il aura r e~mes par application du 
paragraphe precedent. 

3. Toute Haute Partie contractante qui 
desirerait presenter des observations au sujet 
des demandes ainsi communiquees, pourra Jes 
faire parvenir jusqu'au l er mai 1928 au Secre
taire general de la Sociate des Nations. Celui-ci 
donnera connaissance aux Hautes Parties con
tractantes, aussitot que possible apres cette 

· date, de !'ensemble des obser,ations re,;ues. 
4. Les demandes et observations formulees 

par Jes Hautes Parties contractantes seront 
examinees au cours de la reunion prevue a 
!'article 17 de la Convention. 

SECTION V. 
ad Art. 7. L'expression .,commerce des 

H autes Parties contractantes" designe le com
merce de ceux de leurs territoires auxquels la 
Convention s'applique. 

SECTION VI. 
Les prohibitions ou restrictions appliquees 

aux articles fabriques dans Jes prisons ne sont 
pas vi ees par la Convention. 

SECTION VII. 
Dans le cas ou des prohibitions ou restrictions 

seraient appliquees dans Jes !imites etablies 
par la Convention, Jes H autes Parties contrac
tantes se conformeront strictement, en ce qui 
concerne les licences, aux dispositions suivantes : 

a. Les conditions a remplir et Jes formalites 
a accomplir a l'effet d'obtenir des licences seront 
immediatement portees, clans la forme la plus 
c!aire et la plus precise, a la connaissance du 
public; 
· b. Le mode de delivrance de ces titres sera 

aussi simple et aussi stable que possible; 
c. L'examen des demandes et la remise des 

licences aux interesses seront effectuees avec 
lal!us grande celerite; 

. Le systeme de delivrance des licences sera 
etabli de maniere a prevenir le trafio de ces 
titres. A cet effet, Jes licences, lorsqu' elles 
seront accordees a des personnes, devront por
ter le nom du beneficiaire et ne devront pas 

pouvoir etre utilisees par une autre personne. 
En oe qui concerno la repartition des con

tingents, Jes Hautes Parties contractantes, sans 
statuer sur la methode a adopter, estiment 
qu'une repartition equitable de ces contingents 
est une des conditions e entielles de !'equitable 
traitement d'u commerce international. 

En foi de Quoi, Jes plenipotentiaires ont signe 
le present Protocole. 

Fait a Geneve, le huit novembre mi! neuf 
cent vingt-sept, en simple expedition qui sera 
deposee dans Jes archives du Secretariat de la 
Societe des Nations; copie oonforme en sera 
transmise a tons Jes l\fembres de la Societe des 
Nations et a tons les Etats non membres re
presentes a la Conference. 

Allemagne : Dr. Trendelenburg. 
Etat.s-Unis d'Amerique: 

Hugh R. Wilson. 
Autriche : E. Pflug!. 
Belgique : J. Brunet. 

F. van Langenhove. 
Grande-Bretagne et Irlande dit Nord : 

ainsi que toutes parties de !'Empire britanni
que, non membres separes de la Societe des 
Nations. 

I declare that my signature does not include 
any of His Britannic Majesty's Colonies, Pro
tectorates or territories under suzerainty or 
mandat 

Inde: 
S. J. Chapman . 

Under the t erms of Article 10 of the Con
vention I declare that my signature does not 
include the territories in India of any Prince 
or Chief under the suzerainty of His Maj esty. 

Bulgarie: 
Ghili: 
Danemark: 

Egypte : 
Estonie: 
Finlande : 
France: 

Atu I C. Chatterjee. 
Prof. Georges Dana\llow. 
E. Villegas. 
Aveo reserve pour le Groenland 
J. Clan. 
Sadik E. Henein. 
C. R. Pusta. 
Rafael Erich. 

Sous Jes reserves formulees au moment de 
signer la Convention 

D. Serruys. 
Hongrie : Baranyai Zoita n. 
Italie : A. di Nola. 
Japan: 

Sous le reserves formulees au moment de 
signer la Convention 

N. Ito. 
J. Tsushima. 

LeUonie : Charle Duzmans. 
Luxembourg : Albert Calmes. 
Norve,ge : Georg Wettstein. 
Pays-Bas : Post huma. 

F. l\L Wibaut. 
S. de Graaff. I Pologne : F. Sokal. 
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Portugal : Francisco de Oalheiros e Menezes. 
Roumanie : D. J . Gheorghiu. 

Cesar P opescu. 
Sous la reserve de la ratification du gouverne

ment et du parlement roumains. 
Royaume des Serbes, Oroates et Slovenes : 

Const. Fotitch. 
Siam: Charoon. 
Su/,,de : Einar Hennings. 
Suisse : W. Stucki . 
Tchecoslovaquie : Dr. lb!. 
Turquie : M. Kemal. 

Accor1l complementaire a la convention du 
8 Novembre 1927 pour l'abolltion des pro
hibitions et restrictions a !'importation et 

a !'exportation. 

Accord complementaire a la convention du S 
Novembre l 927 pour l' abolition des prohibitions 
et restrictions a l' importation et a l'exportation. 

Le President du Reich allemand; le Presi
dent des Etats-Unis d'Amerique; le President 
de la Republique federale d'Autriche; Sa Ma
j este le Roi des Belges; Sa Majeste le Roi de 
Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires 
britanniques au dela des mers, Empereur des 
Indes; Sa Maj este le Roi des Bulgares; le Pre
sident de la R epublique du Chili; Sa Majeste 
le Roi du Danemark; Sa l\fajeste le Roi d'Egyp
te; le President de la Republique d'Estonie; 
le President de la Republique de Finlande; 
le President de la Republique frarn;ai~e ; Son 
Altesse serenissime le Gouverneur d e la H on
grie; Sa Majeste le Roi d 'Italie; Sa Majeste 
l'Empereur du Japon; le President de la Re
publique de Lettonie; Son Altesse royale la 
Grande-Duchesse du Luxembourg; Sa Majeste 
le Roi de Norvege ; Sa Majeste la Reine des 
Pays-Bas; le President de la Republique de 
Pologne; le President de la Republique portu 
gaise; Sa Majeste le Roi de Roumanie; Sa 
Majeste le Roi des Serbes, Croates et Slovenes; 
Sa Majeste le Roi du Siam; Sa Maj este le Roi 
du Suede; le Oonsei l federal suisse; le President 
de la Repub!ique tchecoslovaque; le President 
de la Republique de Turquie : 

Vu la Convention signee a Geneve le 8 
novembre 1927 pour !'abolition des prohibi
tions et restrictions a !'importation et a !'ex
portation; 

Vu les dispositions de !'article 17 de ladite 
Convention : 

Ont designe pour leurs plenipotentiaires a la 
reunion prevue audit article, savoir: 

Le President du Reich allemand : 
Le Dr. Ernst Trendelenburg, Secretaire d'Etat 

au l\finistere d e l'Economie nationale; 
Le President des Etats-Unis d 'Amerique: 

Mr. Hugh R. Wilson, Envoye extraordinaire 
et Ministre plenipotentiaire pres le Conseil 
federal suisse; 

Le President de la Republique fed"'-mle 
d'Autrich'l : 

M. Richard Schii!ler, Chef de Section a la 
Chancellerie federale ; 

Sa Majeste le Roi des Belges : 
M. J. Brunet, Envoye extraordinaire et 

Ministre plenipotent iaire ; 
M. F. van Langenhove, Chef du Cabinet et 

Directeur general du Commerce exterieur au 
Ministere des Affaires etrangeres ; 

Sa Majeste le Roi de Grande-Bretagne, 
d 'Irlande et des territoires britanniques 
au dela des mers, Empereur des Indes : 

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du 
Nord, ainsi que toute part ie de !'Empire bri 
tannique non membre separe de la Societe des 
Nations: 

Sir Sydney Chapman, K.C.B., C.B.E., Con
seiller economique du Gouvernement de Sa 
Majeste britannique; 

Pour l'Inde: 
M. G. A. F. Lindsay , C.1.E., 0 .B.E., ,,Ind;an 

Trade Commissioner" ; 
Sa Maj este le Roi des Bulgares : 

l\L D. Mikoff, Charge d'affaires a Berne; 
Le President de la Republique du Chili : 

l\f. Tomas Ramirez Frias, Depute, ancien 
Ministre d'Etat, Professeur d'economie politique 
et de droit civil a l'Universite de Santiago; 

Sa Majeste le Roi du Danemark: 
M. J . Olan, Envoye extraordinaire et Ministre 

plenipotentiaire, President de la Commission 
danoise pour la conclusion des traites de com
merce; 

M. William Borberg, Representant perma
nent du Danemark accredite aupres de la So
ciete des Nations; 

Sa Majeste le Roi d 'Egypte; 
Sadik Henein pacha, Envoye extraordinaire 

et Ministre plenipotentiaire pres Sa Majeste 
le Roi d'Italie ; 

Le President de la Republique d'Estonie : 
M. A. Schmidt, Ministre adjoint des Affaires 

etrangeres ; 
Le President de la Republique de Finlande: 

M. Rudolf Holsti, Envoye extraordinaire et 
Miiiistre plenipotentiaire, Delegue permanent 
aupres de la Societe des Nations; 

M. Gunnar Kihlman, Directeur des Affaires 
politique et commerciales au Ministere des 
Affaires etrangeres ; 

Le President de la Republique frarn;,aise : 
M. Daniel Serruys, Directeur des accords 

commerciaux au Ministere du Commerce ; 
Son Altesse Serenissime le Gouverneur de 
la Hongrie: 

M. Alfred Nickl, Conseiller de legation ; 
Sa Majestc le Roi d 'Italie : 

M. A. D.i Nola, Directeur general du Com
merce et de la Politique economique; 

M. Pasquale Troise, Directeur general des 
Douanes; 

Sa l\fajeste l'Empereur du Japon : 
M. N . Ito, Conseiller d'ambassade, Directeur 

adjoint du Bureau imperial du Japon a la So
ciete des Nations; 

M. ,T., Tsushima, Oommissaire financier du 
Gouvernement du Japon a Londres, a Paris 
et a New-York; 

Le President de la Republique de Lettonie: 
M. Charles Duzmans, Ministre plenipoten

tiaire, Representant permanent aupres de la 
Societe des Nations ; 

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse du 
Luxembourg : 

M. Albert Calmes, Membre du Oonseil snpe
rieur de !'Union economique belgo-luxembour
geoise; 

Sa l\fajeste le Roi de Norvege: 
M. Gunnar Jahn, Directeur du Bureau cen

tral de Statistique norvegien ; 



1929 24 Ju NI (S.333) 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas: 
Le Dr. F. E. Posthuma, ancien Ministre de 

!'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce; 
M. de Graaff, anci.en Ministre des Colonies ; 
M. F. M. Wibaut, Membre du Senat des 

Pays-Bas; 
Le President de la Republique de Pologne: 

M. Fran9ois Dolezal, Sous- Secretaire d'Etat 
au Ministere de l'Industrie et du Commerce, 
membre de Comite economique de la Societe 
des Nations; 

Le President de la Republique portugaise: 
M. A. d'Oliveira, Envoye extraordinaire et 

Ministre plenipotentiaire pres le Conseil federal 
suisse et pres Sa Majeste le Roi des Belges, 
Delegue permanent aupres de la Societe des 
Nations; 

M. F. de Calheiros e Menezes, Premier Secre
taire de legation, Chef de la Chancellerie por
tugaise aupres de la Societe des Nations; 

Sa Majeste le Roi de Roumanie : 
l\L Constantin Antoniade, Envoye extraor

dinaire et Ministre plenipotentiaire pres la 
Societe des Nations; 

M. D. Gheorghiu, Directeur de la Banque 
nationale de la Roumanie ; 

M. C. Popescu, Directeur general de l'in
dustrie au Ministere de l'Industrie et du Com
merce; 

Sa Majeste le Roi des Serbes, Croates et 
Slovenes: 

M. Constantin Fotitch, Delegue permanent 
aupres de la Societe des Nations; 

M. Georges Curcio, Secretaire general de la 
Confederation des Corporations industrielles 
serbes-croates-slovenes; 

Sa Majeste le Roi du Siam : 
Son Altesse le Prince Charoon, Envoye ex

traordinaire et Ministre plenipotentiaire pres 
le President de la Republique fran9aise; 

Sa Majeste le Roi de Suede : 
M. Einar Modig, Sous-Secretaire d'Etat au 

Ministere du Commerce ; 
Le Conseil federal suisse : 

M. Walter Stucki, Directeur de la Division 
du Commerce au Departement federal de l'Eco
nomie publique; 

Le President de la Repuhlique tchecoslo
vaque: 

Le Dr. Vincent Ibl, Conseiller de legation au 
Ministere des Affaires etrangeres ; 

Le President de la Republique de Turquie: 
H assan hey, Vice-President de la Grande 

Assemblee nationale de Turquie. 

lesquels, apres avoir communique leurs pleins 
pouvoirs, trouves en bonne et due forme, soot 
convenus des dispositions suivantes, destinees 
a completer les dispositions de la Convention 
susdite, dont elles feront partie integrante. 

Art. A. L'annexe de !'article 6 de la Con
vention du 8 novembre 1927 esl; • completee 
comme suit au profit des pays ci-apres designes: 

Exceptions consenties en conformite du para
graphe 1. 

Bulgarie a !'exportation 
Rosiers et leurs racines et verges 

Ghili a l' exportation 
Ferrailles et dechets de zinc 
Juments a !'exportation 

Portugal 
Laine fine 
Liege a l'etat brut 

Suede 
Ferrailles 

Tcheco-slovaquie 
Jets de houblon 

a !'exportation 

a !'exportation 
a !'exportation 

a !'exportation 

E xceptions consent.ies en conformite du para
graphe 2. 

E stonie a !'exportation 
Platine, pierres precieuses, perles et 

coraux (bruts ou acheves, detaches 
ou montes) 

Etats- U nis d' A merique 
Gaz h elium 

Portugal 
Gomme de pin 

Tchr!co-slovaquie 
Quartzite 

a !'exportation 

a !'exportation 

a !'exportation 

Art. B. Au cas ou les Arrangements conclus 
en date de ce jour relatifs a !'exportation des 
peaux et des os ne pourraient, a defaut des rati
fications necessaires, etre mis en vigueur, les 
Hautes Parties contractantes au present Accord 
complementaire sont convenues d'autoriser 
chacune d'elles a introduire ulterieurement les 
demandes qu'elles etaient en droit d'introduire 
aux termes de !'article 6 de la Convention et du 
Protocole y annexe et qu'elles ont renonce a 
presenter au benefice des susdits Arrangements. 

Ces demandes de derogations devront etre 
adressees au Secretariat general de la Societe 
des Nations avant le 30 septembre 1929 et seront 
transmises par ses soins aux Hautes Parties 
contractantes avant le 31 octobre 1929. 

Les Hautes Parties contractantes s'engagent 
a se reunir d'urgence sur !'invitation qui leur 
sera adressee par le Secretaqe general a I' effet 
d'examiner Jes demandes de derogations ci
dessus visees. 

Art. C. Les Hautes Parties contractantes 
sont d'accord que, pour etre mise en vigueur, 
la Convention devra avoir recueilli au prealable 
soit la ratification prevue a !'article 15, soit 
!'adhesion prevue a !'article 16 de ladite Con
vention, de la part d'au moins dix-huit Membres 
de la Societe des Nations ou Etats non Membres. 

Les ratifications devront etre deposees avant 
le 30 septembre 1929. 

Chacune des Hautes Parties contractantes 
aura la faculte de faire savoir au Secretaire 
general de la Societe des Nations, au moment 
du depot de sa. ratification ou de la notification 
de son adhesion, qu'elle subordonne la mise en 
vigueur de la Convention, en ce qui la concerne, 
a la ratification ou a !'adhesion notifiee au nom 
de certains Etats, sans pouvoir toutefois faire 
mention d'autres Etats que ceux denommes 
ci-apres: 
L' Allemagne 
L'Autriche 
Les Etats-Unis d'Ame-

rique 
La France 
La Grande-Bretagne 
La Hongrie 
L'Italie 
Le J apon 

La Pologne 
La Roumanie 
Le Royaume des Ser

bes, Croates et Slo
venes 

La Suisse 
La Tc_hecoslovaquie 
La Turquie 

Le Secretaire general de la Societe des Na
tions informera immediatement chacune des 
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Hautes Parties Contractantes de chaque rati
fication ou adhesion enregistree, ainsi que des 
indications dont elle aura pu etre accompagnee 
en conformite de l'alinea precedent. 

Le 31 octobre 1929, le Secretaire general de 
la Societe des Nations fera connaitre a tous Jes 
Membres de la Societe et Etats non Membres, 
au nom desquels la presente Convention aura 
ete signee OU !'adhesion aura ete donnee en vertu 
de l'article 16 de la Convention, les ratifications 
deposees et Jes adhesions notifiees avant le 30 
septembre 1929. 

Art. D. S'il appert de la communication du 
Secretaire general de la Societe des Nations 
visee au dernier alinea de !'article precedent 
q ue les conditions req uises en vertu des trois 
premiers alineas dudit article et du Protocole 
annexe se sont trouvees realisees a la date du 
30 septembre 1929, la Convention sera mise 
en vigueur le ler janvier 1930. 

Dans le cas contraire, il sera procede en con
formite de l'alinea final de !'article 17 de la 
Convention. 

En Foi de Quoi, Jes plenipotentiaires susnom
mes ont signe le present Accord. 

Fait a Geneve, le onze juillet roil neuf cent 
vingthuit, en simple expedition, qui sera de
posee dans Jes archives du Secretariat de la 
Societe des Nations; copie conforme en sera 
transmise a tons les Membres de la Societe des 
Nations et a tons Jes Etats non membres re
presentes a la Conference. 

Allemagne : Dr. Ernst Trendelenburg. 
Etats-Unis D'Amerique: 

Autriche: 
Belgique: 

Hugh R . Wilson. 
Dr. Richard Schuller. 
J. Brunet. 
F. van Langenhove. 

Grande-Bretagne et Irlande du Nord: 
ainsi que toutes parties de !'Empire britanni

que, non membres separes de la Societe des 
. Nations. 

I declare that my signature does not include 
any of His Britannic Majesty's Colonies, Pro
tectorates or territories under suzerainty or 
mandate. 

S. J. Chapman. 
I nde: H . A. F. Lindsay. 
Bulgarie: 

Au moment· de signer le present Accord com
plementaire, la Bulgarie declare qu'il sera ratifie 
et mis en vigueur aussitot que la monnaie na
tionale sera retablie en or. 

D. Mikoff. 
Tomas Ramirez Frias. 

Danemarlc : J. Clan. 

Egypte: 
Estonie: 
Finlande : 

France: 

William Borberg. 
Sadik E. Henein. 
A. Schmidt. 
Rudolf Holsti. 
Gunnar Kihlman. 

Au moment de signer le present Accord com
plementaire, la France declare que, par son 
acceptation, elle n'entend assumer aucune obli
gation en ce qui concerne !'ensemble de ses 

colonies, protectorats et territoires places 
sa suxerainete ou mandat. 

Hongrie: 
Italie : 

Japon: 

Lettonie: 
.Luxembourg : 
Norvege: 
Pays-Bas: 

Pologne: 
Portugal: 

D. Serruys. 
Nickl. 
A. di Nola. 
P. Troise. 
N. Ito. 
J . Tsushima. 
Charles Duzmans. 
Albert Calmes. 
Gunnar Jahn. 
Posthuma. 
F . M. Wibaut. 
S. de Graaff. 
Fran9ois Dolezal. 
A. d'Oliveira. 
F. de Calheiros e Menezes. 

Roumanie : Antoniade. 
D. T. Gheorghiu. 
Cesar Popescu. 

Royaume des Berbes, Croates en Slovenes : 
Const. Fotitch. 
Georges Curcin. 

Sia1n : Charoon. 
Suede : Einar Modig. 
Suisse : W. Stucki. 
Tchecoslovaquie : lb!. 
Turquie: Sous reserve de !'article B . 

Hassan. 

sous 

Protocole de !'accord complementalre. 
Au moment de proceder a la signature de 

I' Accord complementaire a la Convention inter
nationale pour !'abolit ion des prohibitions et 
restrictions a !'importation et a !'exportation, 
Accord conclu a la date de ce j our, les soussignes, 
dument · autorises, sont convenus des disposi
tions suivantes, destinees a assurer !'application 
de cet Accord complementaire : 

SECTION I. 

Les Hautes Parties contractantes decla rent 
que, dans le texte de !'Accord complementaire 
en date de ce jour, !'expression ,,la Conven
tion" designe tant la Convention internationale 
du 8 novembre 1927 pour l'<tbolition des prohi
bitions et restrictions a !'importation et a !'ex
portation que !'Accord complementaire en date 
de ce jour. 

SECTION I I. 
Ad Article A. 

a. Le liege a l'etat brut, pour lequel une 
derogation est consentie au Portugal, ne com
prend pas le liege en dechets, en agglomeres, 
en rapures et en planches. · 

b. Bien que Jes exceptions enumerees a 
!'article A aient ete, comme celles qui appa
raissent a !'annexe de !'article 6 de la Conven
tion, consenties a la condition que Jes Etats 
qui en beneficient signeraient le present Accord 
com plementaire le j our de la signature genera le, 
i i a paru equitable d'accorder un delai s'eten
dant jusqu'au 31 aout 1928 a la Bulgarie, aux 
Etats-Unis d'Amerique et au Portugal. 

c. Ence qui concerne !'exception des jets de 
houblon, accordes a la Tchecoslovaquie en vertu 

j 
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du paragraphe 1 de l'article 6 de la Conven
tion, les Hautes Parties contractantes declarant 
que leur consentement a ete donne a la suite 
de !'engagement ecrit par la delegation tche
coslovaque de rendre libre l'exportation de ce 
produit vers tous les pays qui garantissent ou 
garantiront a la Tchecoslovaquie, par des 
mesures legislatives ou contractuelles, la pro
tec~ion de !'appellation d 'origine des houblons 
tchecoslovaques. 

SECTION III. 
Ad Article B. 

Les Hautes Parties contractantes sont d 'ac
cord pour reconnaitre en faveur de l'Italie 
!'application de la disposition du Protocole de 
l'Arrangement international relatif a !'expor
tation des os (l:lection I, ad article premier, a), 
dans le cas ou !edit Arrangement entrerait en 
vigueur. 

SECTION IV. 
Ad Article 0. 

a. Etant donne la situation des Etats-Unis 
d'Amerique, situation qui resulte du fait g"ue 
l'annee 1928-29 est une annee de courte session 
parlementaire, les Hautes Parties contractantes 
conviennent que, meme au cas ou la ratification 
des Etats-Unis, demandee en vertu de l'alinea 3 
de !'article C, n'aura point ete deposee a la date 
du 30 septembre 1929, la Convention sera mise 
en vigueur a la date du l er janvier 1930 si , 
du moins, tous les autres Etats, dont depend 
la mise en vigueur et dont le nombre total serait, 
dans ce cas, ramene a dix-sept, ont notifie au 
Secretai,re general de la Societe des Nations leur 
ratification ou leur adhesion avant le 30 sep
tembre 1929 et s'il n'y est fait opposition avant 
la date du 15 novembre 1929 par aucun des 
Etats qui au moment du depot .de leur ratifica
tion ou de leur adhesion, ont subordonne la 
mise en vigueur, en ce qui les concerne, de la 
Convention a la ratification ou a !'adhesion des 
Etats-Unis d'Amerique. Dans le cas ou cette 
opposition se produirait, le dernier alinea de 
l'article 17 de la Convention serait applicable. 

b. Les H autes Parties contractantes decla
rent qu'en dressant la liste d'Etats figurant 
a l'article C, elles se sont inspirees surtout de 
l'interdependance, affirmee au sein meme de la 
Conference, de certains interets. 

Elles ont cru devoir omettre toute mention 
qui ne se serait justifiee que par l'importance 
des interets economiques OU par des conside
rations de situation geographique. 

Si elles ont renonce a mentionner certains 
Etats, c'est aussi qu'en raison du fait que ces 
Etats n 'ont guere, a l'heure presente, de pro
hibitions de reelle importance, elles croient pou
voir compter sur leur ratification ou adhesion. 

En foi de quoi, les plenipotentiaires susnom
mes ont signe le present Protocole. 

Fait a Geneve, le onze juillet mi! neuf cent 
vin~t-huit, en simple expedition, qui sera de
posee dans les archives du Secretariat de la 
Societe des Nations; copie conforme en sera 
transmise a tous les Membres de la Societe des 
Nations et a tous les Etats non membres re
presentes a la Conference. 
Allemagne : Dr. Ernst Trendelenburg. 
.Etats-Unis d'Amerique: . 

Hugh R. Wilson. 

Autriche: 
Belgique: 

Dr. Richard Schuller. 
J. Brunet. 
F. van Langenhove. 

Grande-Bretagne et lrlande du Nord: 
ainsi que toutes parties de !'Empire britanni

que, non membres separes de la Societe des 
Nations. 

I declare that my signature does not include 
any of His Britannic Majesty's Colonies, Pro
tectorates or territories under suzerainty or 
mandate 

lndie : 
Bulgarie: 
Ghili: 
Danemark: 

Egypte : 
Estonie: 
Finlande: 

France: 

S. J . Chapman. 
H. A. F. Lindsay. 
D. Mikoff. 
Tomas Ramirez Frias. 
J. Clan. 
William Borberg. 
Sadik E. Henein. 
A. Schmidt. 
Rudolf Holsti . 
Gunnar Kihlman. 

Sous les reserves formulees au moment de 
signer !'accord complementaire. 

D. Serruys. 
1-longrie: 
ltalie: 

Japon: 

Lettonie: 
Luxembourg : 
Norvege: 
Pays-Bas: 

Pologne: 

Nickl. 
A. di Nola. 
P. Troise. 
N. Ito. 
J. Tsushima. 
Charles Duzmans. 
Albert Calmes. 
Gunnar Jahn. 
Posthuma. 
F. M. Wibaut. 
S. de Graaf!. 
Frangois Dolezal. 
A. d'Oliveira. Portugal: 
E. de Calheiros e Menezes. 

Roumanie : Antoniade. 
D. T. Gheorghiu. 
Cesa.r Popescu. 

Royaume des Berbes, Groates et Slovenes : 
Const. Fotitch. 
Georges Curcin. 

Siam : Charoon . 
Suede : Einar Modig. 
Suisse : W. Stucki. 
Tchecoslovaquie : lb!. 
Turquie : Sous reserve de !'article B. 

Hassa.n. 

DECLARATION ANNEXE , 

Les delegations de l'Allemagne, de l'Autriche 
et de la H ongrie, en acceptant, en faveur de la 
Tchecoslovaquie, !'exception de la quartzite en 
vertu du paragraphe 2 de l'article 6 de la Con
vention, declarent que leur consentement n'avait 
ete obtenu que moyennant !'engagement de la 
Tchecoslovaquie de maintenir, auss i longtemps 
que la Convention restera en vigueur, les con
tingents et les condit ions d'exporta.tion actuelle
ment accordes en vertu de traitl,s ou d'arran
gements speciaux. 
Allemagne : Dr. Ernest Trendelenburg. 
Autriche: Dr. Richard Schuller. 
Hongri: Nickl. 
Tchecoslovaquie : lb!. 
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ENGELSCHE TEKST. 

International Convention for the abolition 
of Import and export prohibitions and 

restrictions. 

The President of the German Reich ; the 
President of the United States of America; the 
President of the Austrian Federal Republic ; 
His Majesty the King of t he Belgians; His 
Maj esty the King of Great Britain and Ireland 
and of the British Dominions beyond the Seas, 
Emperor of India; His Majesty the King of the 
Bulgarians ; the President of the Chilia.n Repu
blic; •His Majesty the King of Denmark; His 
Maj esty t he King of Egypt; the President of the 
Estonian Republic; the President of the Re
public of Finland ; the President of the French 
Republic; His Serene Highness the Governor 
of H ungary; His Majesty the King of Ita ly; 
His Majesty the Emperor of J apan; the Pre
sident of the Latvian Republic; H er Royal 
Highness the Grand-Duchess of Luxemburg; 
His Majesty the King of Norway; H er Majesty 
the Queen of the Netherlands; the President 
of the Polish Republic ; the President of the 
Portuguese Republic; His Majesty t he K ing of 
Roumania; His Majesty the King of the Serbs, 
Croats and Slovenes; His Majesty the King of 
Siam; His Majesty the King of Sweden; the 
Swiss Federal Council ; the President of the 
Czechoslovak Republic; the President of the 
Turkish Republic: 

Having regard to the resolution of the Assem
bly of the League of Nations dated September 
25th, 1924; 

Being guided by the conclusions of the Inter
national Economic Conference held at Geneva 
in May 1927, and agreeing with the latter that 
import and export prohibitions, and the ar
bitrary practices and disguised discriminations 
to which they give rise, have had deplorable 
r esults, without the grave drawbacks of these 
measures being counterbalanced by the finan 
cial advantages or social benefits which were 
anticipated by the countries which had recourse 
to them ; 

Being persuaded that it is important for the 
recovery and future development of world trade 
that Governments should abandon a policy 
wh\ch is equally injurious to their own and to 
the general interest ; 

Bring convinced that a return to the effective 
liberty of international commerce is one of the 
primary conditions of world prosperity ; and 

Considering t hat this object may best be 
achieved by resort to simultaneous and con 
certed action in the form of an international 
convention ; 

Have a.ppointed their plenipotentiaries, 
namely: 

(Zie voor de namen der gevolmachtigden de 
Fransche tekst.) 

Who, having communicated their full powers, 
found in good and due form, have agreed to the 
following provisions : 

Article 1. The provisions of the present 
Convention shall apply to prohibitions and 
restrictions imposed on the importation into 

1!)2!-l 

the territories of any High Contracting Part~ 
of goods the produce or manufacture of the 
territories of any other High Contracting Party, 
and to prohibit ions and restrictions imposed 
on the exportation of goods from the territories 
of any High Contracting Party to the terri
tories of any other High Contracting Pa.rty. 

Art. 2. Subject to the exceptions provided 
for in the following articles , the Hioh Contrac
ting Parties undertake to abolish within a period 
of six months from the date of the coming into 
force of the present Convention, in so far as 
the respective territories of each of them are 
concerned, all import and expor t prohibit ions 
or restrictions, and not thereafter to impose 
any such prohibition or restrictions. During 
this period each of the High Contracting Parties 
will adopt all appropriate measures in order 
to reduce existing prohibitions and restrictions 
to a minimum and will refra.in from imposing 
any new prohibitions or restrictions. 

Further, the High Contracting Parties under
ta.ke to adopt the necessary measures to ensure 
that the provisions of the present Convention 
are strictly observed by all authorities , central 
or local, and that no r egulation is issued in 
contravention t hereof. 

Art. 3. Should the High Contracting Par
ties , in pursuance of t heir legislation, subject 
the importation or exportation of goods to 
certain regulations in respect of the manner, 
form or place of importation or exportation, or 
the imposition of mark , or to other formalities 
or conditions, they undertake that such regula
tions shall not be made a means of disguised 
prohibition or arbitrary restriction. 

Art. 4. The following classes of prohibitions 
and restrictions are not prohibited by the pre
sent Convention, on condition, however, that 
they are not applied in such a manner as to 
constitute a means of arbitrary discrimination 
between foreign countries where the same con
ditions prevail, or a disguised restriction on 
international trade : 

1. P rohibitions or restrictions relating to 
public security. 

2. Prohibit ions or restrictions imposed on 
moral or humanitarian grounds. 

3. Prohibitions or restrictions regarding 
traffic in arms, ammunit ion and implements of 
war, or, in exceptional circumstances, a ll other 
military supplies. 

4. Prohibitions or restrictions imposed for 
the protection of publtc health or for the pro
tection of animals or plants against disease, 
insects and harmful parasites. 

5. Export prohibitions or restrictions issued 
for the protection of national treasures of ar
tistic, historic or archreological value. 

6. Prohibitions or restrictions applicable to 
gold, silver, coins, currency notes, banknotes 
or securities. 

7. Prohibitions or restrictions designed to 
extend to foreign products the regime establis
hed within the country in respect of the pro
duction of, trade in, and transport and con
sumption of native products of the same k ind. 

8. Prohibit ions or restrictions applied to 
products which, as regards production or t rade, 
a re or may in future be subject within the 
country to State monopoly or to monopolies 
exercised under State control. 

40 
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Art. 5. Nothing in this Convention shall 
affect the right of any High Contracting Party 
to adopt measures prohibiting or restricting 
importation or exportation for the purpose of 
protecting, in extraordinary and abnormal cir
cumstances, the vital interests of the country. 

Should measures of this character be adopted, 
they shall be applied in such a manner as not 
to lead to any arbitrary discrimination against 
any other High Contracting Party. Their dura
tion shall be restricted to that of the causes or 
circumstances from which they arise. 

Art. 6. 1. The High Contracting Parties, 
recognising that there exist in the case of cer
tain of them situations of fact or of law which 
prevent the latter from immediately under
taking, as regards certain specified products, 
the engagements entered into under the pre
vious articles, have deemed it equitable to 
authorise these High Contracting Parties to 
make a reservation in regard to certain tem
porary exceptions, which the latter undertake 
to withdraw as soon as the circumstances from 
which they arise cease to exist. 

2. Moreover, the High Contracting Parties, 
recognising that the abolition of certain import 
or export prohibitions or restrictions applied 
by some of them would involve the latter in 
grave difficulties, and that, moreover, these 
prohibitions or restrictions do not prejudicially 
affect the trade of other countries, have also 
deemed it equitable to authorise these High 
Contracting Parties to make a reservation in 
regard to these exceptions. 

3. The Annex to the present Convention 
sets forth t he exceptions coming within the 
provisions of the two preceding paragraphs, 
which have been agreed to on this day's date 
in favour of the High Contracting Parties who 
are mentioned by name in the Annex and who 
have signed the Convention on that date. 

4. Exceptions which the High Contracting 
Parties may desire to claim subsequently to 
that date shall be dealt with in accordance with 
the procedure laid down in the Protocol to the 
present Convention. 

Art. 7. Should one of the High Contracting 
Parties be obliged to adopt any measure of 
prohibition or restriction against products of 
any foreign country, whether the Convention 
be applicable to that country or not, he shall 
frame the measure in such a way as to cause 
the least possible injury to t he trade of the 
other High Contracting Parties. 

Art. 8. If a dispute arises between two or 
more High Contracting Parties as to the inter
pretation or application of the provisions of 
the present Convention - with the exception 
of Articles 4, 5 and 6, and of the provisions of 
the Protocol relating to these articles - and 
if such dispute cannot be settled either directly 
between the parties or by the employment of 
any other means of reaching agreement, the 
parties to the dispute may, provided they all 
so agree, before resorting to any arbitral or 
judicial procedure, submit the dispute with a 
view to an amicable settlement to such tech
nical body as the Council of the League of Na
tions or the 1arties concerned may appoint. 
This body wil give an advisory opinion after 
hearing the parties and, if necessary, effecting 
a meeting between them. 

The advisory opinion given by the said body 
will not be binding upon the parties to the dis
pute unless it is accepted by all of them, and 
the parties, if they all so agree, may either after 
resort to such procedure, or in lieu thereof, 
have r ecourse to any arbitral or judicial proce
dure which t hey may select, including reference, 
to the Permanent Court of International Justice 
as regards any matters which are within the 
competence of that Court under its Statute. 

If a dispute of a legal nature arises as to the 
interpretation of application of the provisions 
of the present Convention - with the excep
tion of Articles 4, 5 and 6, and of the provisions 
of the Protocol relating to these articles - the 
parties shall, at the request of any of t hem, 
refer the matter to the decision of the Per
manent Court of International Justice or of 
an arbitral t ribunal selected by them, whether 
or not there has previously been recourse to 
the procedure laid down in the first paragraph-

In the event of any difference of opinion as 
to whether a dispute is of a legal nature or not, 
the question shall be referred for decision to 
the Permanent Court of International Justice 
or to the arbitral tribunal selected by the 
parties. 

The procedure before the body referred to in 
the first 1aragraph above or the opinion given 
by it wil in no case involve the suspension _of 
the measures to which the dispute refers ; the 
same will apply in the event of proceedings being 
taken before the P ermanent Court of Inter
national Justice - unless the Court decides 
otherwise under Article 41 of its Statute - or 
before the arbitral tribunal selected by the 
parties. 

Nothing in the present Convention shall be 
construed as prejudicing the rights and obli
gations derived by the High Contracting Par
ties from the engagements into which they have 
entered with reference to the jurisdiction of the 
Permanent Court of International Justice, or 
from any bilateral conciliation or arbitration 
conventions between them. 

Art. 9. Any High Contracting Party may, 
either upon ratifying the present Convention 
or thereafter, declare that he undertakes, in 
r egard to any other High Contracting Party 
accepting the same obligation, to extend the 
application of the provisions of paragraph 3 of 
Article 8 to any dispute which may arise in 
connection with the interpretation or applica
ti.in of the provisions of the present Conven
tion, including all or part of Articles 4, 5 and 6, 
and whether or not the dispute is of a legal'. 
nature. 

Any High Contracting Parties who do not 
give the undertaking referred to in paragraph 1 
as regards Articles 4, 5, and 6, or certain parts. 
of these Articles, and as regards the provisions 
of the Protocol relating thereto, may make the 
provisions of paragraphs 1 and 2 of Article 8-
applicable to these matters as between them
selves. 

Art. 10. Any High Contracting Party may 
at the time of signature, ratification or acces
sion declare that, in accepting the present Con
vention, he does not assume any obligations. 
in respect of all or any of his colonies, protec
torates or territories under suzerainty or man
date; and the present Convention shall not. 
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apply to any territories named in such decla
. ration. 

Any High Contracting Party may give notice 
to the Secretary-General of the League of ra. 
tions at any time subsequently that he desires 
that the Convention shall apply to a ll or any 
of his territories which have been made the 
subject of a declaration under the preceding 
paragraph, and the Convention shall apply 
to all the territories named in such notice ninety 
days after its receipt by the Secretary-General 
of the League of Nations. 

Any High Contracting Party may at any 
time declare that he desires that the present 
Convention shall cease to apply to all or any 
of his colonies, protectorates or territories under 
suzerainty or mandate, and the Convention 
shall cease to apply to the territories named in 

· such declaration one year after its receipt by 
the Secretary-General of the League of Nations. 

Art. 11. Nothing in the present Conven
tion shall prejudice the rights and obligations 
which the High Contracting Parties may derive 
from international Conventions in force to 
which they are parties. 

The present Convention shall not prejudice 
the provisions of any bilateral agreements in 
force at the present date between the H igh 
Contracting Parties which establish, in regard 
to import and export prohibitions or restric
tions, a more liberal regime than that established 
by the provisions of the present Convention. 

Art. 12. The present Convention shall not 
in any way affect rights and obligations arising 
from the Covenant of the League of Nations. 

Art. 13. The High Contracting Parties shall, 
withing twelve months after the coming into 
force of the present Convention in their terri
tories, communicate to one another through 
the Secretary-General of the League of Nations 
a report on the steps taken to give effect to the 
provisions of the Convention. 

Art. 14. The present Convention, of which 
the French and English texts are both authentic, 

. shall bear this day's date. 
It shall be open for signature until January 

1st, 1929, on behalf of any Member of the 
League of Nations or of any non-Member State 
represented at the Conference which drew up 
this Convention or to which the Council of the 
League of ations shall, for this purpose, have 
communicated a copy of the present Conven
tion. 

Members of the League of Nations and non
Member States on whose behalf the Conven
tion has been signed prior to February 1st, 
1928, may avail themselves of the procedure 

. referred to in Article 6, paragraph 4. 
Art. 15. The present Convention shall be 

ratified. 
The instruments of ratification shall be de

posited with the Secretary-General of the League 
of Nations, who shall notify the receipt thereof 
to all Members of the League and to the non
Member States referred to in the previous 
article. 

Art. 16. On and after January 1st, 1929, 
any Member of the League of Nations or any 
State referred to in Article 14 may accede to 
the present Convention. 

This accession shall be effected by a noti
fication made to the Secretary-General of the 
League of Nations, to be deposited in the ar-

chives of the Secretariat. The Secretary-Genera I 
shall at once notify such deposit to all who 
have signed or acceded to the Convention. 

Art. 17. The present Convention shall come 
into force under the conditions and on the date 
to be determined at the meeting provided for 
hereinafter. 

Between June 15th and July 15th, 1928, 
the Secretary-General of the League ofNations 
shall invite the duly accredited representatives 
of the Members of t he League of Nations and 
of non-Member States on whose behalf the 
Convention shall have been signed on or before 
Juni 15th, 1928, to attend a meeting at which 
they shall determine : 

a. The reservations which, having been 
communicated to the High Contracting Par
ties in accordance with Article 6, paragraph 4, 
may, with their consent, be made at the time 
of ratification ; 

b. The conditions required for the coming 
into force of the Convention and, in particular, 
the number and, if necessary, the names of the 
Members of the League and of non-Member 
States, whether they are signatories or not, 
whose ratification or accession must first be 
secured; 

c. The last date on which the ratifications 
may be deposited and the date on which the 
Convention shall come into force of the con
ditions required under the preceding paragraph 
are fulfilled. 

If, on the expiration of this period, the rati
fications upon which the coming into force of 
the Convention will be conditional have not 
been secured, the Secretary-General of the 
League of Nations shall consult the Members 
of the League of Nations and non-Member 
States on whose behalf the Convention has 
been ratified and ascertain whether they desire 
nevertheless to bring it into force. 

Art. 18. The present Convention may be 
denounced by a notification in writing addressed 
to the Secretary-General of the League of 
Nations on behalf of any Member of the League 
of Nations or of any non-Member State after 
the expiration of a period of five years reckoned 
from the date on which the Convention shall 
have entered into force. 

Such denunciation shall take effect twelve 
months after the date on which it is received 
by the Secretary-General of the League of 

ations, and shall operate only in respect of the 
Member of the League of Nations or the non
Member State on whose behalf it is made. 

Nevertheless, the Convention may be denoun
ced on behalf of any Member of the League of 
Nations or any non-Member State after the 
expiration of the third year from the date of 
the present Convention, if, after that period, 
any one of t he exceptions allowed in virtue of 
Article 6, paragraph l, still exists. This denun
ciation shall take effect six months after the 
date on which it is received by the Secretary
General, and shall operate only in respect of 
the Member of the League of Nations or the 
non-Member State on whose behalf it is made. 

Furthermore, the Convention may be denoun
ced on behalf of any Member of the League of 

ations or of any non-Member State after the 
expiration of the fifth year from the date of the 
present Convention, if, after that period, such 
Member of the League of Nations or non-
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)fomb~r State considers that any one of the 
except10ns allowed by the Hi~h Contracting 
Parties at the meeting provided for in Article 
17 has impaired the effects of the present Con
vention. 

This denunciation shall take effect six months 
after the date on which it is receiyed by the 
Secretary-General, and shall operate only in 
respect of the Member of the League of Nations 
or the non-Member State on whose beha lf it is 
made. 

Any denunciation made in accordance with 
the foregoing provisions shall be notified im
mediately by the Secretary-General of the 
League of Nations to all the other High Con
tracting Parties. 

If, as a result of denunciations, the condi
tions for the coming into force of the Conven
tion which the High Contracting Parties may 
lay down at the meeting provided for in Ar
ticle 17 should no longer be fulfilled, any High 
Contracting Party may request the Secretary
General of the League of Nations to summon 
a Conference to consider the situation created 
thereby. Failing agreement to maintain the 
Convention, each of the High Contracting Par
t ies shall be discharged from his obligations 
from the date on which the denunciation which 
led to the su=oning of this Conference shall 
take effect. 

Art. 19. If, before the expiration of the 
period of five years mentioned in paragraph 1 
of Article 18, notifications should be addressed 
to the Secretary-General of the League of 
Nations on behalf of one-third of the Members 
of the League of Nations and of non-Member 
States to which the present Convention applies, 
informing him that they desire the Convention 
to be revised, all the Members of the League 
of Nations and all non-Member States to which 
the Convention applies agree to take part in 
any consultation which may be held for this 
purpose. 

If the revision has taken place before the 
end of the fifth year from the date of the coming 
into force of the present Convention, any Mem
ber of the League of Nations or non-Member 
State who has not accepted the revised Con
vention shall have the right to denounce the 
present Convention, without regard to the 
period of five years provided for in paragraph 4 
of Article 18. Such denunciation shall take 
effect on the date on which the revised Con
vention comes into force. 

If the revision has taken place in the course 
of the fifth year from the date of ·the coming 
into force of the present Convention, the period 
of denunciation referred to in paragraph 1 of 
Article 18 will be prolonged by one year. 

Annex to Article 6. 

In accordance with Article 6, paragraph 3, 
and with Section IV (d) of the Protocol, each 
of the exceptions maintained in favour of the 
countries mentioned below i& only admitted 
under the terms of the present Convention if 
the country concerned appends its signature 
thereto on this day's date, and if, on that same 
date, the prohibition or restriction which it 
seeks to maintain is still in force. 

( Zie voor de exceptions en onderteekeningen de 
Fransche tekst.) 

Protocol to the convention. 
At the moment of signing the Convention 

of to-day's date for the Abolition of I mport and 
Export Prohibitions and Restrictions, the 
undersigned, duly authorised, have agreed on 
the following provisions, which are intended to 
ensure the application of the Convention : 

SECTION I. 
ad Article I. a. The words ,, territories of the 

High Contracting Parties" employed in the 
Convention refer only to territories to which 
it is made applicable. 

b. Should the Customs territory of any High 
Contracting Party include territories which are 
not placed under his sovereignty, these terri 
tories are also to be regarded as ,, territories" 
within the meaning of the Convention. 

c. In view of the fact that within or imme
diately adjacent to the territory of India there 
are areas or enclaves, small in extent and popu
lation in comparison with such territory, and 
that these areas or enclaves form detached 
portions or settlements of other parent States, 
and that it is impracticable for administrative 
reasons to apply to them the provisions of the 
Convention, it is agreed that these provisions 
shall not apply to them. 

India, however, will apply as regards the 
areas or enclaves in question a regime which 
will respect the principles of the Convention 
and facilitate imports and exports as far as 
practicable, and will refrain from imposing in 
regard to them any new measures of prohibi
tion or restriction which would not be autho
rised by the provisions of the Convention, un
less there should be no other means of ensuring 
the collection of customs and excise duties. 

SECTION II. 
ad Art. 2. As regards the application of 

Article 2, t he obligation accepted by Canada 
binds only the Federal Government and not 
the Provincial Governments, which, under the 
Constitution, possess the power of prohibiting 
or restricting the importation and exportation 
of certain products into or from their terri 
tories. 

SECTION III. 
ad Art. 4. a. ad No. 4. 
The protection of animals and plants against 

disease also refers to measures taken to preserve 
them from degeneration or extinction and to 
measures taken against harmful seeds, plants, 
parasites and animals. . 

b. ad N°. 7. 
The High Contracting Parties, although they 

have refrained from making any reference to 
measures relating to ,,standard" products and 
definitions of products, declare that this para
graph must be interpreted as in no way inter 
fering with the practice followed by certain 
countries of subjecting the exportation of their 
products to certain conditions as to quality 
with the object of preserving the reputation 
of those products and at the same time of 
offering a guarantee to the foreign purchaser. 
They declare, on the other hand, that they 
interpret the paragraph in question as prohi
biting recourse to any system of classifying or 
defining products which is employed as an 
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indirect means of restricting the importation 
of foreign products or of subjecting importation 
to a regime of unfair discrimination. 

c. ad No. 7. 
The High Contracting P arties declare that 

prohibitions or restrictions the sole object of 
which i s either to prevent imported goods from 
escaping the payment of the cu stoms duties 
applicable thereto, or in exceptional cases to 
prevent the importation of certain goods which 
would reduce tho revenue from the duties im
posed on certain other goods, may only be 
established or maintained, if no other effective 
means exist of securing the said revenue. 

d. ad o. 7. 
The High Contracting P arties declare that 

if, on account of the constitution of certain States 
and the different methods of internal control 
which they employ, it should prove impossible 
to secure complete similarity of treatment be
tween native and imported products, any such 
difference in treatment must not have t he object 
or effect of establishing an unfair discrimination 
against t he latter. 

e. ad No. 8. 
The High Contracting Parties declare that 

they have solely in view monopolies each of 
which applies only to one or more specific 
articles. 

SECTION IV. 

ad Art. 6. a. ad N°. 1. 
The High Contracting Parties who have 

made the reservations referred to in paragraph 1 
of Article 6 declare that they do not regard 
their acceptance of t he provisions of Article 18, 
paragraph 3, as an under taking on their part 
that the circumstances which compelled t hem 
to make these r eservations will have ceased to 
exist at the end of t hree years, but as entit ling 
any High Contracting Party to resume his free
dom of action if, in the event of these circum
stances not having changed within the said 
period, he considered that his economic con
ditions were detrimentally affected by the main
t enance of any of the prohibitions or restric
tions to which the aforesaid reservations refer. 

b. ad ~ 0 • 2. 
By allowing the except ions referred to in 

Article 6, paragraph 2, the High Contracting 
Parties have not intended to give perpet,ual 
recognition to their existence, but merely to 
indicate that the necessity of abolishing these 
exceptions is not so imperative, in view of their 
slight importance in international t rade. 

c. ad N°. 2. 
The High Contracting P arties declare that, 

by accepting in the case of Roumania, in con 
sideration of her exceptional situation of fact 
and of law, the reservation concerning crude 
oil in accordance with Article 6, paragraph 2, 
they have not in any way agreed to measures 
of prohibition or restriction for this product, 
which they regard as being of very great im
portance for the world market. The High Con
tracting Parties feel confident that, as soon as 
circumstances allow her to do so, Roumania 
herself, acting in the spirit of the preceding 
paragraph b above, will abolish this prohibition, 
a nd, in the meantime, that she will take into 
account the interests of the neighbouring con
tracting countries. 

The Roumanian Delegation fully associates 
itself with this declaration. 

d. ad no. 4. 

I. Scope of the Provision. 

As regards paragraph 4, it is understood that 
any claims for exceptions which may be put 
forward after the date of the present Conven
tion shall refer only to prohibitions or restric
tions in force on that same date. 

II. Procedure. 

1. Any High Contracting P arty may make 
known by a communication adressed to the 
Secretary-General of the League of I ations any 
prohibitions or restrictions which he desires 
to be able to maintain in virtue of paragraph 1 
and 2 of Article 6: Such communication must 
reach the Secretary-General before February 
1st, 1928. It shall state the conditions, if any, 
on which the High Contracting Party in ques
tion would be prepared to abandon such pro
hibitions or restrictions. 

2. As soon as possible after February 1st, 
1928, the Secretary-General of the League of 
Nations shall notify the High Contracting Par
ties of all applications which he has received 
under the preceding paragraph. 

3. Any High Contracting Party wishing to 
make observations on any applications so com
municated may forward such observations to 
t he Secretary-General of the League of ations 
not later t han May 1st, 1928. As soon as possible 
after that date, the Secretary-General will 
inform the High Contracting Parties of all ob
servations received. 

4. Any applications and observations made 
by the High Contracting Part ies shall be exa
mined at the meeting provided for in Article 
17 of the Convention. 

SECTION V. 

ad Art. 7. The expression ,, trade of t he 
High Contracting Parties" signifies the trade 
of t heir territories to which t he Convention 
applies. 

SECTION VI. 

Prohibitions or r estrictions applying to prison 
made goods are not within the scope of the 
Convention. 

SECTION VII. 

Should any prohibit ions or restrictions be 
imposed within the limits laid , down by the 
Convention, the High Contracting P arties shall 
strictly adhere to the following provisions as 
regards licences : 

a. The conditions to be fulfilled and t he 
formalities to be observed in order to obtain 
licences shall be brought immediately in the 
clearest and most definite form to the notice 
of the public ; 

b. The method of issue of the certificates of 
licences shall be as s imple and stable as possible ; 

c. The examination of applications and the 
issue of licences to the applicants shall be car
ried out with the lea t possible delay; 

d. The system of issuing licences shall be 
such as to prevent the traffic in licences. With 
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-this object, licences, when issued to individuals, 
shall state the name of the holder and shall 
not be capable of being used by any other p erson. 

As regards the allocation of quotas, the High 
Contracting Parties, without pronouncing upon 
the method to be adopted, consider that an 
equitable allocation of such quotas is one of 
the essential conditions for the equitable treat
ment of internationa l trade. 

( Zie voor de onderteekeningen de Fransche 
tekst. ) 

Supplementary agreement to the conven• 
tlon of November 8th, 1927, for the aboli-

tion of import and export prohibitions 
and restrictions. 

The President of the German Reich ; the 
President of the United States of America; t he 
President of the Austrian Federal Republic ; 
His Majesty the King the Belgians; His Majesty 
the King of Great Britain and Ireland and of 
the British Dominions beyond the Seas, Em
peror of India: His Majesty the King of the 
Bulgarians ; the President of the Chilian Repu
blic; His Majesty the King of Denmark; His 
Majesty the King of Egypt; the President of 
t he Estonian Republic ; t he President of the 
Republic of Finland ; the President of the French 
Republic ; His Serene Highness the Governor 
of Hungary; His Majesty the King of Italy; 
His Majesty the Emperor of Japan; the Presi
dent of the Latvian Republic ; H er Royal 
Highness the Grand-Duchess of Luxembourg; 
His Majesty the King of Norway; H er Majesty 
the Queen of the Netherlands; the President 
of the Polish Republic ; the President of the 
Portuguese Republic; His Majesty the King 
of Roumania; His Majesty the King of the 
Serbs, Croate and Slovenes; His Majesty the 
King of Siam; His Majesty the King of Sweden; 
the Swiss Federal Council; the President of the 
Czechoslovak Repubcli; the President of the 
Turkish R epublic : 

H aving regard to the Convention signed at 
Geneva on November 8th, 1927, for the Aboli
tion of Import and Export Prohibitions and 
Restrictions ; 

H aving regard to the provisions of Article 17 
of the said Convention ; 

H ave appointed as their Plenipotentiaries for · 
the meeting provided for in t he said Article, 
namely: 

(Zie voor de namen der gevolmachtigden de 
Fransche tekst. ) 

who, having communicated their full powers, 
found in good and due form, have agreed on 
the following provisions, intended to supple
ment the provisions of the aforesaid Conven
tion , of which they shall form an integral part. 

Article A. The Annex to Article 6 of the 
Convention of November 8th, 1927, is supple
mented as follows for the benefit of tbe coun
tries named hereafter : 

Exceptions agreed to under Paragraph l. 

Bulgaria Export 
· Rose trees and roots and Export shoots 

Chile Export 
Scrap iron and scrap zinc 
Mares Export 

Export Cze,cholsovakia 
H op shoots 

Portugal 
Fine wool 

Export 

Cork in the raw state 
Sweden 

Export 
Export 

Scrap iron 

Exceptions agreed to under Paragraph 2. 

Czechoslovakia Export 
Quartzite 

Estonia Export 
Platinum, precious stones, pearls and 

corals (in a rough state or finished, 
loos or mounted) 

Portugal Export 
Pine resin 

United States Export 
H elium gas 

Art. B. The High Contracting Parties agree 
that, in the event of the Agreements concluded 
on this day's date relating to the Exportation 
of Hides and Skins and Bones not coming into 
force in default of the necessary ratifications, 
each of them shall be authorised to submit sub
sequent requests for exceptions which they were 
entitled to submit under the provisions of Ar
t icle 6 of the Convention and the annexed Pro
tocol, and which they have not submitted in 
view of the aforesaid Agreements. 

Such requests for exception shall be adressed 
to the Secretary-General of the League of 
Nations before September 30th, 1929, and shall 
be notified by him to the High Contracting 
Parties before October 31st, 1929. 

The High Contracting Parties undertake to 
meet without delay upon receiving an invi
tation from the Secretary-General in order to 
examine the requests for exceptions referred 
to above. • 

Art. C. The High Contracting Parties agree 
that the Convention, in order to be brought 
into force, must have secured either ratification 
as provided for in Article 15 or accession as 
provided for in Article 16 of the said Convention 
on behalf of at least eighteen Members of the 
League of Nations or non-Member States. 

The ratifications must be deposited before 
September 30th, 1929. 

Each of the High Contracting Parties shall 
have the right to inform the Secretary-General 
of the League of Nations at the moment of 
the deposit of his ratification or of the notifica
tion of his accession that he makes the entry 
into force of the Convention, in so far as he is 
concerned, conditional on ratification or ac
cession on behalf of certain countries, without, 
however, being entitled to specify countries 
other than those named below : · 

Austria 
Czechoslovakia 
France 
Germany 
Great Britain 
Hungary 
Italy 
Japan 

Poland 
Roumania 
Kingdom of the Serbs, 

Croats and Slovenes 
Switzerland 
Turkey 
United States of Ame

rica 
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The Secretary-General of the League of 
Nations shall i=ediately inform each of the 
High Contracting Parties of each ratification 
or accession received and of any observations 
by which it may be accompanied in conformity 
with the preceding paragraph. 

On October 31st, 1929, the Secretary-General 
of the League of Nations shall notify all the 
Members of the League and non-Member States 
on behalf of which the Convention has been 
signed or acceded to under Article 16 of the 
Convention of the ratifications deposited and 
accessions notified before September 30th, 1929. 

Art. D. If it appears from the communi
cation of the Secretary-General of the League 
of Nations, which is referred to in the last para
graph of the preceding Article, that the con
ditions required in virtue of the first three 
paragraphs of the said Article and of the an
nexed Protocol have been fulfilled by September 
30th, 1929, the Convention shall come into 
force on January 1st, 1930. 

In the contrary event, the procedure laid 
down in the last paragraph of Article 17 of 
the Convention shall be followed. 

( Zie voor de onderteekeningen de Fransche 
telcst.) 

Protocol to the supplementary agreement. 
At the moment of proceeding to the signature 

of the Supplementary Agreement to the Inter
national Convention for the Abolition of Im
port aud Export Prohibitions and Restrictions 
signed on this day's date, the undersigned, duly 
authorised, have agreed on the following pro
Yisions, which are intended to ensure the appli
cation of the Supplementary Agreement : 

SECTION 1. 
The High Contracting Parties declare that, 

in the text of the Supplementary Agreement 
of this day's date, the expression ,,the Conven
tion" shall be taken to mean both the Inter
national Convention for the Abolition of Im
port and Export Prohibitions and Restrictions 
dated ~ ovember 8th, 1927, and the Supple
mentary Agreement of this day's date. 

SECTION II. 
Ad Article A. a. Cork in the raw state, 

in respect of which an exception has been a llo
wed for Portugal, does not include scrap cork, 
or cork in agglomerated form, in shavings, or 
in sheets. 

b. Although the exceptions set out in Article 
A, like those appearing in the Annex to Article 
6 of the Convention, have been allowed on the 
condition that the countries benefiting thereby 
shall sign the present Supplementary Agree
ment on the day of the general signature, it has 
appeared equitable to grant an extension of 
time up to August 31st, 1928, inclusive, to 
Bulgaria, Portugal and the United States of 
America. 

c. As regards the exception of hop shoots 
which has been agreed to in favour of Czecho
slovakia under paragraph l of Article 6 of the 
Convention, the High Contracting Parties 
declare that their consent has been given in 
return for the written undertaking entered 
into by the Czechoslovak delegation to allow 
the free export of this product to all countries 

which now or in the future guarantee Czecho
slovakia by legislative or contractual measures 
the protection of the appellation of origin of 
Czechoslovak hops. 

SECTION III. 

Ad Art. B. The High Contracting Parties 
agree to recognise in the case of Italy the appli
cation of the provision of the Protocol to the 
International Agreement relating to the Ex
portation of Bones (Section I, ad Article 1 a, 
in t he event of the said Agreement coming into 
force. 

SECTION IV. 

Ad Art. C. a. Owing to the position of the 
United States in consequence of a short Session 
of Congress in the year 1928-29, the High Con
tracting Parties agree that, if the ratification of 
the United States has been asked for under 
paragraph 3 of Article C and has not been 
deposited by September 30th, 1929, the Con
vention shall come into force on January 1st, 
1930, provided that all the other countries on 
which the entry into force of the Convention 
depends and the total number of which would 
in this case be reduced to seventeen shall have 
notified the Secretary-General of the League 
of Nations of their ratifications or accessions 
before September 30th, 1929, and provided 
no objection is raised before November 15th, 
1929, by any of the countries which, at the 
time of the deposit of their ratification or ac
cession, made the entry into force of the Con
vention, in so far as they were concerned con
ditional upon the ratification or accession of the 
United States. If any objection is raised, the 
last t aragraph of Article 17 of the Convention 
shal apply. 

b. The High Contracting Parties declare 
that, in drawing up the list of countries which 
appears in Article C, they have been chiefly 
guided by the interdependence of certain in
terests emphasised in the course of the procee
dings of the Conference. 

They have thought it unnecessary to men
tion countries the inclusion of which would be 
justified only by the importance of economic 
interests or considerations of geographical 
situation. 

If they have not mentioned certain coun
tries, it is because those countries at present 
impose no prohibitions of any importance. 
The High Contracting Parties think they can 
rely upon their ratification or adhesion. 

(Zie voor de onderteekeningen de Fransche 
tekst. ) 

24 Juni 1929. WET, houdende goedkeuring 
van de overeenkomst met bijbehoorend 
protocol met betrekking tot den uitvoer 
van huiden, alsmede van de overeenkomst 
met bijbehoorend protocol met betrekking 
tot den uitvoer van beenderen van 11 
Juli 1928. S. 384. 

Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de vanwege Ons te Gentve op 11 Juli 
1928 onderteekende Overeenkomst met bijbe
hoorend Protocol met betrekking tot den uit
voer van huiden, alsmede de vanwege Ons te 
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Geneve op 11 Juli 1928 onderteekende Over
eenkomst met bijbehoorend Protocol met be
trekking tot den uitvoer van beenderen, alvo
rens te kunnen worden bekrachtigd, ingevolge 
artikel 58 der Grondwet de goedkeuring der 
Staten-Generaal behoeven en dat het voorts 
wenschelijk is de verklaring af te leggen, wel
ke bedoeld wordt in artikel 9 van het Verdrag 
van 8 November 1927 tot a.fschaffing van in
en uitvoerverboden en -beperkingen, welk ar
tikel toepasselijk is op de Overeenkomst van 
11 Juli 1928 met betrekking tot den uitvoer 
van huiden krachtens artikel 8 daarvan en op 
de Overeenkomst van 11 Juli 1928 met betrek
king tot den uitvoer van beenderen krachtens 
artikel 12 daarvan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. l. De in afdntk nevens deze wet ge

voegde vanwege Ons te Geneve op 11 Juli 
1928 onderteekende Overeenkomst met bijbe
hoorend Protocol met betrekking tot den uit
voer van huiden wordt voor het Rijk in Euro
pa goedgekeurd. 

2. De in afdruk nevens deze wet gevoegde 
vanwege Ons te Geneve op 11 Juli 1928 on
derteekende Overeenkomst met bijbehoorend 
Protocol met betrekking tot den uitvoer van 
beenderen wordt voor het Rijk in Europa 
goedgekeurd. 

3. Bij de bekrachtiging van ieder der in de 
beide vorige artikelen genoemde Overeenkom
sten zal de verklaring worden afgelegd, dat 
N ede,·land zich verbindt tegenover iedere an
dere Hooge Verdragsluitende Partij, die de
zelfde verplichting op zich neemt, de toepas
sing van de bepalingen van artikel 8, lid 3 
van het Verdrag van 8 November 1927 tot 
afschaffing van in- en uitvoerverboden en 
-beperkingen uit te breiden tot ieder geschil , 
dat zou kunnen rijzen omtrent de uitlegging 
of de toepassing van de bepalingen van ieder 
dezer Overeenkomsten alsmede van de bepal in
gen van genoemd Verdrag, welke krachtens 
artikel 8 van de Overeenkomst met betrekking 
tot den uitvoer van huiden en krachtens ar
tikel 12 van de Overeenkomst met betrekking 
tot den uitvoer van beenderen op deze Over
komsten toepasselijk zijn, onverschillig of het 
geschil al dan niet een rechtsgeschil is. 

4. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
de verdragen te bekrachtigen, waartoe artikel 
8 van de Overeenkomst met betrekking tot den 
uitvoer van huiden en artikel 12 van de Over
eenkomst met betrekking tot den uitvoer van 
beenderen alsmede de in artikel 3 van deze 
wet bedoelde verklaringen aanleiding kunnen 
geven. 

5. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na <lien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zu.ken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a r, d. 

De Ministe,· van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SI o t em a k er de Bruin e. 
De Minister van Financien, De G e e r. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. K a n. 

De Minister van Kolonien, 
Kon i n g s be r g e r. 
(Uitgeg. 26 Juni 1929.) 

FRANSCHE TEKST. 

Arrangement International relatlf a l'ex
portatlon des peaux. 

Le President du Reich allemand; le Presi
dent de la R epublique federale d' Autriche; 
Sa Majeste le Roi des Belges; Sa Majeste le 
Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des ter
ritoires britanniques au deli,. des mers, Empe
reur des Indes; Sa Majeste le Roi des Bul
gares; Sa Majeste le Roi du Danemark; le 
President de la Republique de Finlande; le· 
President de la Republique frarn;:aise; Son 
Altesse Serenissime le Gouverneur de la Hon
grie; Sa Majeste le Roi d'Italie; Son Altesse 
Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg; 
Sa Majeste le Roi de Norvege; Sa Majeste la 
Reine des Pays-Bas; le President de la Re
publique de Pologne; Sa Majeste le P.oi de 
Roumanie; Sa Majeste le Roi des Serbes, 
Croates et Slovenes; Sa Majeste le Roi de 
Suede; le Conseil federal suisse; le President 
de la Republique tchecoslovaque; le President 
de la Republique turque: 

Desireux de mettre fin aux entraves qui af
fectent actuellement le commerce de certaines 
matieres premieres et de donner au VO)U ex
prime dans l'Acte final de la Convention du 
8 novembre 1927 pour ]'abolition des prohibi
tions et restrictions a !'importation et a !'ex
portation nne application aussi favorable que 
possible a la production et aux echanges in
ternationaux, 

Ont designe pour leurs plenipotentiaires, 
savoir: 

Le president du Reich allemand: 
M. Adolf Reinshagen, Conseiller ministerial 

au Ministere de l'Economie nationale; 
Le President de la Republique federale 

d' Autriche: 
Dr. Richard Schuller, Chef de section a la 

Chancellerie federale; 
Sa Majeste le Roi des Belges: 

M. J. Brunet, Envoye extraordina ire et Mi
nistre plenipotentiaire; 

M. F. van Langenhove, Chef du Cabinet et 
Directeur general du Commerce exterieur au 
Ministere des Affaires etrangeres; 

Sa M ajeste le Roi de Grande-Bretagne, 
d'Irlande et des territoires britanni
ques au dela des mers, Empereur des 
Indes : 

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du 
Nord, ainsi que toute partie de !'Empire bri
tannique non membre separe de la Societe 
des Nations: 

Sir Sydney Chapman, K.C.B., C.B.E. , Con
seiller economique du Gouvernement de Sa 
Majeste Britannique. 

Sa Majeste le Roi des Bulgares: 
M. D. Miko££, Charge d'Affaires a Berne; 

Sa Majeste le Roi du Danemark: 
M. J. Clan, Envoye extraordinaire et Mi

nistre plenipotentiaire, President de la Com
mission danoise pour la conclusion des traites 
de commerce ; 

M . William Borberg, Representant perma
nent du Danemark accredite aupres de la So
ciete des a t ions; 

Le President de la Republique de Fin
lande: 

M. Rudolf Holsti, Envoye extraordinaire et 
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Ministre plenipotentiaire, Delegue permanent 
aupres de la Societe des Nations; 

Le President de la Republique Fran
,;iaise: 

1. E. Lecuyer, Administrateur des Douanes 
au Ministere des Finances; 

Son Al tesse S 'renissime le Gouverneur 
de la Hongrie: 

M. Alfred Nickl, Conseiller de legation; 
Sa Majeste le Roi d'Italie: 

M. A. Di Nola, Directeur general du com
merce et de la politique economique; 

M. Pasquale Troise, Directeur general des 
Douanes; 

Son Alte e Royale la Grande-Duchesse 
de Luxembourg: 

M. Albert Calmes, Membre du Conseil su
perieur de !'Union economique belgo-luxem
bourgeoise; 

Sa Majeste le Roi de Norvege: 
Le Dr. Frede Ca tberg, Professeur a l'Uni

versite Royale d'Oslo; 
M. Gunnar Jahn, Directeur du Bureau Cen

tral de Statistique norvegien; 
Sa Majeste la Reine des Pays-Bas: 

Dr. F. E. Posthuma, ancien Ministre de 
l 'Agriculture, de l 'Industrie et du Commerce; 

, Le President de la Republique de Po
logne: 

M. Fran,;iois Dolezal, Sous-Secretaire d'Etat 
au Ministere de l 'Industrie et du Commerce, 
Membre du Comite economique de la Societe 
des ations; 

Sa Majeste le Roi de Roumanie: 
M. Constantin Antoniade, Envoye extraordi

naire et Ministre plenipotentiaire pres de la 
Societe des Nations; 

1. C. Popescu, Directeur general de l'in
dustrie au Ministere de l 'Industrie et du 
Commerce; 

M. J. G. Dumitresco, Directeur general du 
Commerce au Ministere de l'Industrie et du 
Commerce; 

Sa Majeste le Roi des Berbes, Croates 
et Slovenes: 

M. Constantin Fotitch, Delegue permanent 
aupres de I a Societe des Nations; 

M. Georges Curcin, Secretaire general de la 
Confederation des Corporations industrielles 
serbes-croates-slovenes; 

Sa Majeste le Roi de Suede: 
1.· K. I. Westman, Envoye extraordinaire 

et Ministre plenipotentiaire pres le Conseil 
federal Suisse; 

Le Conseil federal suisse: 
M. Walter Stucki, Directeur de la Division 

du Commerce au Departement federal de 
l 'Economie publique; 

Le President de l a Rtlpublique tchecoslo
vaque: 

Dr. F. Peroutka, ancien Ministre du Com
merce, chef de section au Ministere du Com
merce; 

Le President de la Republique turque: 
M. Muchfik Selami, Consul general de 

Turquie a Geneve; 

Iesquels, apres avoir communique leurs pleins 
pouvoirs trouves en bonne et due forme, sont 
convcnus des dispoaitions suivantes: 

Article premier. Les H autes Parties con
tractantes prennent !'engagement qu'il. partir 

du ler octobre 1929, !'exportation des peaux 
et pelleteries fra!ches ou preparees ne sera 
soum ise a aucune prohibition ou restriction, 
sous quelque forme ou denomination que ce 
soit. 

Art. 2. Les Hautes Parties contractantes 
prennent !'engagement qu'il. partir de la 
meme date, ii ne sera maintenu ou institue, 
sur les produits vises a !'article 1, aucun 
clroit d'exportation ni aucune taxe - hormis 
le droit de statistique - qui, en vertu de la 
16gislation respective des Hautes Parties con
tTactantes, ne serait pas applicable a toutes Jes 
transactions commerciales dont ces produits 
feraient l'objet. 

Art. 3. Le present Arrangement, dont les 
textes fran,;iais et anglais feront egalement 
foi, portera la date de ce jour. 

II pourra etre signe ulterieurement jusqu'au 
31 decembre 1928 au nom de tout Membre de 
I a Societe des ations et de tout Etat non 
Membre auquel le Conseil de la Societe _des 
Nations aura, a cet effet, communique un 
exemplaire du present Arrangement. 

Art. 4. Le present Arrangement sera ra
tifi6. 

Les instruments de ratification seront depo
ses avant le l er juillet 1929 aupres du Secre
taire general de la Societe des Nations, qui 
en notifiera immediatement la reception a 
tous les Membres de la Societe des Nations et 
aux Etats nom Membres, parties au present 
Arrangement et a la Convention du 8 novem
bre 1927. 

Au cas ou le present Arrangement n'aurait 
pas ete ratifie a cette date par certains Mem
bres de la Societe des Nations ou par certains 
Etats non Membres, au nom desquels ii a ete 
signe, Jes Hautes Parties contractantes seront, , 
par le Secretaire general de la Societe des 
Nations, invitees a se concerter sur la possi
bilite de sa mise en vigueur. Elles s'obligent 
a participer a ce~te consultation, qui devra 
etre effectuee avant le l er septembre 1929. 

Si, a la date du ler septembre 1929, tous 
Jes Membres de la Societe des Nations et Jes 
Etats non Membres, au nom desquels le pre
sent Arrangement a ete signe, l'ont ratifie OU 

si, en vertu de la procedure prevue a l'alinea 
precedent, ceu.x au nom desquels ii a ete rati
fie en decident la mise en vigueur, cette mise 
en vigueur interviendra a la date du ler oc
tobre 1929 et sera notifiee par les soins du 
Secretaire general de la Societe des ations a 
toutes Jes Hautes Parties contractantes du pre
sent Arrangement et de la Convention du 8 
novembre 1927. 

Art. 5. A partir du l er janvier 1929, tout 
Membre de la Societe des Nations et tout 
Etat vise a !'article 3 pourront adherer au 
pr6sent Arrangement. 

Cette adhesion s'effectuera par une notifica
tion faite au Secretaire general de la Societe 
des Nations pour etre deposee dans Jes archi
ves du Secretariat. 

Le Secretaire gen6ral notifiera ce depot im
m6diatement a tous ceux qui ont signe ou 
adhere au present Arrangement. 

Art. 6. Si, apres !'expiration d'une periode 
de deux ans a dater de la mise en vigueur du 
present Arrangement, une demande de revision 
de l'article 2 etait adressee au Secretaire ge-
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neral de la Societe des Nations par un tiers 
au moins des Membres de la Societe des Na
tions et des Etat.-i non Membres, parties au 
present Arrangement, Jes autres s'engagent a 
prendre part a toute consultation qui pourrait 
avoir lieu a cet effet. 

Tout Membre de la Societe des Nations et 
tout Etat non Membre, partie au present 
Arrangement, pourront, au cas ou cette con
sultation aboutirait au refus de la revision par 
Jui demandee ou s'il estimait ne pouvoir sous
crire a !'article 2 ·revise, reprendre, en ce qui 
concerne la matiere de cet article, sa liberte 
d'action six mois apres le refus de revision ou 
a dater de la mise en vigueur de !'article 2 
revise. A condition d'en avertir le Secr0taire 
general de la Societe des ations. 

Si, a la suite de denonciations intervenues 
en conformite de l'alinea precedent, un tiers 
des Membres de la Societe des Nations et des 
Etat.-i non Membres, parties au present Arran
gement et ne l'ayant pas denonce, demandaient 
une nouvelle consultation, toutes les Hautes 
Parties contractantes s'engagent a y partici
per. 

Toute denonciation intervenue en conformite 
des dispositions ci-dessus sera communiquee 
immediatement par le Secretaire general de 
la Societe des Nations a toutes Jes autres Hau
tes Parties contractantes. 

Art. 7. Sans prejudice des dispositions de 
!'article precedent en ce qui concerne la de
nonciation, le present Arrangement pourra 
etre denonce au nom de tout Membre de la 
Societe des Nations ou tout Etat non Membre 
apres !'expiration de la cinquieme annee de 
son application. Cette denonciation produira 
ses effet.-i douze mois apres la notification 
adressee en son nom au Secretaire general de 
la Societe des Nations. 

Cette denonciation n'aura d'effet qu'en ce 
qui concerns le Membre de la Societe des 
Nations ou l'Etat non Membre au nom du
quel la denonciation aura ete faite. 

Toute denonciation intervenue en confor
mite de cette procedure sera communiques 
immediatement par le Secretaire general de 
la Societe des Nations a toutes les autres 
Hautes Parties contractantes. 

Si l'une des Hautes Parties contractantes 
estime que la denonciation ainsi intervenue 
cree une situation nouvelle et adresse une de
mande a cet effet au Secretaire general de la 
Societe des Nations, celui-ci convoquera une 

. Conference a laquelle Jes autres H autes Par
ties contractantes s'engagent a participer. La
dite Conference pourra, soit dans un delai a 
fixer par elle, mettre fin aux obligations re
sultant du present Arrangement, soit en mo
difier Jes dispositions. Au cas ou l'un des 
Membres de la Societe des Nations ou l'un des 
Etats non Membres, partie au present Arran
gement, estimerait ne pouvoir souscrire aux 
modifications intervenues, !edit Arrangement 
pourrait etre denonce en son nom et ii sera 
1 ibere de ses obligations a la date a laquelle 
la denonciation qui a provoque la convocation 
de cette Conference produira ses effets. 

Art. 8. Les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 et 13 de la Convention du 8 novem
bre 1927 et Jes dispositions du Protocole relati
ves a ces articles, ainsi que du paragraphe b) du 

Protocole ad article 1, s'appliqueront au pre
sent Arrangement dans la mesure que corn
portent Jes engagement.-i qui y sont contenus 
et Jes produits qu'il vise. Pour !'application de 
la procedure prevue audit article 8, ii ne sera 
fait aucune distinction entre Jes dispositions 
des articles precedent.-i du present Arrange
ment. 

En foi de quoi, Jes plenipotentiaires susnom
mes ont signe le present Arrangement. 

Fait a Geneve, le onze juillet mi! neuf cent 
vingt-huit, en simple expedition, qui sera de
posee dans Jes archives du Secretariat de la 
Societe des Nations; copie conforms en sera 
transmise a tous Jes Membres de la Societe 
des Nations. 

Allernagne: Adolf Reinshagen. 

Autriche: 
Belgique: 

Dr. Richard Schiiller. 

Brunet. 
F. van Langenhove. 

Grande-Bretagne et Irlande du Nord 
ainsi que toutes parties de !'Empire britan

nique, non membres separes de la Societe des 
Nations. 

I declare that my signature does not include 
any of His Britannic Majesty's Colonies, Pro
tectorates or territories under suzerainty or 
mandate. 

S. J . Chapman. 

Bulgarie: 
Au moment de signer le present Arrange

ment, le Gouvernement bulgare declare qu'il 
rnti fiera et mettra en vigueur !'Arrangement 
aussitot que la monnaie nationale sera retablie 
en or. 

D. Mikoff. 

Danem.ark: J. Clan. 
William Borberg. 

Finlande: Rudolf Holsti. 
France: 

Au mom ent de signer le present Arrange
ment, la France declare que, par son accep
tation, elle n'entend assumer aucune obliga
tion en ce qui concerne !'ensemble de ses co
lonies, protectorat.-i et territoires places sous 
sa suzerainete ou mandat. 

E. Lecuyer. 

Hongrie: Nickl. 
Ital ie: A. di Nola. 

P. Troise. 
Luxe1nbourg: Albert Calmes. 
N orvege: Frede Castberg. 
Pays-Bas: Posthuma. 
Pologne: Fran9ois Dolezal. 
Rournanie : Antoniade. 

Cesar Popesco. 
J . G. Dumitresco. 

Royaume des S erbes, Oroates et Slovenes: 
Const. Fotitch. 
Georges Curcin. 

Suede: K. I. Westman. 
Sous reserve de ratification avec !'approba

tion du Riksdag. 
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Suisse: D. Stucki. 
Tchecoslovaquie: Dr. F. Peroutka. 
Turquie: 

La Turquie se reserve le droit de maintenir 
le ,,muamele vergisi" (taxe generale de for
malites d'exportation) deux et demi pour cent 
ad valore1n, ainsi que la taxe minima d'exa
men veterinaire. 

Muchfik Selami. 

Protocole de l'arrangement. 
Au moment de proceder a la signature de 

!'Arrangement international relatif a !'expor
tation des peaux, conclu a la dat.e de ce jour, 
Jes souss ignes, dument autorises, sont conve
nus des dispositions suivantes, destinees a as
surer !'application de cet Arrangement: 

Les dispositions de !'Arrangement relatif a 
!'exportation des peaux, en date de ce jour, 
s'appliquent aux prohibitions et restrictions a 
]'exportation des produits vises a !'article pre
mier dudit Arrangement des ten·itoires des 
Hautes Parties contractantes vers le territoire 
-de l'une quelconque des autres Hautes Parties 
contractantes. 

Ad Article 1. On entend par ,,peaux et pel
leteries preparees", au sens du present Ac
cord, Jes peaux ayant subi une preparation 
destinee uniquement a assurer leur conserva
tion. 

Ad Article 2. Au benefice de la declara
tion ci-apres que le delegue de la Roumanie a 
souscrite, Jes Hautes Parties contractantes sont 
d'accord pour dispenser provisoirement cet 
Etat des dispositions de !'article 2 de l'Ar-
1·angement en date de ce jour. 

Declaration de la Delegation roumaine. 

En se reservant le droit de maintenir, sur 
Jes peaux et pelleteries fraiches ou preparees, 
des droits d'exportation, le Gouvernement rou
main declare n'avoir aucune intention de 
maintenir, quant a ces articles, par des taxes 
,exagerees, l a prohibition abolie; ii entend 
seulement garder toute sa liberte afin d'arri
ver, par la reduction degressive des taxes d'ex
portation, a une situation normale, ce qu'il a 
d'ailleurs fait pour d'autres matieres premie
res. 

ANTONIADE. 

En foi de quoi, Jes plenipotentiaires susnom
mes ont signe le present Protocole. 

Fait a Geneva, le onze juillet mi! neuf cent 
vingt-huit, en simple expedition, qui sera de
posee clans Jes archives du Secretariat de la 
Societe des Nations; copie conforme en sera 
transmise a tous Jes Membres de la Societe 
des ations. 

Allemagn~: Adolf Reinshagen. 
Autriche: Dr. Richard Schuller. 
Belgique: Brunet. 

F. van Lar,genhove. 
O,·ande-Bretagne et lrlarul,e du Nord 

ainsi que toutes parties de !'Empire britan
nique, non membres separes de la Societe des 
Nations. 

I declare that my signature does not include 
any of Hi Britannic Majesty's Colonies, Pro
tectorates or territories under suzerainty or 
mandate. 

S. J. Chapman. 
Bulgarie: 

Au moment de signer le present arrange
ment, le Gouvernement bulgare declare qu'il 
ratifiera et mettra en vigueur !'arrangement 
auss it6t que la monnaie nationale sera retablie 
en or. 

D. Mikoff. 

Danemark: J . Clan. 
William Borberg. 

Finlande: Rudolf Holsti. 
France: 

Sous Jes reserves formulees 
signer I' Arrangement. 

E. Lecuyer. 
Hong,·ie: Nickl. 
I talie: A. di Nola. 

P . Troise. 
Luxembourg : Albert Calmes. 
N orvege: Gunnar J ahn. 
Pays-Ba,s: Posthuma. 
Pologne: Fran~is Dolezal. 
Roumanie: Antoniade. 

Cesar Popesco. 

au moment de 

J. G. Dumitresco. 
Royaume des Serbes, Croates et Slovenes: 

C. Fotitch. 
Georges Curcin. 

Suede: K. I. Westman. 
Suisse: D. Stucki. 
Tchecosloi•aquie : Dr. F. Peroutka. 
Turquie: 

Sous la reserve fonnulee en signant I ' Ar
rangement. 

Muchfik Selami. 

Arrangement International relatlf a l'ex
portatlon des os. 

Le President du Reich allemand; le Presi
dent de la Republique federale d'Autriche; 
Sa Majeste le Roi des Belges • Sa Majestee 
le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des 
territoir11s britanniques au dela des mers, Em
pereur des Indes; Sa Majeste le Roi des 
Bulgares; Sa Majeste le Roi du Danemark; 
le President de la Republique de Finlande; le 
Pres ident de la Republique £ran9aise; Son 
Altesse Serenissime le Gouverneur de la Hon
grie; Sa Majeste le Roi d'Italie; Son Al
tesse Royale la Grande-Duchesse de Luxem
bourg; Sa Majeste le Roi de Norvege; Sa 
Majeste la Reine des Pays-Bas- le President 
de la Republique de Pologne; 'sa Majeste le 
Roi de Roumanie; Sa Majeste le Roi des Ber
bes, Creates et Slovenes; Sa Majeste le Roi 
de Suede; le Conseil federal suisse; le Pre
sident de ~a Republ ique tchecoslovaque; le 
President de la Republique turque : 

D'sireux de mettre fin aux entraves qui 
affectent actuellement le commerce de cer
tai ne matieres premieres et de donner au 
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vreu exprime clans l'Acte final de la Conven
tion du 8 novembre 1927 pour !'abolition des 
prohibitions et restrictions a !'importation et 
a ]'exportation une application aussi favorable 
que possible a la production et aux echanges 
internationaux, 

Ont designe pour leurs plenipotentiaires, 
savoir: 

Le President du Reich allemand: 
M. Adolf Reinshagen, Conseiller ministeriel 

au Ministere de l'Economie nationale; 
Le President de la Republique federale . 

d' Autriche: 
Dr. Richard SchiilJer, Chef de section a la 

Chancellerie federale; 
Sa Majeste le Roi des Belges: 

M. J. Brunet, Envoye extraordinaire et Mi
nistre plenipotentiaire; 

M. F. van Langenbove, Chef du Cabinet et 
Directeur general du Commerce exterieur au 
Ministere des Affaires etrangeres; 

Sa Majeste le Roi de Grande-Bretagne, 
d'Irlande et des territoires britanni
ques au dela des mers, Empereur des 
Indes: 

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du 
Nord, ainsi que toute partie de !'Empire bri
tannique non membre separe de la Societe des 
Nations: 

Sir Sydney Chapman, K.C.B., C.B.E., C'on
seiller economique du Gouvernement de Sa 
Majeste Britannique. 

Sa Majeste le Roi des Bulgares: 
M. D. Miko££, Charge d'Affaires a Berne; 

Sa Majeste le Roi du Danemark: 
M. J. Clan, Envoye extraordinaire et Mi

nistre plenipotentiaire, President de la ~m
mission danoise pour la conclusion des traites 
de commerce ; 

M. William Borberg, Representant perma
nent du Danemark accredite aupres de la So
ciete des Nations; 

Le President de la Republique de Fin
lande: 

M. Rudolf Holsti, Envoye extraordinaire et 
Ministre plenipotentiaire, Delegue permanent 
aupres de la Societe des Nations; 

Le President de la Republique Fran-
9aise: 

M. E. Lecuyer, Administrateur des Douanes 
au Ministere des Finances; 

Son Altesse Serenissime le Gouverneur 
de la Hongrie: 

M. Alfred Nickl, ConseilJer de legation; 
Sa Majeste le Roi d'Italie: 

M . A. Di Nola, Directeur general du com
merce et de la politique economique; 

M. Pasquale Troise, Directeur general des 
Douanes; 

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse 
de Luxembourg: 

M. Albert Calmes, Membre du Conseil su
perieur de !'Union economique belgo-luxem
bourgeoise; 

Sa Majeste le Roi de Norvege: 
Le Dr. Frede Castberg, Professeur a l'Uni

versite Royale d'Oslo; 
M . Gunnar Jahn, Directeur du Bureau Cen

tral de Statistique norvegien; 
Sa Majeste la Reine des Pays-Bas: 

Dr. F. E. Posthuma, ancien Ministre de 
!'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce; 

Le President de la Republique de Po
logne: 

M. Fran9ois Dolezal, Sous-Secretaire d'Etat 
au Ministere de l 'Industrie et du Commerce, 
Membre du Comite economique de la Societe 
des Nations; 

Sa Majeste le Roi de Roumanie: 
M. Constantin Antoniade, Envoye extraor

dinaire et Ministre plenipotentiaire pres de la 
Societe des Nations; 

M. C. Popescu, Directeur general de l'in
dustrie au M inistere de l'Industrie et du Com
merce; 

M. J. G . Dumitresco, Directeur general du 
Commerce au Ministere de l'Industrie et du 
Commerce : 

Sa Majeste le Roi des Berbes, Croates 
et Slovenes: 

M. Constantin Fotitch, Delegue permanent 
aupres de I a Societe des Nations; 

M. George Curcin, Secretaire general de la 
Confederation des Corporations industrielles 
serbes-croates-slovenes; 

Sa Majeste le Roi de Suede: 
M . K . I. Westman, Envoye extraordinaire 

et Ministre plenipotentiaire pres le Conseil 
federal suisse; 

Le Conseil federal suisse: 
M. Walter Stucki, Directeur de la D ivision 

du Commerce au Departement federal de 
l'Economie publique; 

Le President de la Republique tcheco
slovaque: 

Dr. F . Peroutka, ancien Ministre du Com
merce, chef de section au Ministere du Com
merce; 

Le President de la Republique turque: 
M. Muchfik Selami, Consul general de Tur

quie a Geneve; 

lesquels, apres avoir communique leurs pleins 
pouvoirs, trouves en bonne et due forme, sont. 
convenus des dispositions suivantes: 

Article premier. Les Hautes Parties con
tractantes prennent !'engagement qu'a partir 
du l er octobre 1929, !'exportation des os bruts 
ou degraisses, ainsi que leurs dechets, des 
cornes, ongles et sabots, ainsi que de leurs 
dechets, et des cuirs a colle, ne sera soumise 
par elJes a aucune prohibition ou restriction, 
sous quelque forme ou denomination que ce 
soit . 

Art. 2. Les Hautes Parties contractantes, 
qui, actuellement, n'appliquent aucun droit 
d'exportation sur Jes produits vises a !'article 
1, ou dont Jes droits d'exportation sur ces pro
duits ne depassent pas le taux de 1 fr. 50 
suisse par 100 kilogrammes, s'obligent a n'in
stituer ou a ne maintenir, a dater du ler oc
tobre 1929, aucun droit d'exportation depas
sant ce taux de 1 fr. 50 suisse. 

Art. 3. Les Hautes Parties contractantes, 
qui, actuelJement, appliquent aux produits 
vises a !'article 1 un droit d'exportation su
perieur a 3 francs suisses s'obligent a le ra
mener, a partir du ler octobre 1929, a un 
taux ne depassant pas ce chiffre. 

Art. 4. Les Hautes Parties contractantes, 
qui, actuelJement, appliquent aux produit& 
vises a !'article 1 un droit d'exportation supe
rieur a 1 fr. 50, mais ne depassant pas 3 
francs suisses, sans avoir etabli de prohibi-
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tions pour ces produits, s'engagent a ne pas 
majorer les taux actuellement en vigueur. 

Pourront toutefois etre portes j usqu' au taux 
maximum de 3 francs suisses les droits d'ex
portation appliques par les Hautes Parties 
contractantes qui ant actuellement un droit 
superieur a 1 fr. 60 et ne depassant pas 3 
francs suisses, si du mains ces droits sont ac
tuellement appliques sous le regime de la pro
hibition. 

Art. 5. Pour les produits vises a !'article 
ler, ii ne pourra etre institue ni maintenu au
cune taxe - hormis le droit de statistique -
qui, en vertu de la legislation respective des 
Hautes Parties contractantes, ne serait pas ap
plicable a toutes les transactions commerciales 
dont ces produits fera ient l 'objet. 

Art. 6. Le present Arrangement n'exclut 
aucunement la faculte, pour Jes Hautes Par
ties contractantes, de conclure des accords par
ticuliers groupant un certain nombre d'entre 
el les et bases, soit sur la limitation du droit 
d'exportation a un chiffre inferieur a celui 
autorise par !edit Arrangement, soit sur la 
suppression de tout droit de sortie. 

Ces accords ne pourront cependant porter 
atte inte aux droits qu i, pom· Jes Etats tiers, 
resulteraient de conventions fondees sur le 
traitement de la nation la plus favorisee. 

Art. 7. Le present Arrangement, dont les 
textes fran~:ais et anglais feront egalement foi, 
portera la date de ce jour. 

II pourra etre signe ulterieurement jusqu'au 
31 decembre 1928 au nom de tout Membre de 
la Societe des Nations et de tout Etat non 
membre auquel le Conseil de la Societe des 
Nations aura, a cet effet, communique un 
exemplaire du present Arrangement. 

Art. 8. Le present Arrangement sera ra
tifie. 

Les instruments de ratification seront de
poses avant le ler juillet 1929 aupres du Se
cretairn general de la Societe des Nations, 
qui en notifiera immediatement la reception 
a tous Jes Membres de la Societe des Nations 
et aux Etats non Membres, parties au present 
Arrangement et a la Convention du 8 novem
bre 1927. 

Au cas ou le present Arrangement n'aurait 
pas ete ratifie a cette date par certains Mem
bres de la Societe des Nations ou par cert.ains 
Etats non Membres, au nom desquels ii a ete 
signe, Jes Hautes Parties contractantes seront, 
par le Secretaire general de la Societe des 
Nations, invitees a se concerter sur la possi
bilite de sa mise en vigueur. Elles s'obligent 
a participer a cette consultation, qui devra 
etre effectuee avant le ler septembre 1929. 

Si, a la date du l er septembre 1929, tous 
Jes Membres de la Societe des Nations et Jes 
Etats non Membres, au nom desquels le pre
sent Arrangement a ete signe, l'ont ratifie ou 
si, en vertu de la procedure prevue a l 'alirlea 
precedent, ceux au nom desquels ii a ete ra
tifie en decident la mise en vigueur, cette 
mise en vigueur interviendra a la date du ler 
octobre 1929 et sera notifiee par Jes soins du 
Secretaire general de la Societe des Nations 
a toutes Jes Hautes Parties contractantes au 
present Arrangement et a la Convention du 8 
novembre 1927. 

Art. 9. A ' partir du l er janvier 1929, tout 

Membre de la Societe des Nations et tout 
Etat vise a I' article 7 pourront adherer au 
pi'esent Arrangement. 

Cetta adhesion s'effectuera par une notifica
tion faite au Secretaire general de la Societe 
des Nations pour etre deposee dans les arch i
ves du Secretariat. 

Le Secretaire general notifiera ce depot im
medi atement a tous ceux qui ont signe ou 
adh6re au present Arrangement. 

Art. 10. Si, apres !'expiration d'une pe
riode de deux ans a dater de la mise en 
vigueur du present Arrangement, une deman
de de revision des articles 2, 3 ou 4 etait 
adre ee au Secretaire general de la Societe 
des Nations par un tiers au moins des Mem
bres de la Societe des Nations et des Etats 
non Membres, parties au present Arrange
ment, les a utres s'engagent a prendre part a 
toute consultation qui pourrait avoir lieu a cet 
effet. 

Tout Membre de la Societe des Nations et 
tout Etat non Membre, partie au present Ar
rangement, pourront, au cas ou cette consulta
tion aboutirait au refus de la revision par lui 
demandee ou s'il estimait ne pouvoir souscrire 
aux articles 2, 3 ou 4 revises, reprendre, en 
ce qui concerne la matiere de ces articles, sa 
liberte d'action six mois apres le refus de re
vision ou a dater de la mise en vigueur des 
articles 2, 3 ou 4 revises, a condition d'en 
avertir le Secretaire general de la Societe des 
Nations. 

Si, a la suite de denonciations intervenues 
en conformite de l' a linea precedent, un tiers 
des Membres de la Societe des Nations et des 
Etats non Membres, parties au present Arran
gement et ne l'ayant pas denonce, deman
daient une nouvelle consultation, toutes les 
Hautes Parties contractantes s'engagent a y 
participer. 

Toute denonciation intervenue en conformite 
des dispositions ci-dessus sera. communiquee 
immediatement par le Secretaire general de 
I a Societe des Nations a toutes Jes autres 
Hautes Parties contra.ctantes. 

Art. 11. Sans prejudice des dispositions de 
!'article precedent en ce qui concerne la de
nonciation, le present Arrangement pourra 
etre denonce au nom de tout Membre de la 
Societe des Nations ou tout Etat non Membre 
a.pres !'expiration de la cinquieme annee de 
son application. Cette denonciation produira 
ses effets douze mois apres la notification 
adressee en son nom au Secretaire general de 
la Societe des Nations. 

Cette denonciation n'aura d'effet qu'en ce 
qui concerne le Membre de la Societe des 
Nations ou l 'Etat non Membre au nom duquel 
la denonciation aura ete faite. 

Toute denonciation intervenue en conformite 
de cette procedure sera communiquee imme
diatement par le Secretaire general de la So
ciete des Nations a toutes Jes autres Hautes 
Parties contractantes. 

Si l'une des Hautes Parties contractantes 
estime que la denonciation a insi intervenue 
cree une situation nouvelle et adresse une de
mande a cet effet au Secretaire general de la 
Societe des Nations, celui-ci convoquera une 
conference a laquelle Jes autres Hautes Partie 
contractantes s'engagent a participer. Ladite 



1929 24 Ju I (S.334) 638 

Conference pourra, soit dans un delai a fixer 
par elle, mettre fin aux obligations resultant 
du present Arrangement, soit en modifier Jes 
dispos itions. Au cas ou l'un des Membres de 
la Societe des Nations ou l'un des Etat.s non 
Membres, partie au present Arrangement, esti 
merait ne pouvoir souscrire aux modifications 
il)tervenues, !edit Arrangement pourrait etre 
denonce en son nom et ii sera l ibere de ses 
obli gations a la date a laquelle la denoncia
t ion qui a provoque la convocation de cette 
Conference produira ses effets. 

Art. 12. Les dispositions des articles 4, 5, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la Convention du 
8 novembre 1927 et Jes dispositions du Proto
cole relatives a ces articles, ainsi que du pa
ragraphe b) du Protocole ad article 1, s'ap
pliqueront au present Arrangement dans la 
mesure que comportent Jes engagements qui y 
sont contenus et Jes produ_it,s qu'il vise. Pour 
!'application de la procedu_re prevu_e audit 
article 8, ii ne sera fait au_cune distinction 
entre Jes dispositions des articles precedents 
du pre ent Arrangement. 

En foi de quoi, Jes plenipotentiaires susnom
mes ont signe le present Arrangement. 

Fait a Geneve, le onze juillet mi! neuf cent 
vingt-huit, en simple expedition, qui sera de
posee dans Jes archives du Secretariat de la 
Societe des ations; copie conforme en sera 
transmise a tous les Membres de la Societe 
des ations. 

Allemagne: Adolf Reinshagen. 
Autriche: Dr. Richard Schuller. 
B elgique: Brunet. 

F. van Langenhove. 
Grande-Bretagne et lrlande du Nord 

ainsi que toutes parties de !'Empire britan
nique, non membres separes de la Societe des 
Nations. 

I declare that my signature does not include 
any of His Britannic Majesty's Colonies, Pro
tectorates or territories under suzerainty or 
mandate. 

S. J . Chapman. 
Bulgarie: 

Au moment de signer le present arrange
ment, le Gouvernement bulgare declare qu'il 
ratifiera et mettra en vigueur !'arrangement 
aussitot que la monnaie nationale sera retablie 
en or. 

D. Mikoff. 
Danemark: J. Clan. 

W illiam Borbe~g. 
Finlande: Rudolf Holsti. 
France: 

Au moment de signer le pre ent Arrange
ment, la France declare que, par son accep
tation, elle n'entend assumer aucune obl iga
tion en ce qui concerne I' ensemble de ses co
lonies, protectorats et territoires places sous sa 
suzerainete ou mandat. 

Hongrie : 
ltalie : 

E. Lecuyer. 
Nickl. 
A. di Nola. 
P . Troise. 

huxembourg: Albert Calmes. 

Norvege: 
P ays-Bas: 
Pologne: 
Roumanie : 

Gunnar J ahn. 
Po thuma. 
Fran90is Dolezal. 
Antoniade. 
Cesar Popesco. 
J. G. Du_mitresco. 

Royaume des Serbes, Croates et S lovenes: 
C. Fotitch. 
Georges Curcio. 

Suede: K. I. Westman. 
Sous reserve de ratification avec !' approba

tion du Riksdag. 
Suisse: D. Stucki . 
Tchecoslovaquie: Dr. F. Peroutka. 
Turquie: 

La Turquie se reserve le droit de maintenir 
le ,,muamele vergisi": (taxe generale de for
malites d'exportation) deux et demi pour cent 
ad valorem ainsi que la taxe minime d'examen 
veterinaire. 

Muchfik Selami. 

Protocole de !'arrangement. 
Au moment de proceder a l a signature de 

I' Arrangement international relati f a !'ex
portation des os et conclu a la date de ce 
jour, Jes ous ignes, dument autorises, sont 
convenus des dispositions suivantes, destinees a 
assurer !'application de cet Arrangement: 

Les dispo itions de !'Arrangement relatif a 
!'exportation des os, en date de ce jour, s'ap
pliquent aux prohibitions et restrictions a !'ex
portation des produits vises a !'article premier 
dudit Arrangement des territoires des Hautes 
Parties contractantes vers le territoire de l'une 
quelconque des autres Hautes Parties contr ac
tantes . 

SECTIO I. 

Ad Article premier. a) Les dispositions de 
!'article 1 s'appliquent a l 'Ital ie seulement en 
ce qui concerne Jes cuirs a colle. 

Pour Jes autres marchandises mentionnees 
audit article premier, les Hautes Parties con
tractante , en reconnaissant que l' I talie se 
trouve, du fait des conventions conclues avec 
certains pays, dans l'impossibilite d'augmenter 
son droit d'exportation de 2 !ires papier, sont 
d'accord pour qu'elle puisse maintenir la pro
hibition actuellement en vigueur, tant que la 
stipulation concernant le taux du droit d'ex
portation sur Jes os n'aura pas pr is fin. 

b) Les dechet.s d'os comprennent, notam
ment, les os decoupes provenant de la fabri
cation des boutons ou d'autres fabrications 
similaires et designees communement sous le 
nom de ,,dentelles". 

SECTION II. 

/'>-d Article 2. Pour !'application de !'arti
cle 2, Jes Hautes Parties contractantes recon
naissent que la situation Speciale de l 'Autriche, 
de la Hongrie et de la Tchecoslovaquie auto
rise ces pays a appliquer, par derogation aux 
dispositions dudit article 2, un droit d'expor
tation qui pourra depasser le taux de 1 fr. 50 
suisse qui y e t prevu, mais ne pourra cepen
dant, en aucun cas, de passer eel ui de 3 francs 
suisses. 
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SECTION III. 
Ad Article 3. Au benefice des declarations 

ci-apres que Jes delegues de la Pologne, de la 
Roumanie et du Royaume des Serbes, Croates 
et Slovenes ont souscrites, Jes Hautes Parties 
contractantes sont d' accord pour que ces Etat,s 
soient provisoirement dispenses de toute obli
gation en ce qui concerne Jes taux des droit.s 
d'exportation sur les produit.s vises a !'article 
1 de !'Arrangement en date de ce jour. 

A. Declaration de la Delegation polonaise. 
Le Gouvernement de la Pologne ayant, aux 

iermes de la Section III du Protocole, ad ar
ticle 3 ci-dessus, beneficie de la faculte de 
maintenir ou d'instituer, sans limitation de 
taux, un droit d' exportation sur Jes produit.s 
vises a !'article 1 de !'Arrangement en date de 
ce jour, donne volontiers !'assurance qu'il 
n'aggravera pas le taux actuellement en vi
gueur et de faire tous ses effort.s pour le re
duire progressivement dans l'avenir. 

Franyais DOLEZAL. 

B. Declamtion de la D elegation roumaine. 

En se reservant le droit de maintenir, sur 
Jes os bruts ou degraisses, ainsi que sur leurs 
dechet.s, des droit.s d'exportation, le Gouver
nement roumain declare n'avoir aucune inten
tion de maintenir, quant a ces articles, par des 
taxes exagerees, la prohibition abolie; ii en
tend seulement garder toute sa liberte afin 
d'arriver, par la reduction degressive des 
taxes d'exportation, a une situation normale, 
ce qu'il a d'ailleurs fait pour d'autres ma
tieres premieres. 

ANTONIADE. 

C. Declaration de la Dele()'ation du Royaume 
des Se1·bes, Croates et Slovenes. 

Le Gouvernement du Royaume des Berbes, 
Croates et Slovenes, ayant, aux termes de la 
Section III du Protocole, ad article 3 ci-des
sus, beneficie de la faculte de maintenir, ou 
d'instituer, sans limitation de taux, un droit 
d'exportation sur les produit.s vises a !'article 
1 de ]'Arrangement en date de ce jour, donne 
volontiers !'assurance de ne pas depasser le 
taux de 4 francs suisses et de faire tous ses 
effort.s pour le reduire progressivement dans 
l'avenir. 

Const. FOTITCH. 

SECTION IV. 

Ad Articles 2, 3 et 4. En ce qui concerne 
Jes cuirs a coll e, Jes Hautes Parties contrac
tantes sont d'accord qu'ils ne saura ient etre 
assimiles aux produits vises aux articles 2, 3 
et 4, et que, sauf de I a part des Etats vises a 
l a Section III du present Protocole, aucun 
droit d'exportation ne saurait etre etabli par 
elles sur les cuirs a colle. Toutefois, elles ad
mettent que la Hongrie pourra etablir sur ce 
produit un droit d'exportation qui ne pourra 
en aucun cas depasser Jes deux tiers des droit.s 
applicables aux produits vises a !'article 1 de 
!'Arrangement en date de ce jour. 

En foi de quoi, Jes plenipotentiaires susnom
mes ont signe le present Protocole. 

Fait a Geneve, le onze juillet mi! neuf cent 
vingt-huit, en simple expedition, qui sera de
posee dans les archives du Secretariat de la 
Societe des Nations; copie conforme en sera 
transmise a tous Jes Membres de la Societe 
des Nations. 
Allemagne: Adolf Reinshagen. 
A utriche: Dr. Richard Schuller. 
Belgique: Brunet. 

F. van Langenhove. 
Grande-Bretagne et Irlande du Nord 

ainsi que toutes parties de !'Empire britan
nique, non membres separes de la Societe des 
Nations. 

I declare that my signature does not include 
any of His Britannic Majesty's Colonies, Pro
tectorates or territories under suzerainty or 
mandate. 

S. J. Chapman. 
Bulgarie: 

Au moment de signer le present arrange
ment, le Gouvernement bulgare declare qu'il 
ratifiera et mettra en vigueur !'arrangement 
relatif a !'exportation des os aussitot que la 
monnaie nationale sera retablie en or. 

D. Mikoff. 
Danema1·k: J . Clan. 

William Borberg. 
Finlande: Rudolf Holsti. 
France: 

Sous les reserves formulees 
signer I' Arrangement. 

Hongrie : 
ltalie: 

E. Lecuyer. 
Nickl. 
A. di ola. 
P. Troise. 

Luxembourg: Albert Calmes. 
N orvege: Frede Castberg. 
Pays-Bas: Posthuma. 
P ologne: Franyais Dolezal. 
Roumanie : Antoniade. 

Cesar Popesco. 

au moment de 

J. G. Dumitresco. 
R oyaume des Serbes, Croates et Slovenes : 

C. Fotitch. 
Georges Curcin. 

Suede : K. I. Westman. 
Suisse : D. Stucki. 
Tchecoslovaquie: Dr. F. P eroutka. 
Turquie: 

Sous la reserve formulae en signant I' Ar
rangement. 

Muchfik Selami. 

ENGEL'30HE TEKST. 

International agreement relating to the 
exportation of hides and skins. 

The President of the German Reich ; the 
Pi-esident of the Austrian Federal Republic; 
His Majesty the King of the Belgians; His 
Majesty the King of Great Britain and Ire
land and of the British Dominions Beyond 
the Seas, Emperor of India; His Majesty the 
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King of the Bulgarians; His Ma jesty the 
King of Denmark; the President of the R e
publ ic of Finland; the President of the 
French Republic; His Serene Highne s the 
Governor of Hungary; His Majesty the King 
of Italy; Her Royal Highness the Grand 
Duchess of Luxemburg; H is Majesty the King 
of Norway; Her Majesty the Queen of the 
Netherlands; the President of the Polish Re
public ; His Majesty the King of R ournania ; 
His Majesty the King of the Serbs, Groats 
a nd Slovenes; His Majesty the King of Swe
den; The Swiss Federal Council ; the Presi
dent of the Czechoslovak Republic ; the Pre
s ident of the Turkish R epublic ; 

Being desirous of removing the obstacles 
which at present hinder trade in certain raw 
materi als, and of giv ing effect to the recom
mendation made in the Final Act of the Con
vention of ovember 8th, 1927, for the Abo
I ition of Import and Export Prohibitions and 
Restrictions, in a manner as favourable as 
poss ible to production and to international 
trade, 

H ave appointed as their Plenipotentiaries: 

( Z ie voor de namen de,· gevolmachtigden 
de Fransche tekst.) 

who, having communicated their full powers 
found in good and due form, have agreed on 
the fol lowing provisions: 

Art. 1. The High Contracting Parties un
dertake that, on and after October 1st, 1929, 
the exportation of raw or prepared hides and 
skins shall not be subject to any prohibition 

or restriction under whatever form or denomi
nation. 

Art. 2. The High Contracting Parties un
dertake that, as from the same date, there 
shall neither be maintained nor imposed on 
the products referred to in Article 1 any ex
port duty or any charge - apart from a sta
tistical duty - which, under the respective 
laws of the High Contracting Parties, is not 
applicable to all commercial transactions in 
these products. 

Art. 3. The present Agreement, of which 
the French and English texts shall both be 
authentic, shall bear this day's date. 

It may be signed subsequently until Decem
ber 31st, 1928, on behalf of any Member of 
the League of Nations or of any non-Member 
State to which the Council of the League of 
Nations may have communicated a copy of 
the present Agreement for th is purpose. 

Art. 4. The present Agreement shall be 
ratified. 

The instruments of ratification shall be 
deposited before Jul y 1st, 1929, with the Se
cretary-General of the League of Nations who 
shall immediately notify the receipt thereof 
to all the Members of the League of Nations 
and all the non-Member States on whose be
half the present Agreement and the Conven
tion of November 8th, 1927, have been signed 
or adhered to. 

Should the present Agreement not have 
been ratified by this date by some of the 
Members of the League of Nations and non
Member States on whose behalf it has been 

signed, the High Contracting P arties shall be 
invi ted by the Secretary-General of the 
League of Nations to consider the possibility 
of putting it into force. They undertake to 
participate in this consultation, which shall 
take place before September 1st, 1929. 

If by September 1st, 1929, all the Members 
of the League of Nations and non-Member 
States on whose behalf the present Agreement 
has been signed have r atifi ed it, or if , under 
the procedure laid down in the preceding pa
ragraph, those on whose behalf it has been 
ratified decide to put i t into force, the pre
sent Agreement shall come into forne on Oc
tober 1st, 1929, and this fact shall be noti
fied by the Secretary-General of the League 
of Nations to all the High· Contracting P ar
ties to the present Agreement and to the Con
vention of N ovember 8th, 1927. 

Art. 5. On and after J anuary 1st, 1929, any 
Member of the League of Nat ions and any 
non-Member State referred to in Article 3 
may accede to the present Agreement. 

Th is accession shall be effected by a noti
fication made to the Secretary-General of the 
League of N ations, to be deposited in the ar
chives of the Secretariat. 

The Secreta ry-General shall immediately 
notify such deposit to a ll who have signed or 
acceded to the present Agreement. 

Art. 6. If, after the expiration of a period 
of two years from the date of the coming into 
force of the present Agreement, an applica
t ion for a revision of Article 2 has been 
made to the Secretary-General of the League 
of N ations by at least one-third of the Mem
bers of the League of Nations and non-Mem
ber . States to which the present Agreement 
applies, the others undertake to participate in 
any consultation which may be held for this 
purpose. 

Any Member of the League of Nations and 
any non-Member State to which the present 
Agreement applies may, if such consultation 
results in a rejection of its application for a 
revision, or if it considers that it cannot ac
cept the revised Article 2, resume its liberty of 
action as regards the provisions of this Ar
ticle six months after the revision has been 
refused, or as from the date of the coming into 
force of the revised Article 2, provided notice 
be given to the Secretary-General of the 
League of Nations. 

If, as t he result of denunciations in accor
dance with the preceding paragraph, one
third of the Members of the League of N a
tions and non-Member States which are bound 
by the present Agreement but have not de
nounced it demand a further consultation, all 
the High Contracting P a rties undertake to 
participate therein. 

Any denunciation made in conformity with 
the foregoing provisions shall be notified im
mediately by the Secretary-General of the 
League of Nations to all the other High Con
tracting P arties. 

Art. 7. Without prejudice to the provisions 
of the preceding Article relat ing to denuncia
tion, the present Agreement may be denounc
ed on behalf of any Member of the League 
of Nations or any non-Member State after 
the expiration of a period of five years from 
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t he date on which it comes into force, such 
denunciation to take effect twelve months 
after the date on which it is notified to the 
Secretary-General of the League of Nations. 

Such denunciation shall only take effect in 
so far as concerns the J\llember of the League 
of Nations or the non-Member State on whose 
behalf it has been made. 

Any denunciation made in conformity with 
this procedure shall be notified immediately 
by the Secretary-General of the League of 
Nations to all the other High Contracting 
Parties. 

If any High Contracting Party considers 
that any denunciation thus made has created 
a new situation, and makes to the Secretary
General of the League of Nations a request to 
this effect, the l atter shall convene a Confe
rence in which the other High Contracting 
Parties undertake to participate. This Con
ference may, within a period to be fixed by 
itself, either terminate the obligations arising 
under the present Agreement or modify its 
provisions. If any Member of the League of 
Nations or non-Member State bound by the 
present Agreement is unable to agree to the 
modification introduced, the said Agreement 
may be denounced on its behalf, and it shall 
then be released from its obligations thereun
der as from the date on which the denuncia
tion which led to the convening of the Con
ference takes effect. 

Art. 8. The provisions of Articles 4, 5, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 a nd 13 of the Convention of 
November 8th, 1927, and the provisions of the 
Protocol relating to these Articles, as well as 
of paragraph ( b) of the Protocol to Article 1, 
-shall apply to the present Agreement in so 
far as the obligations contained therein and 
the products covered by the Agreement allow. 
As regards the application of the procedure 
provided for in the above-mentioned Article 
8, no distinction shall be made between the 
various provisions of the preceding Articles of 

·the present Agreement. 

(Zie voor de onderteekeningen de Fransche 
tekst.) 

Protocol to the agreement. 

At the moment of signing the International 
Agreement relating to the Exportation of 
Hides and Skins concluded this day, the un
dersigned, duly authorised, . have agreed on 
the following provisions, which are intended 
to ensure the application of that Agreement. 

The provisions of the Agreement relative to 
the Exportation of Hides and Skins of this 
day's date shall apply to prohibitions and res
trictions on the exportation of the products 
mentioned in Article 1 of the said Agreement 
from the territories of any High Contracting 
Party to the territories of any other High Con
tracting Party. 

Ad Article 1. ,,Prepared hides and skins" 
shall, for the purposes of the present Agree
ment, mean hides and skins which have under
gone some form of preparation for the sole 
purpose of ensuring their preservation. 

Ad Article 2. In consideration of the an
nexed declaration signed by the delegate of 
Roumania, the High Contracting Parties agree 

1920 

that that country shall provisionally not be 
bound by the provisions of Article 2 of the 
Agreement of this day's date. 

(Zie voor de onderteekeningen de Fransche 
tekst.) 

International agreement relating to the 
exportation of bones. 

The President of the German Reich; the 
President of the Austrian Federal Republic; 
His Majesty the King of the Belgians; His 
Majesty the King of Great Britian and Ire
land and of the British Dominions Beyond 
the Seas, Emperor of India; His Majesty the 
King of the Bulgarians; His Majesty the 
King of Denmark; the President of the Re
public of Finland; the President of the 
French Republic; His Serene Highness the 
Governor of Hungary; His Majesty the King 
of Italy; Her Royal Highness the Grand 
Duchess of Luxemburg; His Majesty the King 
of Norway; Her Majesty the Queen· of the 
Netherlands; the President of the Polish Re
public; His Majesty the King of Roumania; 
His Majesty the King of the Serbs, Croats 
and Slovenes; His Majesty the King of Swe
den; The Swiss Federal Council; the Presi
dent of the Czechoslovak Republic; the Pre
sident of the Turkish Republic; 

Being desirous of removing the obstacles 
which at present hinder trade in certain raw 
materials, and of giving effect to the recom
mendation made in the Final Act of the Con
vention of November 8th, 1927, for the Abo
lition of Import and Export Prohibitions and 
Restrictions, in a manner as favourable as 
possible to production and to international 
trade, 

Have appointed as their Plenipotentiaries: 

(Zie voor de namen der gevolmachtigden 
de Fransche tekst .) 

who, having exchanged their full powers 
found in good and due form, have agreed on 
the following provisions: 

Art. 1. The High Contracting Parties un
dertake that, on and after October 1st, 1929, 
the export of raw or dried bones and waste 
thereof, horns and hoofs and waste thereof, 
and glue-stock hide shall not be subjected by 
them to any prohibition or restriction under 
whatever form or denomination. 

Art. 2. The High Contracting Parties who 
at present impose no export duties on the 
products enumerated in Article 1, or whose 
export duties do not exceed the rate of 1.50 
Swiss francs per hundred kilogrammes, under
take not to impose or maintain, after October 
1st, 1929, any export duty on the products 
exceeding the rate of 1.50 Swiss francs. 

Art. 3. The High Contracting Parties who 
at present impose on the products referred to 
in Article 1 any export duty in excess of 3 
Swiss francs undertake to rnduce it as from 
October 1st, 1929, to a figure not exceeding 
3 Swiss francs. 

Art. 4. The High Contracting Parties who 
at present impose on the products referred to 
in Article 1 export duties exceeding 1.50 but 

41 
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not exceeding 3 Swiss francs, but who do not 
impose prohibitions on these products, under
take not to increase the rates of duty at pre
sent in force . 

Nevertheless, , export duties not exceeding 3 
Swiss francs may be imposed by those High 
Contracting Parties who impose at present du
ties in excess of 1.50, but not exceeding 3 
Swiss francs, provided that the duties are now 
imposed at the same time as prohibitions. 

Art. 5. In regard to the products mentioned 
in Article 1, no tax, apart from a statistical 
duty, may be instituted or maintained which, 
by virtue of the respective legislations of the 
High Contracting Parties, is not applicable 
to all commercial transactions of which the 
product;i may be the subject. 

Art. 6. The present Agreement in no way 
precludes the conclusion of special agreements 
between any of the High Contracting Parties 
based either on the limitation of export duties 
to rates lower than those authorised by the 
sa id Agreement or on the abolition of all ex
port duties. 

Such agreements shall not, however, affect 
the rights of third countries under treaties 
based on most-favoured-nation treatment. 

Art. 7. The present Agreement, of which 
the French and English texts shall both be 
authentic, shall bear this day's date. 

It may be signed subsequently until Decem
ber 31st, 1928, on behalf of any Member of 
the League of Nations or of any non-Member 
State to which the Council of the League ot 
Nations may have communicated a copy of 
the present Agreement for th is purpose. 

Art. 8. The present Agreement shall be 
ratified. 

The instruments of ratification shall be de
posited before July 1st, 1929, with the Se
cretary-General of the League of N ations, 
who shall immediately notify the receipt the
reof to all the Members of the League of 
Nations and all the non-Member States on 
whose behalf the present Agreement and the 
Convention of November 8th, 1927, have been 
signed or adhered to. 

Should the prnsent Agreement not have been 
ratified by this date by some of the Members 
of the League of N ations and non-Member 
States on whose behalf it has been signed, the 
High Contracting Parties shall be invited by 
the Secretary-General of the League of Na
tions to consider the possibility of putting it 
into force. They undertake to participate in 
this consultation, which shall take place be
fore September 1st, 1929. 

If by September 1st, 1929, all the Members 
of the League of Nations and non-Member 
States on whose behalf the present Agreement 
has been signed h ave ratified it, or if, under 
the procedure la id down in the preceding pa
ragraph, those on whose behalf it has been 
ratified decide to put it into force, the pre
sent Agreement shall come into force on Oc
tober 1st, 1929, and this fact shall be notified 
by the Secretary-General of the League of 
Nations to all the High Contracting Parties 
to the present Agreement and to the Conven
tion of November 8th, 1927. 

Art. 9. On and after January 1st, 1929, 
any Member of the League of N ations and 

any non-Member State referred to in Article 
7 may accede to the present Agreement. 

This accession shall be effected by a noti
fication made to the Secretary-General of the 
League of Nations, to be deposited in the 
archives of the Secretariat. 

The Secretary-General shall immediately 
notify such deposit to all who have signed or 
acceded to the present Agreement. 

Art. 10. If, after the expiration of a period 
of two years from the date of the coming into 
force of the present Agreement, an applica
tion for a revision of Articles 2, 3 and 4 has 
been made to the Secretary-General of the 
League of Nations by at least one-third of the 
Members of the League of Nations and non
Member States to which the present Agree
ment applies, the others undertake to partici
pate in any consultation which may be held 
for this purpose. 

Any Member of the League of Nations and 
any non-Member State to which the present 
Agreement appl ies may, if such consultation 
results in a rejection of this application for a 
revision, or if it considers that it cannot ac
cept the revised Articles 2, 3 or 4, resume its 
l iberty of action as regards the provisions of 
these Articles six months after the revision 
has been refused, or as from the date of the 
coming into force of the revised Articles 2, 3 
or 4, provided notice be given to the Secre
tary-General of the League of Nations. 

If, as the result of denunciations in accor
dance with the preceding paragraph, one
third of the Members of the League of Na
tions and non-Member States which are bound 
by the present A greement but have not de
nounced it demand a further consultation, all 
the High Contracting Parties undertake to 
participate therein. 

Any denunciation made in conformity with 
the foregoing provisions shall be notified im
mediately by the Secretary-General of the 
League of Nations to all the other High Con
tracting Parties. 

Art. 11. Without prejudice to the provi
sions of the preceding Article relating to de
nunciation, the present Agreement may be 
denounced on behalf of any Member of the 
League of Nations or of any non-Member 
State after the expiration of a period of five 
years from the date on which it comes into 
force, such denunciation to take effect twelve 
months after the , date on which it is notified 
to the Secretary-General of the League of 
Nations. 

Such denunciation shall only take effect in 
so far as concerns the Member of the League 
of Nations or the non-Member State on whose 
behalf it has been made. 

Any denunciation made in conformity with 
this procedure shall be notified immediately 
by the Secretary-General of the League of 
Nations to a ll the other High Contracting 
Parties. 

If any High Contracting Party considers 
that any denunciation thus made has created 
a new situation, and makes to the Secretary
General of the League of N ations a request 
to this effect, the latter shall convene a Con
ference in which the other High Contracting 
Parties undertake to participate. This Confe-
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rence may, within a period to be fixed by 
itself, either terminate the obligations arising 
under the present Agreement or modify its 
provisions. If any Member of the League of 
Nations or any non-Member State bound by 
the present Agreement is unable to agree to 
the modifications introduced, the said Agree
ment may be denounced on its behalf, and it 
shall then be released from its obligations 
thereunder as from the date on which the 
denunciation which led to the convening of 
the Conference takes effect. 

Art. 12. The provisions of Articles 4, 5, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 and 13 of the Convention of 
November 8th, 1927, and the provisions of 
the Prntocol relating to these Articles, as well 
as of paragraph ( b) of the Protocol to Ar
ticle 1, shall apply to the present Agreement 
in so far as the obligations contained therein 
and the products covered by it allow. As re
gards the application of the procedure provi
ded for in the above-mentioned Article 8, no 
distinction shall be made between the various 
provisions of the preceding Articles of the 
present Agreement. 

(Zie voor de onderteekeningen de Fransche 
tekst.) 

Protocol to the agreement. 
At the moment of signing the International 

Agreement relating to the Exportation of 
Bones, concluded this day, the undersigned, 
duly authorised, have agreed on the following 
prnvisions, which are intended to ensure the 
application of that Agreement: 

The provisions of the Agreement relative 
to the Exportation of Bones of this day's date 
shall apply to prohibitions and restrictions on 
the exportation of the products mentioned in 
Article 1 of the said Agreement from the 
territories of any High Contracting Party to 
the territories of any other High Contracting 
P arty. 

SECTION I. 
Ad Article 1. (a) The provisions of Ar

ticle 1 shall apply to Italy only in so far as 
concerns glue-stock hide. 

As regards the other goods mentioned in 
the said Article, the High Contracting Par
ties, recognising that Italy, by reason of con
ventions concluded with certain countries, is 
unable to increase her export duty of two 
paper lire, agree that she may maintain the 
prohibition at present in force, so long as the 
stipulation concerning the said rate of export 
duty also remains in force. 

( b) ,,Bone waste" includes parings of bone 
(commonly known as ,,dentelles") used in the 
manufacture of buttons and similar articles. 

SECTION II. 
Ad Article 2. As regards the application 

of Article 2, the High Contracting Parties, 
recognising the special situation of Austria, 
Hungary, and Czechoslovakia, authorise these 
countries, notwithstanding the provisions of 
the said Article 2, to impose an export duty 
which may exceed the rate of 1.50 Swiss 
francs, provided for in that Article, but 
which must not in any case exceed 3 Swiss 
francs. 

SECTION III. 
Ad Article 3. In consideration of the an

nexed declarations signed by the delegates of 
Poland, Roumania and the Kingdom of the 
Serbs, Croates and Slovenes, the High Con
tracting Parties agree that these countries 
shall be provisionally released from all obli
gations as regards export duties on the pro
ducts referred to in Article 1 of the Agree
ment of this day's date. 

SECTION IV. 
Ad Articles 2, 3 et 4. The High Contrac

ting Parties agree that glue-stock hide shall 
not be assimilated to the products referred to 
in Articles 2, 3 and 4 and that, except in the 
case of the countries referred · to in Section III 
of the present Protocol, no export duty shall 
be levied on glue-stock hide. They agree, 
however, that Hungary may levy on this pro
duct an export duty which shall not in any 
case exceed two-thirds of the duties applicable 
to the products referred to in Article 1 of the 
Agreement of this day's date. 

(Zie voor de onderteekeningen de Fransche 
teks t.) 

24 Juni 1929. WET tot wijziging van artikel 3 
der Leerplichtwet. S. 335. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1928/1929, n°. 274, 
1- 7. 

Hand. id. 1928/1929, bladz. 2139-2146. 
Id . 1e Kamer 1928/1929, bladz. 772, 783-

784, 882-886. 
Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eene verbetering a.an te 
brengen in artikel 3, derde lid, der Leerplicht
wet · 

zdo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Artikel 3, derde lid, der Leerplicht

wet wordt gelezen als volgt : 
lle verplichting eindigt, zoodra het kind 

zeven jaren leerling is geweest, van eene lagere 
school of twee aaneemluitende lagere scholen, 
waarvan de klassen of gezamenlijke klassen een 
leertijd van zeven jaren omvatten, en het alle 
klassen doorloopen beeft ; of, indien het onder
wijs a.an die school of scholen gegeven wordt 
in klassen, die samen een langeren leertijd dan 
zeven jaren innemen, zoodra het zoovele klas
sen doorloopen heeft, als samen een leertijd 
van zeven jaren omvatten ; met dien verstande, 
dat de verplichting nimmer eindigt, voordat 
het kind den dertienjarigen leeftijd bereikt en 
de klasse, waarin het bij het bereiken van dien 
leeftijd geplaatst was, doorloopen heeft. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Was z ink. 
(Uitgeg. 2 Juli 1929). 
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24 Juni 1929. WET tot wijziging van de 
Lager-onderwiiswet 1920. S. 336. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1928/1929, n°. 305, 1-9. 
Hand. 2• Kamer 1928/1929, bladz. 2146-

21.31. 
Hand. l• Karn er 1928il929, blridz. 731, 772, 

78::1 , 886. 
Wij WILHELMINA, enz .. . _ doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de wenschelijkheid is gebleken van eene 
wijziging van artikel 56,-vierde lid, van artikel 
97, tweede lid, en van artikel 104, vierde lid, 
der Lager-onderwijswet 1920; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van ~tate, enz. 
Art. I. Artikel 56, vierde lid, der Lager

Onderwijswet 1920 wordt gewijzigd a.ls vofgt : 
onder a worden de woorden ,,terwijl wacht

geld als gewezen hoofd eener openbare lagere 
school genoten werd door een gewezen onder
wijzer" vervangen door de woorden : terwij l 
wachtgeld als gewezen hoofd eener lagere school 
der gemeente of eener door <le gemeente met 
eene andere gemeente of met andere gemeenten 
in stand gehouden lagere school genoten werd 
door een gewezen onderwijzor ; 

onder b. worden de woorden ,.terwijl wacht
geld als gewezen onderwijzer aan eene openbare 
school genoten werd door een gewezen onder
wijzer" vervangen door de woorden : terwij l 
wachtgeld als gewezen onderwijzer aan eene 
lagere school der gemeente of aan eene door a., 
gemeente met eene andere gemeente of met 
andere gemeenten in stand gehouden lagere 
school genoten werd door een gewezen onde:r
wijzer-

Aan bet vierde lid worden twee alinea's toe
gevoegd, luidende a ls volgt : 

De vermindering, bedoeld onder a en b, wordt 
niet meer toegepast, zoodra ~een gewezen hoofd 
eener school onderscheidenlijk gewezen onder
~jzer als daar bedoeld meer wachtgeld geniet. 

De vermindering, bedoeld onder a en b, wordt 
ten aanzien van niet meer hoofden van scholen 
onderseheidenl.ijk onderwijzerg toegepast dan 
het aantal bedraagt der daar bedoelde wacht
gelders, die wacht~eld a ls gewezen hoofd der 
school respectievelijk als gewezen onderwijzer 
genieten, hie.rbij buiten aanmerkin(l gelaten 
liet hoofd der school onderscheidenliik c!e onder
wijzer, voor wien krachtens het vi]fde lid van 
dit artikel de vermindering niet wordt toege
past. 

Art. Ibis. Aan artikel 97, tweede lid, der 
Lager- onderwijswet 1920 worden twee a linea's 
toegevoegd, luidende als volgt : 

De vermindering, bedoeld onder d en e, wordt 
niet meer toegepast, zoodra ~een gewezen hoofd 
eener school onderscheidenlijk gewezen onder
wijzer al~ daar bedoeld meer wachtgeld geniet. 

Devermindering, bedoeld onder den e, wordt 
ten aanzien van niet m«\Pr hoofden van scbolen 
onderscheidenlijk onderwijzers tciegepast dan 
het aantal bedraagt der daar bedoelde wacht
geldere, die wacht~eld als gewezen hoofd der 
school respectievelijk als gewezen onderwijzer 
genieten, hierbij bniten aanmerking gelaten 
het hoofd der school onderscheidenlijk de onder
wijzer, voor wien krachtens het vierde lid van 
dit artikel de vermindering niet wordt toegepast. 

Art. II. Artikel 104, vierde lid, der Lager
onderwijswet 1920 wordt <Telezen als volgt: 

Het bepalen van het bea'.;ag der in het eerste -

lid bedoelde uitkeering geschiedt met verreke
ning van bet totaal bedrag der schoolgelden 
voor de in dat lid bedoelde kinderen, verschul
digd over het jaar, waarover de uitkeering loopt, 
voor zoover die schoolgelden niet oninvorder
baa:r zijn verklaard. 

Art. III. Het volgens art. II gewijzigd vier
de lid van art. 104 der Lager-onderwijswetl920 
wordt voor het eerst toegepast bij het hepalen 
der uitkeeringen, verschuldigd over het jaar 
1928. 

Art. ITibis. Vorderingen krachtens art. 104 
der Lager-onderwijswet 1920, welke betrekking 
hebben op eenig dienstjaar v66r 1 J anuari 1928, 
kunnen niet meer ingesteld worden ten aanzien 
van gemeenten welker rekeningen v66r 1 Janu
ari 1928 voodoopig zijn vastgesteld. 

Art. IV. Deze wet treedt in werlcing met 
ingang van den dag, volgende op dien van hare 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Ondenmjs, 
K unsten en W etenschappen, 

Was z in k. 
(Uitgen. 1 Juli 1929.) 

24 Juni 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlanrlsch- l ndie tot wij
ziging en aanvull ing van Afdeeling I 
der begrooting van N ederlandsch-l ndie 
voor het dienstjaar 1929. S. 337. 

24 Juni 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indie tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling II 
der begrooting van N ederlandsch-lndie 
voor het dienstjaar 1929. S. 338. 

24 Juni 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indie tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling III 
der begrooting van Neiurlandsch-lndie 
voor het dienstjaar 1929. S. 339. 

24 Juni 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur• 
Generaal van Nederlandsch-Indie tot wij 
ziging en aanvulling van Afdeeling III A 
der begrooting van N eiurlandsch-lndie 
voor het dienstjaar 1929. S. 340. 

24 Juni 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indie tot wij
ziging en aanvull ing van A fdeeling IV 
der begrooting van N ederlandsch-lndie 
voor het dienstjaar 1929. S. 341. 
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24 Juni 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indie tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling V 
der begrooting van N ederlandsch-Indie 
voor het dienstjaar 1929. S. 342. 

24 Juni 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch -Indie tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling VI 
der begrooting van N ederlandsch-lndie 
voor het dienstjaar 1929. S. 343. 

24 Juni 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indie tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling VII 
der begrooting van N ederlandsch-Indii!. 
voor het dienstjaar 1929. S. 344. 

24 Juni 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indie tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling VIII 
der begrooting van N ederlandsch-1,ndii!. 
voor het dienstjaar 1929. S. 345. 

24 Juni 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indie tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling IX 
der begrooting van N ederlandsch-Indii!. 
voor het dienstjaar 1929. S . 346. 

24 Juni 1929. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indie tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling X 
der begrooting van N ederlandsch-Indii!. 
voor het dienstjaar 1929. S. 347. 

24 Juni 1929. WET, houdende nadere wijzi
ging van de begrooting van N e.derlandsch-
1 ndii!. voor het dienstjaar 1927. (Hoofd
stuk I. Uitgaven in Nederland.) S . 348. 

24 Juni 1929. WET, houdende nadere wijzi 
ging van de beo-rooting van N eder/,a,ndsch-
1 ndie voor het dienstjaar 1927. (Hoofdstuk 
II: Uitgaven in Nederlandsch -Indie.) 
s. 349. 

24 Juni 1929. WET, houdende nadere wij
ziging van de begrooting van N ederlandsch
Indii!. voor het dienstjaar 1927. (Hoofd
stuk II. Middelen in Nederlandsch-lndii!..) 
s. 350. 

24 Juni 1929. WET, houdende nadere aan
vulling van de Indische Comptabiliteits
wet (Staatsblad 1925, n°. 328). S. 351. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is de Indische Comptabili
teitswet 1925 (N ederlandsch Staatsblad n°. 
328, l ndisch Staatsblad n° . 448), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 10 Juni 1926 (Ne
derlandsch Staatsblad n°. 169, lndisch Staats
blad n°. 336), nader aan te vullen met eene 
bepaling, welke de mogelijkheid opent om be
grootingskredieten, voor zoover zij niet zijn 
verwerkt in het jaar, waarvoor zij zijn toege
staan, naar de begrooting van het daarop 
volgend jaar over te brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
E enig artikel. 

. In de IIIde afdeeling van het Iste hoofd
stuk van de Indische Comptabiliteitswet 1925 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 328; Indisch 
Staatsblad n° . 448) wordt na a.rtikel 11 een 
artikel opgenomen, luidende: 

Art. Ua. Van daa rtoe bij de begrooting 
aangewezen posten van uitgaaf kunnen, indien 
ten laste van het betrokken dienstjaar geen 
vorderingen zijn ontstaan tot het volle bedrag 
van de op die posten geraamde sommen, de 
overblijvende kredieten bij in het Staatsblad 
van N edcrlandsch-lndi i!. op te nemen besluit, 
voor de eerste hoofdstukken door Ons en voor 
de tweede hoofdstukken door den ·aouverneur
Generaal, worden toegevoegd aan de begroo
ting van uitgaven voor het volgend jaar, hetzij 
door verhooging van reeds opgenomen, hetzij 
door opneming van nieuwe posten. De be
doelde kredieten zullen alsdan van die begroo
ting dee! uitmaken op den zelfden voet als de 
overige posten dier begrooting. Bij hetzelfde 
besluit worden de overgebrachte bedrageu op 
de voor eerstbedoeld jaar toegestane sommen 
in mindering gebracht. Besluiten, als in het 
vorig lid bedoeld, worden aan de Staten
Generaal, den Volksraad en de Algemeene 
Rekenkamers in N ederland en in N eder
landsch-Indi i!. medegedeeld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De M inister van Kolonii!.n, 
Kon i n g s be r g er. 
( Uitgfg. 11 Juli 1929.) 

24 Juni 1929. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Wegenfonds voor het dienstjaar 1929. 
s. 352. 

De begrooting van uitgaven voor het Wegen
fonds voor het dienstjaar 1929 wordt vastge
steld als volgt : 

Titel A. Gewone dienst f 30,560,000 
Titel B . K apitaaldienst Nihil 

Geheele dienst . . . f 30,i\60,000 

24 J uni 1929. BESLUIT, houdende beslissing 
op de beroepen, ingevolge artikel 3 der Wet 
Openbare Vervoermiddelen ingesteld tegen 
de beschikkingen van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant van 20 en 27 Juli 1927 
en van Limburg van 14 April 1927. S . 353. 

WIJ WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 
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de Algemeene Transport Onderneming te 
Utrecht, G. van Galen te Grave, den Neder
landschen Bond van Autobusdienst-Onder
nemers te Hilver8Um en het Gemeentebestuur 
van Grave tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Noord-Brabant van 20 Juli 
1927 (Provinciaal Blad n°. 114), waarbij aan 
G. van Galen te Grave vergunning is verleend 
tot het in werking brengen van een autobus
dienst van Grave naar Cuijk; op het beroep, 
ingesteld door L . Stiphout te Sambeek tegen 
de beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant van 20 Juli 1927 (Prwinciaal 
Blad n°. 115), voor zoover hem daarbij ver
gunning is geweigerd tot het in werking brengen 
van autobusdiensten van Cui,jk over Boxmeer e'h 
Maashees naar de Limburgsche grens in de 
richting Venray, en van Boxmeer over Oploo en 
Bakel naar H elmond ; op het beroep, ingesteld 
door L. Stiphout te Sambeek, tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant van 27 Juli 1927 (Provinciaal Blad 
n°. 132), waarbij aan de aamlooze Vennoot
schap Algemeene Transport Onderneming te 
Utrecht vergunning is verleend tot het in wer
king brengen van autobusdiensten van Cuijk 
over Oefjelt en Beugen naar Boxmeer, van Box
meer over St. A nthonis, Oploo en Bakel naar 
Helmond, en van Boxmeer over Sambeek, Vier 
lingsbeek enMaashees naardeLimburgsche grens 
in de richting Venray, en vergunning is gewei
gerd tot het in werking brengen van een auto
busdienst van Helmond over Deurne naar de 
Limburgsche grens in de richting van Venray 
en van St. Anthonis over Oploo naar de Lim
burgsche grens in de rich ting van Venray; en op 
het beroep, ingesteld door de Directie van de 
Nederlandsche Spoorwegen tegen de beschik
king van Gedeputeerde taten van Limburg 
van 14 April 1927, 3• Afdeeling, La. 2300/G 
(Provinciaal Blad n°. 80), waarbij aan L . Stip
hout te Sambeek vergunning is verleend tot 
het in werking brengen van autobusdiensten 
van Venray over Boxmeer naar Cuijk en van 
Venray over Oploo naar Boxmeer, voor zoover 
de provincie Limburg betreft ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezeu van 
25 Januari 1928, n°. 100, 25 ApriJ 1928, n°. 380, 
14 Augustus 1928, nos . 379 en 3~8, en 13 Maart 
1929, nos. 379/380/398 (1928)/64 en 100 (1928) 
/65; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 19 Juni 1929, La. II., Afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende: dat nadat G. van Galen te 
Grave aan Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant vergunning had verzocht tot het in 
werking brengen van een autobusdienst van 
Grave over Cuijk naar Boxmeer, _Gedeputeerde 
Staten bij hun besluit van 20 Juli 1927 (Pro
vinciaal Blad n°. 114), aan den aanvrager onder 
een 5-tal voorwaarden vergunning hebben ver
leend tot het in werking brengen van een 
autobusdienst van Grave over Gassel en B eers 
naar Cuijk, daarbij overwegende, dat het voor 
de inwoners van Grave, Gassel en Beers, welke 
van elk middel van snelverkeer z\jn verstoken, 
van belang is, dat z\j door middel van een 
autobusdien t in snelverbinding warden ge
bracht met de treinen der spoorlijn Venlo
Nijmegen, en aldus met het algemeen verkeer; 

dat de aansluiting aan het spoorwegnet beter 
te Cuijk dan te Boxmeer kan geschieden, ver
mits aldus wordt voorkomen, dat de autobus
dienst van Cuijk af naar Boxmeer en omgekeerd 
in concurrentie rijdt met den trein ; dat de 
verkeersbehoefte op het wegvak Grave-Cuijk 
van dien aard is, dat de autobusdienst van 
G, van Galen zeer we! naast dien, welken de 
Algemeene Transport Onderneming te Utrecht 
voornemens is op dat baanvak in werking t e 
brengen, kan warden geexploiteerd; dat mits
dien het algemeen verkeersbelang met het in 
werking brengen van een autobusdienst van 
Grave naar Cuijk zal zijn gediend; 

dat van <lit besluit G. van Galen, de Neder
landsche Bond van Autobusdienst-Onder
nemers, gevestigd te Hilverswrn, het gemeente
bestuur van Grave en de N aamlooze Vennoot
schap Algemeene Transport Onderneming bij 
Ons in beroep zijn gekomen; 

dat G. van Galen aanvoert, dat zijn autobus
dienst voorziet in de behoefte van buurtver
keer voor de dorpen tusschen Grave en Boxrneer ; 
dat tusschen Cuijk en Boxmeer weliswaar eene 
spoor.wegverbinding . bestaat, doch de daarbij 
betrokken dorpen ongeveer een half uur gaans 
van de spoorwegstations af liggen; dat eene 
autobuslijn Grave-Cuijk als eene zelfstandige 
exploitatie geen zin heeft, daar de stroom van 
het verkeer niet gaat naar de gemeente Cuijk, 
<loch naar de gemeente Boxmeer, waar men in
koopen pleegt te doen; dat hij reeds dertig jaar 
een openbaar middel van vervoer onderhoudt 
tusschen Grave en Cuijk ; dat hlj gedurende 
deze periode, ondanks den vaak zeer grooten 
t egenstand door overstroomingen en \jsgang, 
di.1.-wjjls met groote moeite en langs iederen 
mogelijken omweg, zijne passagiers steeds heeft 
vervoerd op dit traject; dat hlj derhalve meent 
een goeden staat van dienst te hebben als on
derncmer van een openbaar vervoermiddel ; 
dat het traject Grave- Cuijk - Boxrneer,on
danks het spoorwegtraject Citijk-Boxmeer, van 
zeer groat belang is te achten voor de inwoners ; 
dat oak zij n tarief billijk is ; dat hij verzoekt 
hem voor het geheele traject Grave-Boxmeer 
vergunning te verleenen ; 

dat de Nederlandsche Bond van Autobus
dienst-Ondernemers aanvoert, dat Gedepu
teerde Staten blijkbaar over het hoofd zien, dat 
er nag een antler verkeer ten plattelande mo
gel\jk is, dan dat van de dorpen naar de groote 
steden, nl. het onderlinge verkeer van dorp 
naar dorp ; dat het speciaal deze vervoerfunctie 
is, die de autobus van de oprichting af vervult 
en welke door de spoorwegen niet dan onvol
doende kan warden ter hand genomen, gezien 
de ligging der dorpen ten opzichte van den 
spoorweg ; dat het bedrjjf van G. van Galen 
op het traject Grave-Cuijk en Cuijk-Boxmeer 
naar den aard van de streek en aanpassende 
aan de behoeften ,an de bevolking van een
voudige constructie is; dat het in strijd is met 
eene goede uitvoering van de Wet Openbare 
Vervoermiddelen, den het buurtverkeer die
nenden autobusdienst Grave-Cuijk--Boxmeer 
te halveeren en daarna dezen levenloozen dienst 
door het verleenen van eene vergunning aan 
de Algemeene Transport Onderneming t e be
lasten met eene concurrente soortgelijke onder
neming ; dat dit mogelijk in het belang is van 
de Algemeene Transport Onderneming, echter 
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niet ten behoeve van eene goede uitoefening 
eener sinds jaren bestaande autobusonder
neming, die heeft bewezen naast de spoorwegen 
op haar plaats te zijn; 

dat het Gemeentebestuur van GTave aanvoert, 
dat G. van Galen sinds 19 Februari 1923, vol
gens wettelijke voorschriften en plaatselijke 
bepalingen tot aller tevredenheid den autobus
dienst Grave-Guijk-Boxmeer onderhoudt; 
dat het voor G. van Galen onmogel\jk is om 
naast den autobusdienst van de Algemeene 
Transport Onderneming te Utrecht een dienst 
-Grave- Guijk rendabel te onderhouden ; dat, 
mocht G. van Galen niet op een of andere 
wijze worden schadeloos gesteld door de Alge
meene Transport Onderneming, hetzi.i door 
overneming van het bedrijf, hetzij door het be
taald krijgen van eene schadeloosstelling door 
het buiten gebruik raken van de autobussen, 
garages als anderszins, aldus aan G. van Galen 
zijne bestaansmiddelen zullen worden ontno
men · 

dat de Algemeene Transport Onderneming 
aanvoert, dat door de Directie der Nederland
sche Spoorwegen ten behoeve van haar, ap
pellante, vergunning is gevraagd tot het in 
werking brengen van een autobusdienst op 
hetzelfde baanvak ; dat deze aanvrage is ge
schied op grond van het feit, dat de betrokken 
streek meer gebaat zal zijn bij het stand komen 
van het bedrijf eencr onderneming, die in nauwe 
samenwerkihg met de spoorwegen de geheele 
verkeersregeling in goede banen wenscht t e 
leiden door op de voornaamste spoorwegstations 
aansluiting op de treinen te geven, dan van eene 
endere onderneming ; dat de gemeentebesturen 
van meerdere gemeenten in Oostelijk Noord
Brabant te kennen hebben gegeven, dat aan de 
exploitatie van het geheele autobusnet in han
den van haar, appellante, de voorkeur dient te 
worden gegeven; dat het voor eene behoorlijke 
exploitatie van haar bedrijf noodzakelijk zal 
zijn, dat daaraan niet door allerlei locale dien
sten reizigers worden onttrokken ; weshalve zij 
verzoekt de gevraagde vergunning alsnog te 
weigeren; 

dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
bjj hun besluit van 20 Juli 1927 (Provinciaal 
Blad 11°. 115), aan L. Stiphout te Sambeek o.a. 
vergunning hebben geweigerd tot het in werking 
brengen van autobusdiensten van Guijk over 
Boxmeer en Maashees naar de Limburgsche 
grens in .de richting van V enray, en van Boxmeer 
over Oploo en Bakel naar Helmond; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij o.a. hebben 
overwogen, dat het algemeen verkeersbelang 
niet zal zijn gediend met de voortzetting van 
den eerst op 1 Januari 1927, in strijd met de 
wettelijke voorschriften, aangevangen auto
busdienst van Boxmeer over Oploo en Bakel · 
naar Helmond, vermits door de Naamlooze Ven
nootschap Algemeene Transport Onderneming 
te Utrecht eene aanvrage om vergunning tot 
het in werking brengen van een autobusdienst 
over hetzelfde baanvak is ingediend, welke deel 
uitmaakt van een aaneengesloten. aan de 
voornaamste spoorwegstations aansluitend com
plex van autobusverbindingen en als gevolg 
~aarvan beter dan de dienst van den aanvrager 
m de verkeersbehoeften der streek zal voorzien ; 
d_~t het _algemeen verkeersbelang evenmin zal 
zJJn gediend met de voortzetting van de ex-

ploitatie van den op 2 Mei 1926 door den aan
vrager begonnen autobusdienst van Guijk over 
Boxmeer en Maashees naar Venray, vermits 
door de Naamlooze Vennootschap Algemeene· 
Transport Onderneming te Utrecht vergunning 
is gevraagd tot het in werking brengen van een
zelfden autobusdienst, die evenals de dienst 
van den aanvrager aansluiting zal geven op 
de treinen der spoorlijn Venlo-Nijmegen, doch, 
in tegenstelling met den dienst van den aan
viager, de exploitatie der Nederlandsche Spoor
wegen niet benade. It, en als dee! van het 
bovenbedoelde complex van autobusverbin
dingen beter dan de dienst van den aanvrager 
in de verkeersbehoeften der streek zal voorzien; 

dat van dit besluit L. Stiphout te Sambeek 
bij Ons in beroep iR gekomen, aanvoerende, 
dat hij den autobusdienst Boxmeer-Helmond 
reeds eerder exploiteerde dan 1 J anuari 1927, 
en die exploitatie niet was noch is in strijd met 
eenig wetteljjk voorschrift ; dat niet te ver
wachten is, dat de exploitatie door de Naam
Jooze Vennootschap Algemeene Transport On
derneming op eene betere wijze zal geschieden; 

dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
bjj hun beduit van 27 Juli 1927 (Provinciaal 
Blad no. 132), aan de Naamlooze Vennootschap 
Algemeene Transport Onderneming te Utrecht, 
o.a. onder een 5-tal voorwaarden, vergunning 
hebben verleend tot het in werking brengen van 
autobusdiensten van Guijk over Oefjelt en Beu
gen naar Boxm,eer, van Boxmeer over St. An
thonis, Oploo en Bakel naar Helmond, en van 
Boxmeer over Sambeek, Vierlingsbeelc en Maas
hees naar de Limburgsche grens in de richting 
van Venray, daarbij o.a. overwegende, dat het 
voor de gemeenten in het Oosten der provincie, 
alsmede voor de in de Peel ondernomen ont
ginningen van belang is, dat de diensten door 
een complex van autobusverbindingen, hetwelk 
door de Naamlooze Vennootschap Algemeene 
Transport Onderneming uit eene hand gaat 
worden geexploiteerd, met elkaar in sne!ver
binding worden gebracht en te Guijk, Boxmeer 
en Helmond aansluiting erlangen met het al
gemeen spoorwegnet ; 

dat van dit besluit L. Stiphout te Sambeek 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat hem vergunning is geweigerd voor de dien
sten op de lijnen, welke bij .het bestreden besluit 
aan de Naamlooze Vennootscbap Algemeene 
Transport Onderneming zijn verleend; dat 
voor beide diensten samen geen plaats is ; dat 
z.i. aan hem, en niet aan de Naamlooze Ven
nootschap Algemeene Transport Onderneming 
de vergunning behoort te worden verleend ; 

dat Gedeputeerde Staten van Limburg bij 
hun besluit van 14 April 1927, 3de afdeeling, 
La. 2300/G (Provinciaal Blad n°. 80), aan 
L. Stiphout te Sambeek, onder een 8-tal voor
waarden vergunning hebben verleend tot het 
in werking brengen van de autobusdiensten : 

a. Venray-Boxmeer-Guijlc, vice versa; 
b. Venray-Oploo-Boxmeer, vice versa, 
voor zoover de provincie Limburg betreft ; 
dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben over-

wogen, dat de Directie der Nederlandsche 
Spoorwegen bezwaar tegen de aanvrage heeft 
gemaakt, op grond, dat ook door de Naamlooze 
Vennootschap Algemeene Transport Onder
neming vergunning wordt verzocht tot het in 
werking brengen van autobusdiensten op de 
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evengenoemde trajecten, waardoor tot stand 
zal komen een door de aam looze Vennoot
schap Algemeene Transport Onderneming ge
exploiteerd wordend aaneenge loten autobus
net; dat hun College echter van oordeel is, dat de 
onderhavige autobusdiensten, welke a l sedert 
2 Mei 1926 door L . Stiphout worden geexploi
teerd, voor zooveel hunno provincie betreft, 
geacht kunnen worden het a]gemeen verkeer s
belang t e dienen, terwijl het bezwaar van de 
Direc t ie der Nederlandsche Spoorwe'gen h. i.' 
geen vo ldoende gewicht in de schaal legt om 
op grond daarvan de gevraagde vergunning te 
weigeren; 

dat van dit besluit de Directie der Neder
landsche Spoorwegen bij Ons in beroep is ge
koroen, aanvoerende, dat, voor zoover eene 
werkelijke behoefte aan deze autobu diensten, 
evenwiJdig aan den spoonveg, bestaat, daarin 
niet d oor vreemde autobusdien ten mag wor
d en voorzien; dat d e d iensten van de raam
looze Vennootschap Algemeene Transport On
derneming, in samenwerking met den spoorweg
dienst geexploiteerd, dezen laatsten geen schade 
zullen toebrengen en voor het locale verkeer 
van veel grooter belang zullen zijn dan de be
staande diensten, qaar zij deel uitmaken van 
een aaneengesloten, op de voornaamste spoor
wegstations aansluitend autobusnet; 

Overwegende : ten aanzien van het door den 
ederlandschen Bond van Autobusdienst

Ondernemers te Hilversum inge teld beroep : 
dat ar tikel 3, 1• lid, der Wet Openbare Vervoer
middelen van eene beschikking van Gedepu
t eerde Staten, als in artikel 2 bedoeld, beroep 
op Ons openst elt ,oor iederen belanghebbende; 

dat de evengenoemde bond niet geacht kan 
worden belang in den zin van de bedoelde wets
bepaling te hebben bij de vernietiging of de 
wiJziging van het bestreden besluit; 

dat mitsdien deze appellant in zijn beroep 
n iet-ontvankelijk behoort te worden verklaard ; 

Overwegende : ten aanzien van het beroep, 
ingesteld door de N. V. Algemeene Transport 
Onderneming : dat moet worden aangenomen, 
dat de verkeersbehoefte op het traject Grave
Cuijk niet van voldoenden omvang is om het 
onderhouden van twee autobusdiensten eco
nomisch mogelijk te maken, zoodat de door 
G. van Ga len gevraagde vergunning voor een 
autobusdienst op <lit traject behoort te worden 
geweigerd; dat echter in het belang van het 
reizend publiek en ter voorkoming van stoornis 
in d e verkeersvoorziening Van Galen in d e ge
legenheid <lieut te worden ge teld om zijn dienst 
nog gedurende korten tijd voort te zetten ; 

Overwegende : ten aanzien van de beroepen, 
ingesteld door G. van Galen, het Gemeente
bestuur van Grave, L . Stiphout, voor zoover 
den laatste betreft uitsluitend voor het traj eot 
Cuijk- Boxmeer-Maashees-Venray, en de Di
reotie van de Nederlandsche Spoorwegen, even
eens uitsluitend voor dit trajeot: dat op grond 
van de op deze beroepen betrekking hebbend e 
stukken in overeenstemming met Gedeputeerde 
Staten va n Noord-Brabant moet worden aan
genomen, dat op het t raject Cuijk-Boxmeer
M aashees-Venray sleohts plaats is voor Mn 
autobusdienst, en dat hiervoor in de eerste 
plaats in aanmerking komt de :N. V. Algemeene 
T ran port Onderneming, aangez ien het traject 
in hoofdzaak evenwijdig loopt met den spoor-

weg ; dat het hier niet uitsluitend te doen is 
om aansluiting van d e dienstregelingen van 
autobus- en poorwegdienst, doch vooral ook 
om eene economische samenwerking van beide 
diensten op dit traject, waarop ook voor den 
spoorwegdienst het locaal verkeer steeds een 
belangrijke rol heeft vervuld, en dat deze 
samenwerking ten bate van eene doeltreffende 
verkeersvoorziening, slechts dan verzekerd ka n 
worden geacht, indien de vergunning voor den 
autobusdien t aan het met de Nederlandsche 
Spoorwegen verband houdend autobusbedrijf 
wordt ver!eend; dat Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant derhalve t erecht aan de r.v. 
Algemeene Transport Onderneming vergunning 
voor dit traject voor zoover betreft hunne pro
vincie hebben verleend en aan G. van Galen 
en L. tiphout hebben geweigerd, en Gedepu
teerde taten van Limburg voor dit traj ect voor 
zoover hunne provincie betreft t erecht vergun
ning hebben verleend aan d e N. V. Algemeene 
Transport Onderneming, en t en onrechte tevens 
vergunning hebben verleend aan L . Stiphout; 

Overwegende : ten aanzien van het beroep 
van de Direct ie van de Nederlandsche Spoor
wegen voor zoover betreft het Limburgsche ge
deelte van den dienst Boxmeer- Oploo-Venray: 
dat met Gecleputeerde Staten van Li1nburg en 
van Noord-Brabant moet worden aangenomen, 
dat het verkeer tusschen Boxmeer en Venray 
via Oploo behoefte heeft aan eene autobus
verbinding, zoodat Gedeputeerde taten van 
Limburg aan L. tiphout tereeht vergunning 
hebben verleend; . 

Overwegende : ten aanzien van de beroepen 
van L. tiphout voor zoover betreft het traject 
Boxmeer-Hebnond : dat op grond van de op 
d eze beroepen betrekking hebbende stukken 
in overenestemming met Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant moet worden aangenomen, 
dat op het t raject Boxmeer- Helmond slechts 
plaats is voor Mn autobusdienst, en dat hiervoor 
in d e eerste p laats in aanmerking komt d e N. V. 
AJgemeene 'l' ransport Onderneming, aangezien 
deze dienst een bezwaarlijk misbaar onderdeel 
vormt van het net van autobusdiensten van 
die onderneming ; dat de stukken geen grond 
opleveren om, in afwijking van deze meening 
van Gedeputeerde taten, aan t e nemen, dat 
d e verkeersbelangen op dit traject beter zouden 
zijn gediend door den dienst van dezen appel
lant dan door dien der . V. Algemeene Trans
port Onderneming; dat voorts het betoog van 
Stiphout, dat zijn dienst een reeds v66r het in 
werking t reden van de gewijzigde Wet Openbare 
Vervoermicldelen bestaande dienst zoude zijn, 
niet opgaat, aangezien blijkens de stukken deze 
dienst eerst is aangevangen op of omstreeks 
1 J anuari 1927, dus nadat genoemde wet in 
werking was getreden op 24 Augustus 1926; 
dat Gedeputeerde taten voor een autobus
dienst op het traject Boxmeer- Helmond der
halve terecht vergunning hebben verleend aan 
d e N. V. Algemeene Transport Onderneming, 
en geweigerd aan L. Stiphout; 

Gezien d e Wet Openbare Vervoermiddelen; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

1°. den Nederlandschen Bond van Autobus
dienst-Ondernemers t e Hilversum in zijn beroep 
niet-ontvankelijk te verklaren ; 

2°. het besluit van Gedep ut eerde Staten van 
Limburg va n 14 April 1927, 3de afdeeling La. 
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2300/G (Provinciaal B/,ad n°. 80), met hand
having voor het overige, te vernietigen, voor 
zoover daarbij aan L. Stiphout te Sambeek ver
gunning is verleend tot het in werking brengen 
van den autobusdienst Venray-Boxmeer
Cuijk, vice-versa, voor zoover de provincie 
Limburg betreft, en de gevraagde vergunning 
voor dit traj ect te weigeren; 

30, a. het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant van 20 Juli 1927 (Provinciaal 
Blad no. 114), t e vernietigen, voor zoover daar
bij aan G. van Galen te Grave vergunning is 
verleend tot het in werking brengen van een 
autobusdienst van Grave over Gassel en B eers 
naar Cuijk, en de gevraagde vergunning voor 
dit traject te weigeren; 

b. aan G. van Galen voornoemd te vergunnen 
om, op de voorwaarden als gesteld onder 1°. 
tot en met 5°. van het onder a genoemde 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant den autobusdienst van Grave over 
Gassel en B eers naar Cuijk nog gedurende 
uiterlijk twee maanden na de dagteekening 
van dit besluit in werking te houden; 

4°. de beroepen voor het overige ongegrond 
te verklaren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat met rapport 
van Onzen Minister in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 24sten Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d . Veg t e. 
(Uitgeg. 29 Juli 1929.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

La. I.I. 

Afdeeling 
Vervoer- en Mijnwe'zen. 

's-Gravenhage, 19 Juni 1929. 

Aan de Koningin. 
De Raad van State, Afdeeling voor de Ge

schillen van Bestuur, deed mij toekomen de 
door de Afdeeling aan Uwe Majesteit uitge
brachte adviezen van 25 Januari 1928, n°. 100, 
14 Augustus 1928, n°. 379, 25 April 1928, n°. 
380 en 14 Augustus 1928, n°. 398, met ontwerp
besluiten en bijlagen, onderscheidenlijk be
t reffende de beroepen, ingesteld door de Alge
meene Transport Onderneming te Utrecht, 
G. van Galen te Grave, den Nederlandschen 
Bond van Autobusdienst-Ondernemers te H il
versum en het Gemeentebestuur van Grave 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant van 20 Juli 1927 (Provin
ciaal Blad n°. 114), waarbij aan G. van Galen 
te Grave vergunning is verleend tot het in 
werking brengen van een autobusdienst van 
Grave naar Cuijk; het beroep, ingesteld door 
L. Stiphout te Sambeek tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
van 27 Juli 1927 (Provinciaal Blad n°. 132), 
waarbij aan de N. V. Algemeene Transport 
Onderneming t e Utrecht vergunning is ver-

leend tot het in werking brengen van autobus
diensten van Cuijk over Oefjelt en Beugen naar 
Boxmeer; van Boxmeer over St. Anthonis, 
Oploo en Bakel naar Helmond ; en van Boxmeer 
over Sambeek, Vierlingsbeek en Maashees naar 
de Limburgsche grens in de richting van 
V enray ; het beroep, ingesteld door de Directie 
van de N ederlandsche Spoorwegen tegen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Limburg van 14 April 1927, 3• Afdeeling, La. 
2300/G, (Provinciaal Blad n°. 80), waarbij aan 
L . Stiphout te Sambeek vergunning is verleend 
tot het in werking brengen van autobusdiensten 
van Venray over Boxmeer naar Cuijk en van 
Venray over Oploo naar Boxmeer, voor zoover 
de provincie Limburg betreft en het beroep, 
ingesteld door L. Stiphout te Sambeek tegen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant van 20 Juli 1927 (Provinciaal 
Blad n°. 115) voor zoover hem daarbij vergun
ning is geweigerd tot het in werking brengen van 
autobusdiensten van Cuijk over B oxmeer en 
Maashees naar de Limburgsche grens in de rich
ting Venray, en van Boxmeer over Oploo en 
Bake/ naar H elmond. 

De ontwerp-besluiten luidden als volgt: 

,,Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

de Algemeene Transport Onderneming te 
Utrecht, G. van Galen te Grave, den Nederland
schen Bond van Autobusdienst-Ondernemers te 
Hilversum en het Gemeentebestuur van Grave 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant van 20 Juli 1927 (Prwin
ciaal Blad n°. 114), waarbij aan G. van Galen te 
Grave vergunning is verleend tot het in werking 
brengen van een autobusdienst van Grave 
naar Cuijk; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Januari 1928, n°. 100; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende : dat nadat G. van Galen t e 
Grave aan Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant vergunning had verzocht tot het in 
werking brengen v.an een autobusdienst van 
Grave over Cuijk naar Boxmeer, Gedeputeerde 
Staten bij hun evengemeld besluit aan den aan
vrager onder een 5-tal voorwaarden vergunning 
hebben verleend tot het in werking brengen 
van een autobusdienst van Grave over Gassel 
en B eers naar Cuijk, daarbij overwegende, dat 
het voor de inwoners van Grave, Gassel en 
B eers, welke van elk middel van snelverkeer 
zijn verstoken, van belang is, dat zij door middel 
van een autobusdienst in snelverbinding wor
den gebracht met de treinen der spoorlijn Venlo 
-Nijmegen, en aldus met het algemeen ver
keer ; dat de aansluiting aan het spoorwegnet 
beter te Cuijk dan te Boxmeer kan geschieden, 
vermits aldus wordt voorkomen, dat de autobus
dienst van Cuijk af naar Boxmeer en omgekeerd 
in concurrentie rjjdt met den trein ; dat de ver
keersbehoefte op het wegvak Grave-C1iijk 
van dien aa.rd is, dat de autobusdienst van G. 
van Galen zeer we] naast <lien, welken de 
Algemeene Transport Onderneming t e Utrecht 
voornemens is op dat baanvak in werking t e 
brengen, kan worden geexploiteerd ; dat mits
dien het algemeen verkeersbelang met het in 



1929 24 Ju N r (S.353) 650 

werking brengen van een autobusdienst van 
Grave naar Cuijk zal zijn gediend ; 

dat van dit besluit G. van Galen, de Neder
landsche Bond van Autobusdienst-Onder
nemers, gevestigd te Hilversum, het gemeente
bestuur van Grave en de aamlooze Vennoot
schap Algemeene Transport Onderneming bij 
Ons in beroep zjjn gekomen; 

dat G. van Galen aanvoert, dat zijn autobus
dienst voorziet in de behoefte van buurtverkeer 
voor de dorpen tusschen Grave en Boxmeer ; 
dat tusschen Cuijk en Boxmeer weliswaar eene 
spoorwegverbinding bestaat, doch de daarbij 
betrokken dorpen ongeveer een half uur gaans 
van de spoorwegstations af liggen; dat eene 
autobuslijn Grave-Cuijk als eene zelfstandige 
exploitatie geen zin heeft, daar de stroom van 
het verkeer niet gaat naar de gemeente Cuijk, 
doch naar de gemeente Boxmeer, waar men 
inkoopen pleegt te doen ; dat hij reeds dertig 
jaar een openbaar middel van vervoer onder
houdt tusschen Grave en Cuijk; dat hij gedu
rende deze periode, ondanks den vaak zeer 
~rooten tegenstand door overstroomingen en 
1jsgang, dikwjjls met groote moeite en langs 
iederen mogelijken omweg, zijne passagiers 
steeds heeft vervoerd op dit traject ; dat hij 
derhalve meent een goeden staat van dienst 
te hebben als ondernemer van een openbaar 
vervoermiddel; dat het traject Grave-Cuijk 
- Boxmeer, ondanks het spoorwegtraject Cuijk 
-Boxmeer, van zeer groot belang is te achten 
voor de inwoners; dat ook zijn tarief billijk is; 
dat hij verzoekt hem voor het geheele traject 
Grave- Boxmeer vergunning te verleenen; 

dat de Nederlandsche Bond van Autobus
dienst-Ondernemers aanvoert, dat Gedepu
teerde Staten blijkbaar over het hoofd zien, 
dat er nog een antler verkeer ten plattelande 
mogelijk is, dan dat van de dorpen naar de 
groote steden, nl. het onderlinge verkeer van 
dorp naar dorp ; dat het speciaal deze vervoer
functie is, die de autobus van de oprichting af 
vervult en welke door de spoorwegen niet dan 
onvoldoende kan worden ter hand genomen, 
gezien de ligging der dorpen ten opzichte van 
den spoorweg ; dat het bedrijf van G. van Galen 
op het traject Grave-Cuijk en Cuijk-Boxmeer 
naar den aard van de streek en aanpassende 
aan de behoeften van de bevolking van een
voudige constructie is ; dat het in strijd is met 
eene goede uitvoering van de Wet Openbare 
Vervoermiddelen, den het buurtverkeer dienen
den autobusdienst Grave-Cuijk-Boxmeer te 
halveeren en daarna dezen levenloozen dienst 
door het vetleenen van eene vergunning aan 
de Algemeene Transport Ondernemin~ te be
lasten met eene concurrente soortgelijke on
derneming ; dat dit mogelijk in het belan~ is 
van de Algemeene Transport Ondernemmg, 
echter niet ten behoeve van eene goede uitoefe
ning eener sinds jaren bestaande aut-obus
onderneming, die heeft bewezen naast de spoor
wegen op haar plaats te zijn ; 

dat het Gemeentebestuur van Grave aanvoert. 
dat G. van Galen sinds 19 Februari 1923, vol
gens wettelijke voorschriften en plaatstelijke 
bepalingen tot aller t evredenheid den autobus
dienst Grave-Cuijk-Boxmeer onderhoudt; 
dat het voor G. van Galen onmogelijk is om 
naast den autobusdienst van de Algemeene 
Transport Onderneming te Utrecht een dienst 

Grave-Cuijk rendabel te onderhouden; dat, 
mocht G. van Galen niet op een of andere wijze 
worden schadeloos gesteld door de Algemeene 
Transport Onderneming, hetzij door over
neming van het bedrijf, hetzij door het betaald 
krijgen van eene schadeloosstelling door het 
buiten gebruik raken van de autobussen, ga
rages als anderszins, aldus aan G. van Galen 
zijne bestaansmiddelen zullen worden ont- , 
nomen; 

dat de Algemeene Transport Onderneming 
aanvoert, dat door de Directie der Nederland
sche Spoorwegen ten behoeve van haar, ap
pellante, vergunning is gevraagd tot het in 
werking brengen van een autobusdienst op 
hetzelfde baanvak; dat deze aanvrage is ge
schied op grond van het feit, dat de betrokken 
streek meer gebaat zal zijn bij het tot stand 
komen van het bedrijf eener onderneming, die 
in nauwe samenwerking met de spoorwegen 
de geheele verkeersregeling in goede banen 
wenscht te leiden door op de voornaamste 
spoorwegstations aansluiting op de treinen 
te geven, dan van eene andere onderneming ; 
dat de gemeentebesturen van meerdere gemeen
ten in Oostelijk N oord-Brabant te kennen hebben 
gegeven, dat aan de exploitatie van het geheele 
autobusnet in handen van haar, appellante, de 
voorkeur dient te worden gegeven; dat het 
voor eene behoorlijke exploitatie van haar be
drijf noodzakelijk zal z1jn, dat daaraan niet 
door allerlei locale diensten reizigers worden 
onttrokken; weshalve zij verzoekt de gevraagde 
vergunning alsnog te weigeren ; 

Overwegende : ten aanzien van het door den 
Nederlandschen Bond van Autobusdienst
Ondernemers te Hilversum ingesteld beroep : dat 
artikel 3, l• lid, der Wet Openbare Vervoer
middel~n van eene beschikking van Gedepu
teerde Staten, als in artikel 2 bedoeld, beroep 
op Ons openstelt voor iederen belanghebbende ; 

dat de evengenoemde bond niet geacht kan 
worden belang in den zin van de bedoelde 
wetsbepaling te hebben bij de vernietiging of 
de wijziging van het bestreden besluit; 

dat mitsdien deze appellant in zijn beroep 
niet-ontvankelijk behoort te worden ver
klaard; 

Overwegende : ten aanzien van de beroepen, 
ingesteld door G. van Galen en het Gemeente. 
bestuur van Grave, dat de autobusdienst van 
G. van Galen, welke tusschen Cuijk en Boxmeer 
verschillende dorpen, gelegen op vrij grooten 
afstand van de enkele spoorwegstations der 
lijn Cuijk-Boxmeer, verbindt, op dit traject 
geacht moet worden in de behoeft6 van locaal 
verkeer te voorzien, zoodat voor dit gedeelte 
Gedeputeerde Staten te,n onrechte aan den aan
vrager geen vergunning hebben verleend; 

Overwegende : ten aanzien van het beroep 
van de Algemeene Transport Onderneming : 
dat blijkens de overgelegde stukken, op het 
traject Grave-Cuijk behoefte bestaat aan ver
keer per autobus; 

dat de dienst van G. van Galen, die sedert 
1923 in d it verkeer voorziet, allereerst voor 
eene vergunning in aanmerking komt; 

dat de omstandigheid, dat de Algemeene 
Transport Onderncming voor het in werking 
brengen van een nieuwen autobusdienst o. m. 
tusschen Cuijk en Grave vergunning heeft 
gevraagd en verkregen, geen grond kan zijn 
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tot weigering van de onderhavige vergunning; 
Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
10. den Neclerlandschen Bond van Autobus

dienst-Ondernemers te Hilversum in zijn beroep 
niet-ontvankelijk te verklaren ; 

2°. met wijziging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
van 20 Juli 1927 (Provinciaal Blad n°. 114), 
aan G. van Galen te (}rave onder de door Gede
puteerde Staten gestelde voorwaarden ver
gunning te verleenen tot het in werking brengen 
van een autobusdienst van (}rave over Guijk 
naar Boxmeer ; 

3°. het beroep der Algemeene Transport 
Onderneming ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur." 

,,Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
L. Stiphout te Sambeek, tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
van 27 Juli 1927, opgenomen in het Provinciaal 
Blad n°. 132, waarbij aan de Naamlooze Ven
nootschap Algemeene Transport Onderneming 
te Utrecht vergunning is verleend tot het in 
~verking brengen van autobusdiensten van 
Guijk over Oefjelt en Beugen naar Boxmeer, van 
Boxmeer over St. Anthonis, Oploo en Bakel naar 
Helmond, en van Boxmeer over Sambeek, Vier
lingsbeek en Maashees naar de Limburgsche 
grens in de richting van Venray, en vergunning 
is geweigerd tot het in werking brengen van 
een autobusdienst van Helmond over Deurne 
naar de Limburgsche grens in de richting van 
V enray en van St. A nthonis over Oploo naar 
de Limburgsche grens in de richting van 
Venray; 

Den Raad van State, Afcleeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Augustus 1928, n°. 379; 

. Op de voordracht van Onzen Minister van 
,vaterstaat van 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant bij bovengenoemd besluit aan 
de Naamlooze Vennootschap Algemeene Trans
port Onderneming te Utrecht o.a. onder een 
5-tal voorwaarden vergunning hebben ver
leencl tot het in werking brengen van a.utobus
diensten van Guijk over Oefjelt en Beugen naar 
Boxmeer, van Boxmeer over St. Anthonis, Oploo 
en Bakel naar Helmond, en van Boxmeer over 
Sambeek, Vierlingsbeek en Maashees naar de 
Limburgsche grens in de richting van Venray, 
daarbij o. a . . overwegende, dat het voor de ge
meenten in het Oosten der provincie, alsmede 
voor de in de Peel ondernomen ontginningen 
van belang is, dat de diensten door een complex 
van autobusverbindingen, hetwelk door de 
Naamlooze Vennootschap Algemeene Transport 
On~erneming uit eene hand gaat worden geex
plo1teerd, met elkaar in snelverbinding worden 
gebracht en te Guijk, Boxmeer en Helmond aan
s luiting erlangen met het algemeen spoorweg
net; 

__ dat va!' dit beroep L. Stiphout te Sambeek 
b11 Ons rn beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat hem vergunning is geweigerd voor de dien
sten op de lijnen, welke bij het bestreden be
s luit aan de Naamlooze Vennootschap Alge-

meene Transport Onderneming zijn verleend; 
da.t voor beide diensten samen geen plaats is ; 
dat z. i. aan hem, en niet aan de Naamlooze 
Vennootschap Algemeene Transport Onder
neming de vergunning behoort te worden ver
leend; 

Overwegende: ten aanzien van de autobus
diensten van Guijk over Oefjelt en B eugen naar 
Boxmeer en van Boxmeer over Sambeek, Vier
lingsbeek en Maashees naar de Limburgsche 
grens in de rich ting van Venray, dat L. Stiphout 
op deze trajecten een autobusdienst onder
houdt ; 

dat op grond van de overgelegde stukken 
moet worden aangenomen, dat op de genoemde 
traj ecten aan vermeerdering van de vervoer
gelegenheid per autobus geen behoefte bestaat; 

dat er geen aanleiding is, den bestaanden 
dienst van L. Stiphout te doen wijken voor 
nieuwe diensten der Naamlooze Vennootschap 
Algemeene Transport Onderneming op deze 
trajecten; 

dat mitsdien op de aanvrage der Naamlooze 
Vennootschap Algemeene Transport Onder
neming voor deze diensten afwijzend behoort 
te worden beschikt ; 

Overwegende : ten aanzien van den autobus
dienst van Boxmeer over St. Anthonis, Oploo en 
Bakel naar Helmond, dat blijkens de stukken 
het verkeer behoefte heeft aan eene autobus
verbinding op dit traject, en dat ter voorzie
ning in deze behoefte met een autobusdienst 
kan worden volstaan ~ 

dat L. Stiphout aan de omstandigheid, dat 
zijn dienst zou zjjn een bestaande dienst, in 
tegenstelling met dien der Naamlooze Vennoot
schap Algemeene Transport Onderneming, 
welke een nieuwe dienstis, geen voorrang boven 
de Naamlooze Vennootschap Algemeene Trans
port Onderneming kan ontleenen, vermits mede 
op grond van nadere inlichtingen, ingewonnen 
naar aanleiding van een schrijven van den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur, moet worden aangenomen, dat hij 
den dienst niet v66r het in werking treden 
van de gewijzigde Wet Openbare Vervoer
middelen, en derhalve in strijd met de wet 
zonder vergunning heeft uitgeoefend; 

dat de overgelegde stukken geen voldoenden 
grond opleveren om, in afwijking van het ge
voelen van Gedeputeerde Staten, aan te nemen, 
dat de verkeersbelangen op het onderhavige 
traject beter zouden zijn gediend door den 
dienst van den appellant dan door dien der 
Naamlooze Vennootschap Algemeene Trans
port Onderneming ; 

dat mitsdien de beslissing van Gedeputeerde 
Staten ten aanzien van dezen dienst behoort 
te worden gehandhaafd ; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen: 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant, dit besluit te vernietigen, voor 
zoover daarbij aan de Naamlooze Vennootschap 
Algemeene Transport Onderneming vergunning 
is verleend tot het in werking brengen van 
autobusdiensten van Guijk over Oefjelt en 
Beugen naar Boxmeer en van Boxmeer over 
Sambeek, V ierlingsbeek en M aashees naar de 
Limburgsche grens in de richting van Venray, 
en de vergunning voor die trajecten te weigeren. 



1929 24 J u N r (S.353) 652 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur." 

,,Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
de Directie van de Nederlandsche Spoorwegen 
tegen de beschikking van Ged. Staten van 
Limburg van 14 April 1927, 3• afdeeling, 
La. 2300/G, opgenomen in het Proi•inciaal Blad 
n°. 80, waarbij aan L. Stiphout te Sambeek 
vergunning is verleend tot het in werking 
brengen van autobusdiensten van Venray over 
Boxmeer naar Guijk en van Venray over Oploo 
naar Boxmeer, voor zoover de provincie Lim
burg betreft : 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 April 1928, n°. 380; 

Op de voordracht van Onzen l\Iinister van 
W aterstaat van 

Overwegende : dat Ged. Staten van Limburg 
bij bovengenoemd besluit aan L. Stiphout te 
Sambeek, onder een 8-tal voorwaarden vergun
ning hebben verleend t,ot het in werking brengen 
van de autobusdiensten: 

a. Venray-Boxmeer-Guijk, vice versa; 
b. Venray-Oploo-Boxmeer, vice versa, 
voor zoover de provincie Limburg betreft ; 
dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 

d•t de Direc t,ie der Nederlandsche Spoorwegen 
bezwaar tegen de aanvrage heeft ~emaakt, op 
grond, dat ook door de aamlooze Vennoot
schap Algemeene Transport Ondernell'\IDg ver
gunning wordt verzocht tot het in werking 
brengen van autobusdiensten op de evenge
noemde trajecten, waardoor tot stand zal komen 
een door de Naamlooze Vennootschap Alge
meene Transport Onderneming geexploiti>erd 
wordenii aaneengesloten autobusnet ; dat hun 
College echter van oordeel is, dat de onderhavige 
autobusdiensten, welke al sedert 2 Mei 1926 
door L . Stiphout worden geexploiteerd, voor 
zooveel hunne provincie betreft, geacht kunnen 
worden het algemeen verkeersbelang te dienen, 
terwijl het bezwaar van de Directie der Neder
landsche Spoorwegen h . i. geen voldoende ge
wicht in de schaal legt om op grond daarvan 
de gevraagde vergunning te weigeren ; 

dat van dit besluit de Directie der Neder
landsche Spoorwegen bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat, voor zoover eene 
werkelijke behoefte aan deze autobusdiensten, 
evenwijdig a11,n den spoorweg, bestaat, daarin 
niet door vreemde autobusdiensten mag worden 
voorzien; dat de diensten van de Naamlooze 
Vennootschap Algemeene Transport Onderne
ming, in samenwerking met, den spoorwegdienst 
geexploiteerd, dezen laa.t.sten geen schade zullen 
toehrengen en voor bet locale verkeer van vi>el 
grooter belang zullen zijn dan de bestaande 
diensten, daar zij deel uitmaken van een aan
eengesloten, op de voornaamste spoorweg
stations aansluitend autobusnet; 

Overwegende : dat uit de overgelegde stukken 
blijkt, dat de beide onderhaviae autobusdiensten 
in eene verkeersbehoefte voorzien: 

dat er geen aanleiding is deze bestaande 
diensten te doen wijken voor nie·uwe diensten 
der Naamlooze Vennootschap Algemeene Trans
port Onderneming op dezelfde trajecten ; 

• 

dat mitsdien Ged. Staten van Limburg terecht 
voor de beide onderhavige autobuscliensten, 
voor zoover hunne provincie betreft, veraunning 
hebben verleencl; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermicldelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze llfinister van W aterstaat is belast met 

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

,,Beschikkende op het beroep, ingesti>ld door 
L . Stiphont te Sambeek tegen de beschikking 
van Ged. Staten van Noord-Brabant van 20 Juli 
l!l27, opgenomen in het Provinciaal Bla-<l n°. 
115, voor zoover hem daarbij vergunning is 
geweigerd tot het in werking brengen van 
autobusdiensten van Gui,jk over Boxmeer en 
Maashees naar de Limhurgsche grens in de 
richting Venray, en van Boxmeer over Oploo 
en B akel naar Helmond; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Augustus 1928, n°. 398; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
W aterstaat van 

Overwegende: dat Ged. Staten van Noorrl
Brabant bij bovengenoemd besluit a.an L. Stip
hout te Sambeek o. a. vergunning hebben ge
weigerd tot het in werking brengen van autobus
diensten van Guijk over Boxme~r en Maashees 
naa.r de Limburgsche grens in de richting van 
Venray, en van Boxmeer over Oploo en Bakel 
naar Helmond; 

dat Ged. Staten daarbij o. a. hebben over
wogen, dat het algemeen verkeersbelang niet 
zal zijn gediend met de voortzetting va.n den 
eerst op 1 Januari 1927, in strijd met de wette
lijke voorschriften, aangevangen autobusdienst 
van Boxmeer over Oploo en Bakel naar Helmond, 
vermits door de Naamlooze Vennootschap 
Algemeene Transport Onderneming te Utre.cht 
eene aanvrage om vergunning tot het in werking 
brengen van een autobusdienst over hetzelfde 
baanvak is ingediend, welke deel uitmaakt van 
een aaneengesloten, aan de voornaamste spoor
wegstations a.ansluitend complex van autobus
verbindingen en als gevolg daarvan beter clan 
de dienst van den aanvrager in de verkeers
behoeften der streek zal voorzien ; dat het 
algemeen verkeersbelan~ evenmin zal zijn ge
diend met de voortzettmg van de exploitatie 
van den op 2 Mei 1926 door den aanvrager 
begonnen autobusdienst van Guijk over Box
meer en M aashees naar V enray, vermits door 
de Naamlooze Vennoot chap Algemeene Trans
port Onderneming te Utrecht vergunning is 
gevraagd tot het in werking brengen van een
zelfden Butobnsdienst, die evenals de dienst 
van den aanvrager aansluiting zal geven op de 
treinen der spoorlijn Venlo-Nijmegen, <loch, 
in tegenstelling met den djenst ..-an den aanvra
ger, de exploitatie der Nederlandsche Spoor
wegen niet benadeelt, en als deel van het 
bovenbedoelde complex van autobusverbin
dingen beter dan de dienst van den aanvrager 
in de verkeersbehoeft.en der streek zal voor
zien; 

dat van dit besluit L. Stiphout te Sambeek 
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bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
hij den autobusdienst Boxmeer-Helmond reeds 
eerder exploiteerde dan 1 .Januari 1927, en die 
exploitatie niet was noch is in strijd met eenig 
wettelijk voorschrift ; dat niet te verwachten 
is, dat de exploitatie door de Naamlooze Ven
nootschap Algemeene Transport Onderneming 
op eene betere wijze zal geschieden ; 

Overwegende : ten aanzien van den autobus
dienst van Guijk over Boxmeer en Maashees 
naar de Limburgsche grens in de richting van 
Venray, dat uit de overgelegde stukken blijkt, 
dat deze autobusdienst in eene verkeersbehoefte 
voorziet; 

dat er geen aanleiding is, dezen bestaanden 
dienst te doen wijken voor een nieuwen dienst 
der Naamlooze Vennootschap Algemeene Tnns
port Onderneming op hetzelfde traject; 

dat mitsdien Ged. Staten ten onre~hte ver
gunning voor den dienst hebben geweigerd; 

Overwegende: ten aanzien van den autobus
dienst van Boxmeer over Oploo en Bakel naar 
H elmond, dat blijkens de stukken het verkeer 
behoefte heeft aan eene autobusverbinding op 
dit traject, en dat t er voorziening in cleze 
behoefte met een autobusdienst kan worden 
volstaan; 

dat L. Stiphout aan de omstandigheid, dat 
zijn dienst zou zijn een bestaande dienst, in 
tegenstelling met dien der Naamlooze Vennoot
schap Algemeene Transport Onderneming, 
welke een nieuwe dienst is, geen voorrang 
boven de Naamlooze Vennootschap Algemeene 
Tra nsport Onderneming kan ontleenen, ver
mits mede op grond van nadere inlichtingen, 
ingewonnen naar aanleiding van een schrijven 
van den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, moet wor<len aange
nomen, dat hij den dienst niet vorir het in 
werking treden van de gewijzigde Wet Openbare 
Vervoermiddelen, en derhalve in strijd met de 
wet zonder vergunning heeft uitgeoefend ; 

dat de overgelegde stukken geen voldoenrlen 
grand opleveren om, in afwijking van het ge
voelen van Ged. St,aten, aan te nemen, dat de 
verkeersbelangen op het onderhavige traject 
beter zouden zijn gediend door den dienst van 
den appellant dan door <lien der Naamlooze 
Vennootschap Algemeene Transport Onder
neming; 

dat mitsdien de beslissing van Ged. Staten 
ten aanzien van dezen dienst behoort te worden 
gehandhaafd ; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

· met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van Ged. Staten van Noord
Brabant, dat besluit te vernietigen, voor zoover 
daarbij aan L . Stiphout te Sambeek vergunning 
is geweigerd tot het in werking brengcn van 
een autobusdienst van Guijk over B oxmeer en 
Maashees naar de Limburgsche grens in de 
richting van Venray, en dat besluit aan te 
vullen in dier voege, dat aan L. Stiphout te 
Sambeek vergunning wordt verleend tot het in 
werking brengen van een autobusdienst van 
Guijk over B oxmeer en Maashees naar de 
Limburgsche grens in de richting van Venray, 
onder de volgende voorwaarden : 

1. Alie ritten worden stipt gereden overeen
komstig de door den ondernemer, ingevolge de 

Wet Openbare Vervoermiddelen, aangekondig
de dienstregeling(en) . 

Het vervoer vindt uitsluitend plaats tegen 
het door den ondernemer, ingevolge de Wet 
Openbare Vervoermiddelen, aangekondigde ta
rief. 

2. De tarieven en de dienstregeling(en) zijn 
aan de goedkeuring van Ged. Staten onder
worpen, met dien verstande, dat het thans 
geldende tarief en de thans geldende dienst
regeling( en) van kracht blijven tot 2 maanden 
na de dagteekening van dit besluit. 

3. De onderneming is verplicht te zorgen, 
dat tegen betaling van den vrachtprijs een voor 
de door den passagier af te leggen reis geldig 
plaatsbewijs wordt afgegeven, waarop het begin
en het eindpunt der reis en het voor het traject 
verschuldigde bedrag duidelijk vermeld staan. 

4. Het aantal autobussen, merk, motor, 
chassis, model der carrosserie, het aantal plaat
sen voor reizigers in elke dier bussen en de 
grootste afmetingen in lengte en breedte zijn 
aan de goedkeuring van Ged. Staten onder
worpen. 

5. De wagens moeten tot genoegen van 
Ged. Staten worden onderhouden. 

6. De ondernemer heeft zich te gedragen 
naar de aanwijzingen, die Ged. Staten, betref
fende voorziening in de behoefte aan reserve
materiaal mochten geven. 

7. De ondernemer is verplicht, zich tot 
genoegen van Ged. Staten te verzekeren tegen 
de schade, waarvoor hij, ingevolge artikel 9, 
lid 1, der Wet Openbare Vervoermiddelen, 
verantwoordelijk is. 

In de polis moet de bepaling voorkomen, 
dat de verzekeraar verplicht is, aan hun College 
mededeeling te doen van wijziging of te niet 
gaan van de aangegane verzekeringsovereen
komst. 

Aan hun College moet een duplicaat der polis 
worden overgelegd, en j aarlijks een afschrift 
der kwitantien van de betaalde verzekerings
premie warden toegezonden. 

8. In de wagens moeten in behoorlijken 
staat aanwezig zijn een brandbluschapparaat 
en middelen tot het aanleggen van een snel
verband. 

De ondernemer draagt zorg, dat in de wagens 
niet wordt gerookt. 

Na een desbetreffend verbod van Ged. Staten 
mogen andere voorwerpen dan handbagage 
niet met de wagens worden vervoerd. 

9. Indien de dienst wordt onderbroken, is 
de ondernemer verplicht, daarvan onder opgaaf 
van de redenen onverwijld aan Ged. Staten 
kennis te geven ; ook van de hervatting wordt 
aan hun College mededeeling gedaan. 

De ondernemer is verplicht, aan Ged. Staten 
alle gevraagde inlichtingen omtrent den dienst 
op de door hen gewenschte wijze te verschaffen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast, met 
de uitvoering van <lit besluit, waarvan afschrift 
zal warden gezonden aan den· Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

De Minister van Waterstaat," 

Aangezien ik tegen deze ontwerp-besluiten 
bezwaren had, richtte ik de volgende brieven 
tot de Afdeeling : 
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,,MINISTERIE 
VAN W ATERSTAAT 

No. 437. 

Afdeeling: 
Vervoer- en Mijnwezen. 

's-Gravenhage, 22 Februari 1929. 

Uwe Afdeeling deed mij toekomen het door 
haar aan Hare Majesteit de K oningin uitge
brachue advies van 25 Januari 1!128, no. 100, 
met ontwerp-besluit en bijlagen, betreffende de 
beroepen, ingesteld door de Algemeene Trans
port Onderneming te Utrecht, G. van Galen 
te Grave, den Nederlandschen Bond van Auto
busdienst-Ondernemers te HilverB'ltm en het 
Gemeentebestuur van Grave tegen de beschik
king van Ged. Staten van Noord-Brabant van 
20 Juli 1927 (Provinciaal Blad n°. 114), waarbij 
aan G. van Galen te Grave vergunning is ver
leend tot het in werking brengen van een 
autobusdienst van Grave naar Ouijk. 

Blijkens het ontwerp-besluit is Uwe Afdeeling 
van oordeel, dat de Nederlandsche Bond van 
Autobusdienst-Ondernemers niet-ontvankelijk 
is in zijn beroep, dat het beroep van de Alge
meene Transport Onderneming ongegrond is '. 
en dat de beroepen van Van Galen en het 
Gemeentebestuur van Grave gegrond zijn. 

Voor zoover betreft, de beroepen, ingesteld 
door de Algemeene Transport Onderneming, 
Van Galen en Burgemeester en Wethouders 
van Grave, bestaan tegen het voorstel Uwer 
Afdeeling bij mij ernstige bezwaren. 

Ten aanzien van het op het traject Grave
Ouijk betrekking hebbende beroep der Alge
meene Transport Onderneming merk ik op, 
dat het hier niet betreft het doen van eene 
keuze tusschen twee aanvragers, in welk geval 
zou moeten worden overwogen, welke der beide 
aanvragers de meeste aanspraken op vergunning 
kan doen gelden, doch om de vraag, of in het 
belang van eene goede verkeersvoorziening 
naast den dienst van de Algemeene Transport 
Onderneming - de Nederlandsche Bond van 
Autobusdienst-Ondernemers zal in het. tegen 
de daarvoor verleende vergunning ingestelde 
beroep ook naar mijne meening niet-ontvan
kelijk behooren te worden verklaard - nog 
aan eene tweede onderneming eene vergunning 
behoort te worden verleend. Deze vraag wordt 
evenwel in het ontwerp-besluit niet beantwoord. 

Ten aanzien van de op het traject Ouijk--Box
meer betrekking hebbende beroepen van VAN 
Galen en Burgemeester en Wethouders van 
Grave merk ik op, dat in de verkeersbehoefte 
op dit traject, dat in hoofdzaak evenwijdig 
loopt aan den spoorweg, behalve door den 
spoorwegdienst zal worden voorzien, hetzij 
door den autobusdienst der Algemeene Trans
port Onderneming, hetzij door dien van Stip
hout . Ook in dit geval staat men dus niet voor 
het doen van eene keuze uit de aanvragers, 
doch dient de beslissing af te hangen van de 
beantwoording van de vraag, of naast den spoor
weg en den autobusdien~t van de Algemeene 
Transport Onderneming of van Stiphout nog 
aan een anderen ondernemer in het belang der 
verkeersvoorziening vergunning voor een auto
busdienst behoort te worden verleend. 

Krachtens de mij door Hare Majesteit de 
Koningin verleende algemeene machtiging moge 
ik daarom de op bovengenoemde beroepen 
betrekking hebbende stukken weder aan Uwe 
Afdeeling doen toekomen, met het verzoek die 
beroepen nader te willen overwegen. 

De Minister van Waterstaat, 
(get .) H. v. d. Veg t e." 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

No. 434. 

Afdeeling: 
Vervoer- en Mijnwezen. 

's-Gravenhage, 22 Februari 1929. 

Uwe Afdee!ing deed mij toekomen de door 
haar aan Hare Majesteit de Koningin uit e
brachte adviezen van 25 April 1928, n°. 3, 0, 
en 14 Augustus 1928, nos. 379 en 398, met 
ontwerp-besluiten en bijlagen, betreffende het 
beroep, ingesteld door de Directie van de 

ederlandsche Spoorwegen tegen de beschik
king van Ged. Staten van Lfrnburg van 14 April 
1927, 3• Afd. La. 2300/G (Provinciaal Blad 
n°. 80), waarbij aan L. Stiphout te Sambeek 
vergunning is ver!eend tot het in werking 
brengen van autobusdiensten van Venray over 
Boxmeer naar Ouijk en van Venray over Oploo 
naar Boxmeer, voor zoover de provincie Limburg 
betreft, het beroep, ingesteld door L. Stiphout 
te Sambeek tegen de beschikking van Ged. 
Staten van Noord-Brabant van 27 Juli 1927 
(Provinciaal Blad n°. 132), waarbij aan de 
N. V. Algemeene Transport Onderneming te 
Utrecht vergnnning is verleend tot het in 
werking brengen van autobusdiensten van Ouijk 
over Oefjelt en Beugen naar Boxmeer ; van 
Boxmeer over St. A nthonis, Oploo en Bakel 
naar H elmond ; en van Boxmeer over Sambeek, 
Vierlingsbeek en Maashees naar de Limburgsche 
grens in de richting van Venray, en het beroep, 
ingesteld door L. Stiphout te Sambeek tegen de 
beschikking van Ged. Staten van Noord
Brabant van 20 Juli 1927 (Prwinciaal Blad 
n°. 115), voor zoover hem daarbij vergunning 
is geweigerd tot het in werking brengen van 
autobusdievsten van Ouijk over Boxmeer en 
Maashees naar de Limburgsche grens in de 
richting Venray, en van Boxmeer over Oploo 
en Bakel naar Helmond. 

Blijkens de ontwerp-besluiten acht Uwe 
Afdeeling het beroep van de Directie van de 

ederlandsche Spoorwegen ongegrond, en de 
beroepen van Stiphout ten deele gegrond, op 
overweging o. m., dat er geen aanleiding is 
om de bestaande diensten van Stiphont te 
doen wijken voor nieuwe diensten der Alge
meene Transport Onderneming. 

Voor zoover betreft het traject Ouijk-Box
meer-Maashees-Venray kan ik mij met deze 
overweging moeilijk vereenigen. 

Jaar mijne meening dient niet uit bet oog 
te worden verloren, dat de dienst van de Al
gemeene Transport Onderneming op dit traject 
ten nauwste samenhangt met den treindienst 
op den daarmede evenwijdig loopenden spoor
weg, zooals ook door Ged. Staten van Noord
Brabant, in het bijzonder in hun besluit van 
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20 Juli 1927 (Provinciaal Blad no. 115), wordt 
vermeld. Weliswaar geeft Stiphout in zijn tegen 
dit besluit gericht beroepschrift te kennen, dat 
hij voor een zoo goed mogelijke aansluiting 
aan den spoorweg zal zorg dragen, doch, af
gezien van de vraag, in hoeverre nakoming van 
die toezegging is verzekerd, is het bij de exploi
tatie van den dienst op dit traject niet uitslui
tend te doen om de aansluiting aan den spoor
weg. Indien deze dienst wordt uitgeoefend 
door de van de Nederlandsche Spoorwegen 
uitgaande Algemeene Transport Onderneming, 
kunnen beide diensten zoo economisch mogelijk 
warden opgezet; indien bijvoorbeeld blijkt, dat 
het ten behoeve van het verkeer wenschelijk is 
een trein door een busrit te vervangen, of om
gekeerd, kan dit dan zonder gevaar voor schade 
geschieden. Indien daarentegen de vergunning 
voor den autobusdienst aan een antler wordt 
verleend, is het te voorzien, dat een concurren
tiestrijd ten aanzien van het locaal verkeer 
zal warden ingezet ; beide vervoermiddelen 
zullen trachten door het verschaffen van zoo
veel mogelijk vervoergelegenheid het verkeer 
tot zich te trekken, zonder daarbij op de wer
kelijke verkeersbehoefte te letten. Ik ben dan 
ook van meening, dat, indien de vergunning 
aan Stiphout wordt verleend, dit zal moeten 
leiden tot eene onjuiste of te ruime, en daardoor 
op den duur schadelijke verkeersvoorziening, 
welke de Wet Openbare Vervoermiddelen juist 
heeft willen voorkomen. 

Ook dient naar mijne meening niet voorbij 
gezien te worden, dat, gelijk oak door Ged. 
Staten van Noord-Brabant wordt aangeteekend, 
de dienst van de Algemeene Transport Onder
neming deel uitmaakt van een aaneengesloten, 
aan de voornaamste spoorwegstations aanslui
tend net van autobusverbindingen en daarom 
beter dan de dienst van appellant in de ver
keersbehoeften der streek zal voorzien. 

Krachtens de mij door Hare Majesteit de 
Koningin verleende algemeene machtiging moge 
ik daarom de op deze beroepen betrekking 
·hebbende stukken weder aan Uwe Afdeeling 
doen toekomen, met hf't verzoek die bAroepen 
nader te willen overwegen. 

De :Minister van Waterstaat, 
(get.) H. v. d. Veg t e." 

De Afdeeling deed mij hierop hare nadere 
adviezen aan Uwe Majesteit toekomen, lui

. dende: 
,,'s-Gravenhage, 13 Maart 1929. 

N°. 100 (1928)/65. 

Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van Waterstaat met een 
schrijven van 22 Februari 1929, n°. 437, Afd. 
V. en M., bij den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, opnieuw ter 
overweging aanhangig gemaakt de beroepen, 
ingesteld door de Algemeene Transport Onder
neming te Utrecht, G. van Galen te Grave, den 
Nederlandschen Bond van Autobusdienst
Ondernemers te Hilversum en het Gemeente
bestuur van Grave tegen de beschikking van 
Ged. Staten van Noord-Brabant van 20 Juli 1927 
(Provinciaal Blad n°. 114), waarbij aan G. van 
Galen te Grave vergunning is verleend tot bet 

in werking brengen van een autobusd.ienst van 
Grave naar Ouijk. 

De Minister maakt bezwaar tegen het door 
de Afdeeling voorgedragen ontwerp- besluit, voor 
zoover het betreft de beroepen ingesteld door de 
Algemeene Transport Onderneming, Van Galen 
en Burgemeester _en Wethouders van Grave. 

Ten aanzien van het op het traject Grave
Ouijk betrekking hebbende beroep van de 
Algemeene Transport Onderneming is de Mi
nister van oordeel, dat, waar aan de Algemeene 
Transport Onderneming op dit traject vergun
ning is verleend en de Nederlandsche Bond 
van Autobusdienst-Ondernemers in zijn beroep 
daartegen oak door den Minister niet-ontvan
kelijk wordt geach., het hier niet betreft het 
doen van eene keuze tusschen twee aanvragers, 
in welk geval z. i. zou moeten warden overwogen 
welke der beide aanvragers de meeste aanspra
ken op vergunning kan doen gelden, doch de 
vraag, of in het bdang van eene goede ver
keersvoorziening naast den dienst van de 
Algemeene Transport Onderneming nag a'1n 
eene tweede onderneming eene vergunn'ng 
behoort te worden verleend. 

Het betoog van den Minister heeft de Af-lee
ling niet overtuigd van de onjuistheid van 
hare in deze voorgedragen beslissing. Zij meent 
er op te moeten wijzen, dat, indien G. van Galen 
van het besluit van Ged. Staten van Noord
Brabant, waarbij aan de Algemeene Transport 
Onderneming in deze vergunning is verleend, 
in beroep ware gekomen, deze vergunning, 
gelet op Uwer Majesteit~ besluiten van 22 Oc
tober 1928, no. 13 en van 4 Januari 1929, n°. 24, 
naar alle waarschijnlijkheid door Uwe Majesteit 
niet ware gehandhaafd. Het feit nu, dat de 
bedoelde ondernemer tegen de aan de alge
meene Transport Onderneming verleende ver
gunning geen beroep heeft ingesteld en dus 
zijnerzijds in de concurrentie van de Algemeene 
Transport Onderneming op dit traject beeft 
berust, kan toch, naar der Afdeeling wil voor
komen, bezwaarlijk een reden zijn om den 
autobusdienst van Van Ga.Ien, die naar de 
meening van de Afdeeling a lleszins voor eene 
vergunning op dit traject in aanmerking zou 
komen, en wiens dienst ook door Ged. Staten 
naast den dienst van de Algemeene Transport 
Onderneming zeer goed bestaanbaa.r wordt 
geacht, geheel ten bate van de Algemeene 
Transport Onderneming te doen verdwijnen. 

Ten aanzien van de op het traject Ouijk
Boxmeer betrekking hebbende beroepen van 
Van Galen en Burgemeester en Wethouders van 
Grave, meent de Minister, dat. in de verkeers
behoefte op dit traject, dat in hoofdzaak even
wijdig loopt aan den spoorweg, behalve door 
den spoorwegdienst zal warden voorzien, hetzij 
dan door den autobusdienst van de Algemeene 
Transport Onderneming, hetzij door dien van 
Stiphout, zoodat oak in dit geval men niet 
zou staan voor het doen van eene keuze uit 
de aanvragers, doch de vraag zou moeten 
worden beantwoord, of naast de diensten van 
de evengenoemde ondernemingen aan nog een 
anderen ondernemer in het belang der verkeers
voorziening vergunning voor een autobusdienst 
behoort te worden verleend. 

De Afdeeling merkt naar aanleiding hiervan 
op, dat, al mogen Ouijk en Boxmeer mede door 
den spoorweg zijn verbonden, de autobusdienst-
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in een antler verkeer dan dat. van den spoorweg
dienst voorziet, immers de tusschen Cuijk en 
Boxmeer op vrij grooten afstand van de enkele 
spoorwegstations gelegen dorpen verbindt, in 
welk locaa! vervoer de spoortrein niet voorziPt 
en niet voorzien kan, zoodat de autobusdienst 
naast den spoorwegdiens! zeer goed bestaan
baar is. 

'Nat den dienst van de Algemeene Transport 
Onderneming op d:it traject betreft, aangeno
men, dat de door Ged. Staten aan deze Naam
looze Vennootschap verleende vergunning, in 
afwjjking van het advies der Afdeelincr, in 
heroep gehandhaafd wordt, is de Af<l.eeling van 
oordeel, dat deze beslissing niet behoort te 
praejudicieeren op de beslissing van het onder
weri)elijke geschil, terwijl in ieder geval het 
verleenen van vergunning aan een nieuwen 
dienst na 0 ,r de meening van de Afdeeling op 
zich zelf geen voldoenden grand oplevert den 
sedert 1.923 bestaanden en bl.ijkens de stukken 
goed functionneerenden dienst van Van Galen, 
op dit gecleelt-e van de route te doen verdwijncn. 

Ten aanzien van '.fen dienst van Stiphout, 
waarvan in dit geschil thans voor het eerst 
gewag gemaakt wordt, zoodat de Afdeeling 
daarmede bij de vaststelling van haar advies 
geen rekening heeft kunnen houden, meent de 
Afdeeling er op te moet en wijzen, dat deze 
dienst, wanneer de daarvoor door Ged. Staten 
verleende vergunning in beroep mocht warden 
gehandhaafcl, niet vercler loopt dan tot Cuijk, 
terwijl eene directe verbinding van Boxmeer 
over Cuijk naar Grave, door den autobusdienst 
van Van Galen geboden, daarnaast in het belang 
vau het "erkeer h. i. alleszins verdedigbaar is 
te achten. 

Op al deze gronden vindt de Afdeeling geen 
termen tot wijziging van het door haar aan 
Uwe Majesteit bij advies van 2/i J anuari 1928, 
n° . 100, aangeboden ontwerp-besluit, hetwelk 
te bekrachtigen zij Uwer Majesteit zeer eerbied:ig 
in overweging geeft. 

De Voorzitter der Afdeeling 
voor de Geschillen van B estuur, 

(get .) Van L yn den van Sandenbnrg." 

'e-Gravenhage, 13 Maart 1929. 

N°. 379/380/398(1928)/64. 

Krachtens machtiging van Uwe l\fajesteit 
heeft de Minister van Waterstaat met een 
schrijven van 22 Februari 1929, n°. 434, Afd. 
V. en M., bij den Raa.d van State, Afdeeling 
voor de Gescbillen van Bestuur, opnieuw ter 
overweging aanhangig gemaakt, het beroep in
gesteld door L . Stiphout, te Sambeek, tegen 
de beschikking van Ged. Staten van N oord
Rrabant van 27 Juli 1927, opgenomen in het 
Provinciaal Blad n°. 132, waarbij aan de 
Naamlooze Vennootschap Algemeen~ Transport 
Onclerneming, te Utrecht, vergunning is verleend 
tot het in werking brengen van autobusdiensten 
van Cuijk over Oeffelt en B eugen naar Boxmeer, 
van Boxmeer over St. Anthonis, Oploo en Bakel 
naar Helmond, en van Boxmeer over Sambeek, 
Vierlingsbeek en Maashees naar de Limburgsche 
grens in de richting van Venray en vergunning 
is geweigerd tot het in working brengen van 
een autobusdienst van Helmond over ])eurne 
naar de Limburgsche grens in de rieh+,ing van 

Venray en van St. Anthonis over Oploo naar 
de Limburgsche grens in de richting Venray ; 
het beroep, ingestell door de Directie van de 
Nederlandsche Spoorwegen t,egen de beschik
king van Ged. Staten van Limburg van 14 
April 1927, 3• Afd. La. 2300/G, opgenomen in 
Provinciaal Blad n°. 80, waarbij aan L . Stip
hout, te Sambeek, vergunning is verleend tot 
bet in werking brengen van autobusdiensten 
van Venray over B oxmeer naar Cufik en van 
Venray over Oploo naar Boxmeer, voor zoover de 
provincie J. imb11rg betreft; en het beroep, in
gesteltl door L. Stiphout, te 8ambeel·, t egen de 
beschikking van Ged. Staten van Noord-Brabant 
van 20 Juli 1927, opgenomen in het Provinciaal 
Blad n°. 11/S, voor zoover hem 'Claarbij ver
gunning is geweigerd tot het in werking brengen 
van autobusdiensten van Cuijk over Boxmeer 
en Maashees naar de Limburgscbe grens in de 
richting V enray en van Boxmeer over Oploo en 
Bal~el naar Helmond . 

De Minister kan zich moeilijk vereenigen met 
de door de Afdeeling voorgedragen beslissin\):en, 
voor zoover die betrekking hebben op het traject 
Cuijk--Boxmeer-Maashees-Venray. Z. i. client 
niet uit het oog te warden verloren, dat de 
d:ienst van de Algemeene Transport Onderne
ming op dit traject ten nauwste samenhangt 
met den treindienst op den daarmede evenwijd:ig 
loopenden spoorweg. Wel is waar geeft Stiphout 
in zijn tegen dit besluit gericht beroepschrift 
te kennen, dat hij voor een zoo goed mogelijke 
aansluiting aan den spoorweg zal zorg dragen, 
doch, afgezien van de vraag, in hoeverre na. 
koming van die toezegging is verzekerd, is het 
naar het oordeel des Ministers, bij de exploitatie 
van den d:ienst op dit traject niet uitsluitend 
te doen om de aansuitilng aan den spoorweg. 
Indien deze dienst wordt uitgeoefend door de 
van de Nederlandsche Spoorwegen uitgaande 
Algemeene Transport Onderneming, kunnen 
z. i. beide diensten ook overigens zoo economisch 
mogelijk warden opgezet. Indien daarentegen 
de vergunning voor den autobusdienst aan een 
antler wordt verleend, is het - zoo meent de
Minister - te voorzien, dat een concurrentie
strijd ten aanzien van bet locaal verkeer zal 
worden ingezet ; beide vervoermiddelen zullen 
trachten door het verscbaffen van zooveel mo
gelijk vervoergelegenheid bet verkeer tot zich 
te trekken, zonder daarbij op de werkelijke 
verkeersbehoefte te letten. 

Ook dient z. i. niet voorbij gezien te warden, 
dat de dienst van de Algemeene Transport 
Onderneming dee! uitmaakt van een aaneen
gesloten, aan de voornaamste spoorwegstations 
aansluitend net van autobusverbindingen en 
daarnm beter dan de dienst van den appellant 
Stiphout in de verkeersbehoeften der streek zal 
voorzien. 

De Afdeeling is door het door den Minister 
aangevoArde niet overtuigd geworden van de 
onjuistheid harer voordrachten. Zij merkt op, 
dat reeds bij verschillende vroegere geschillen 
vraagpunten van soortgelijken aard als het 
onderhavige een voorwerp van gedachtenwisse
ling tusschen den Minister en de Afdeeling heb
ben uitgemaakt, laatstelijk bij de briefwisseling, 
gevoerd betreffende eenige autobusdiensten in 
Twenthe (nader advies der Afdeeling van 11 
December 1928, nos. 827/833/834/835 en 967 
(1927)/402). Onder verwijzing naar de toenmaals 
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gedane niteenzetting van haar standpunt meent 
de Afdeeling er nog in het bijzonder de aandacht 
op te moeten vestigen, dat het voor haar geens
zins aannemelijk is, dat de duurzame verkeers
behoeften der streek meer bij het verleenen 
van de vergunning aan de AlgemeeneTransport 
.Onderneming dan bij het verleenen daarvan 
aan L. Stiphout gebaat zullen zijn ; naar haar 
oordeel kan eene economische regeling van het 
plaatselijk vervoervraagstuk met vrucht worden 
nagestreefd, ook indien de middelen van vervoer 
niet in eene hand zijn. Ged. Staten zullen bij 
het goedkeuren van de dienstregeling van den 
busdienst tegen overdaad van vervoergelegen
heid per bus kunnen waken en behoorlijke aan
sluiting aan andere diensten in de hand kunnen 
werken. Aan de zeer twijfelachtige voordeelen 
van eene oplossing in den zin van den Minister 
mag naar het gevoelen der Afdeeling de Alge
meene Transport Onderneming geen recht van 
voorrang ontleenen boven haar medegegadigde, 
die reeds verscheidene jaren den dienst naar 
behooren onderhoudt. 

Op grond van een en antler kan de Afdeeling 
geen vrijheid vinden, haar aan Uwe Majesteit 
gegeven advies te wijzigen. 

De V oorzitter der A fdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, 

(get .) Van Lynden van Sanden burg." 

Ook na kennisneming van deze nadere ad
viezen moet ik mijne bezwaren handhaven. 

Ten aanzien van het op het traject Grave
Cuijk betrekking hebbend beroep der N.V. 
Algemeene Transport Onderneming merk ik 
op, dat de vraag, welke beslissing op het beroep 
zou moeten worden genomen, indien Van Galen 
tegen de aan de Algemeene Transport Onder
neming verleende vergunning voor dit traject 
in beroep ware gekomen, van geen belang is, 
aangezien Van Galen nu eenmaal niet in beroep 
is gekomen, en dat bij de beslissing in beroep 
dus mede moet worden rekening gehouden met 
de omstandigheid, dat de aan de Algemeene 
Transport Onderneming verleende vergunning 
voor dit traject in beroep onaantastbaar is 
geworden. Ik blijf dan ook van oordeel, dat 
deze beslissing dient af te hangen van de be
.antwoording van de vraag, of in het belang 
van eene goede verkeersvoorziening op het 
zeer schaars bevolkte traject Grave-Guijk 
naast den dienst der Algemeene Transport 
Onderneming nog aan eene tweede onderneming 
vergunning behoort te worden verleend. In 
tegenstelling met de opvatting van Ged. Staten 
komt het mij voor, dat deze vraag in ontkennen
<len zin moet worden beantwoord. en dat het 
beroep van de Algemeene Transport Onder
neming derhalve gegrond is. In het belang van 
bet van zijne autobussen gebruik makend 
publiek zou evenwel aan Van Galen kunnen 
worden toegestaan om nog gedurende korten 
tijd zijn dienst in werking te houden. 

Ten aanzien van de beroepen van Van Galen, 
bet Gemeentebestuur van Grave, de Directie 
,van de Nederlandsche Spoorwegen en L. Stip
·hout, de laatste twee uitsluitend voor zoover 
betreft de diensten van V enray over M aashees 
•en Boxmeer naar Guijk, komt het mi_; in over
,eenstemming met de meening van Ged. Staten 
van Noorrl-Brabant voor, dat op ciit traject 

:Slechts een autobusdienst kan worden toege-
1929 

laten. Op de in mijn bovenvermelde brieven 
van 22 Februari 1929 uiteengezette gronden 
blijf ik in overeenstemming met de beslissing 
van Ged. Staten van Noord-Brabant van mee
ning, dat de keuze uit de aanvragers hier op de 
Algemeene Transport Onderneming zal moeten 
vallen. Ik meen dan ook, dat de voordeelen 
van eene beslissing in den zin, als door mij is 
voorge~teld, niet twjjfelachtig kunnen worden 
genoemd. De door de Afdeeling gemaakte ver
gelijking met de beroepen inzake de autobus
diensten in Twenthe gaat m. i. niet op, daar 
het toen, in tegenstelling met deze beroepen, 
betrof een industriegebied, waar de bevolking 
in hoofdzaak in de steden woont, en autobus
-:liensten, welke in alle opzichten aan de veilig
heids- en verkeerseischen voldoen. 

Met de voorstellen der Afdeeling betreffende 
de beroepen van den Nederlandschen Bond van 
Autobusdienst-Ondernemers voor het traiect 
Guijk-Boxmeer, van de Directie van de Neder
landsche Spoorwegen voor het traject Venray
Oploo-Boxmeer en van L . Stiphout voor het 
traject Boxmeer-Helmond kan ik mij veree
nigen. 

Een in boven uiteengezetten zin opgemaakt 
ontwerp-besluit wordt Uwer llfajesteit hierbij 
zeer eerbiedig ter bekrachtiging aangeboden. 

De Minister van Waterstaat, 
H. v. d. Vegte. 

24 Juni'. 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 101 l • lid 
j0 • art. 103.) 

De gemeentebesturen hebben niet de be
voegdheid om de bedragen, waarop de bij
zondere schoolbesturen krachtens art,. 101 
aanspraak kunnen maken, voorlnofJi!l, met 
name 7,oolang de gemeenterekening in het 
4° lid van art. 10:l bedoeld nog n iet is ge
sloten, vast te stellen. 

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

den Raad der gemeente Amersfoort tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
d.d. 27 November 1928, No. 2376/2475, 3e Af
deeling, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
het raadsbesluit van 24 Januari 1928 tot wij
ziging van de gemeentebegrooting voor het 
dienstjaar 1927; 

Den Raad van State, Afdeeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 April 1929, No. 283; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 19 
Juni 1929, No. 5747, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

0. dat Ged. Staten van Utrecht bij hun even
genoemd besluit hunne goedkeuring hebben 
onthouden aan het besluit van den Raad der 
gemeente Amersfoort van 24 J anuari 1928 tot 
wijziging van de gemeentebegrooting voor 
1927; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat in het raadsbesluit o.a. in ontvang wordt 
geraamd onder volgnummer 81: ,,Terugont
vangen te veel betaalde vergoedingen art. 101 
der Lager-Onderwijswet 1920 f 391.84" ; dat 
volgens de nadere inlichtingen van Burgemees
ter en Wethouders door de Amersfoortsche 

42 
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Schoolvereeniging een bedrag is terugbetaald 
wegens over 1925 te veel genoten voorschot in 
verband met de voorloopige vaststelling van 
de vergoeding over dat jaar als bedoeld in 
art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920; dat bij 
raadsbesluit van 29 Maart 1927 voorloopig 
zijn vastgesteld de bedragen, waarop de be
sturen van bijzondere scholen recht zouden 
hebben overeenkomstig art. 101 der aange
haalde wet over 1.925, aan de hand van welk 
raadsbesluit voorloopig verrekening heeft 
plaats gehad; dat in de artt. 101 en 103 van 
de bovengenoemde wet ten aanzien van de uit 
de gemeentekas voor het bijzonder onderwijs 
te betalen kosten van instandhouding van 
scholen is geregeld, hoe de vergoeding wordt 
berekend, op welke wijze de vergoeding be
hoort te warden gevraagd en wanneer de ver
goeding kan warden toegekend, terwijl in Ons 
Besluit van 4 September 1923, S. 432, hierom
trent en omtrent de wijze van verrekening na
dere regelen zijn gesteld; dat in het 3e lid van 
art. 103 wordt bepaald, dat door den gemeen
teraad desgevraagd een voorschot op deze ver
goed i ng wordt verleend, terwijl krachtens het 
vierde lid van dit artikel het bedrag der ver
goeding wordt vastgesteld, zoodra de ge
meenterekening is gesloten; dat van een voor
loopige vaststelling en een voorloopige ver
rekening in de wet niet wordt gesproken; dat 
integendeel in art. 19, 2e lid, van Ons aange
haald Besluit van 4 September 1923, S. 432, 
is bepaald dat het verschil tusschen de vergoe
ding en het voorschot betreffende een zelfde 
dienstjaar hetzij wordt uitbetaald aan het be
langhebbende bestuur, hetzij wordt ingehouden 
op het voo1-schot voor een volgend dienstjaar 
a l naar gelang het verschil ten voordeele van 
dat bestuur of van de gemeente is; dat de 
raad der gemeente Amersfoort niet a lleen 
deze voorschriften heeft veronachtzaamd, doch 
zich bovendien, door het treffen van regelen 
op dit gebied buiten zijne bevoegdheid heeft 
begeven ; dat toch de Rijkswetgever deze aan
gelegenheid in haar vollen omvang heeft ge
regeld en daarmede dit terrein tot Rijksbelang 
heeft verklaard, zoodat de gemeenteraad in 
verband met art. 150 der Gemeentewet niet 
bevoegd is hieromtrent nadere regelingen te 
treffen, dat dus zoowel het bovengenoemde 
raadsbesluit van 29 Maart 1927 tot voorloopige 
vaststelling van de in meergenoemd art. 101 
bedoelde vergoeding, als het daarop gegronde 
besluit tot verrekening van de vergoeding in 
strijd zijn met art. 150 der Gemeentewet; dat 
het gevolg van deze besluiten is, dat aan bij
zondere scholen, voorzoover de voor 1925 voor
loopig vastgestelde vergoeding het voorschot 
over hetzelfde jaar overtreft, uitkeeringen 
warden gedaan, welke de wetgever niet heeft 
genoemd en niet heeft gewild; dat art. 5, 3e 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920 den gemeen
ten verbiedt aan bijzondere scholen voor ge
woon- en uitgebreid-lager-onderwijs een gelde
lijke bijdrage of andere ondersteuning middel
lijk of onmiddellijk toe te kennen dan in de 
geva llen en onder de voorwaarden in de wet 
genoemd; dat de uitkeering op grond van een 
voorloopige vaststelling is een geval, dat in de 
wet niet wordt genoemd, zoodat de beide aan
gehaalde besluiten bovendien strijden met art. 

5. 3e lid, der Lager-Onderwijswet 1920 ; dat 
het eerstgenoemde raadsbesluit van 24 Ja
nuari 1928 tot wijziging van de gemeente
begrooting voor 1927 dan ook niet voor goed
keuring vatbaar is; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van Ame1-sfoort bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat de door Ged. Staten bedoel
de post betreft een door de Amersfoortsche 
Schoolvereeniging terugbetaald bedrag wegens 
over 1925 te veel genoten voorschot in ver
band met de voorloopige vaststelling van de 
vergoeding over dat jaar als bedoeld in art. 
101 der Lager-Onderwijswet 1920 ; dat deze 
voorloopige vaststelling is geschied bij raads
besluit van 29 Maart 1927, No. 189 ; dat d& 
aanleiding tot het laatstgemeld raadsbesluit 
is gelegen in het feit, dat de definitieve vast
stelling van de vergoeding als bedoeld in art. 
101 der Lager-Onderwij wet 1920 in belang
rijke mate wordt vertraagd, omdat, tengevolge 
van buiten de uitvoering der Lager-Onderwijs
wet 1920 gelegen moeilijkheden, de vaststel
ling der gemeenterekening door Ged. Staten 
een zeer tijdroovende handeling is; dat hoe
wel van een voorloopige vaststelling en een 
voorloopige verrekening in de wet niet wordt 
gesproken, de billijkheid tegenover de bijzon
dere schoolbesturen medebrengt, dat die be
sturen niet, tengevolge van geheel van hun 
wil onafhankelijke en geheel buiten de werking 
der Lager-Onderwijswet 1920 gelegen omstan
digheden, een belangrijke schade door rente
verlies dragen; dat - aangezien het motief 
van 's Raads regeling een gansch andere is dan 
bij den Rijkswetgever heeft voorgezeten, bij de 
vaststelling der regelen omtrent de vergoeding
en het voorschot - niet kan warden aan
vaard, dat de Raad is getreden in hetgeen van 
algemeen Rijksbelang is, zoodat de door Ged. 
Staten veronderstelde strijd met art. 150 der 
Gemeentewet moet warden betwist; dat voorts 
moet warden betwist dat de beide door Ged. 
Staten aangehaalde raadsbeslui ten bovendien 
zouden strijden met art. 5, 3e lid, der Lager
Ondenvijswet 1920; dat door uitvoering dezer 
besluiten immers noch een geldelijke bijdrage 
noch eene andere ondersteuning middellij k of 
onmiddellijk aan bijzondere scholen wordt toe
gekend, doch slechts wordt voorkomen, dat op 
onbillijke wijze door de schoolbesturen der bij
zondere scholen renteverlies wordt geleden, 
tengevolge waarvan het beginsel der Lager-On
denvijswet 1920 - financieele gelijkstelling
tusschen het openbaar. en bijzonder-l ager-on
derwijs ten ongunste van het bijzonder-onder
wijs zou warden be1nvloed; dat eindelijk door 
het niet-goedkeuringsbesluit van Ged. Staten 
niet slechts de ontvangstpost volgnummer 81 
geannuleerd moet warden, doch voorts de uit
gaafposten, welke het gevolg zijn van 's Raads 
besluit en waarvoor op de begrooting voor 
1927 voldoende middelen aanwezig waren, in 
het gedrang zullen komen; in dien zin n.l., 
dat Ged. Staten bij de vaststelling der ge
meenterekening over 1927 deze uitgaafpostert 
niet zullen will en opnemen; dat Ged. Staten 
daarbij naar analogie hunner vroegere beslui
ten, in de gemeenterekening zullen opnemen 
eene rentevergoeding door de schoolbesturen 
over de hun reeds uitgekeerde bedragen, 
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waaruit te duidelijker blijkt, dat de schoolbe-- 1 

sturen door omstandigheden, buiten hun toe
doen en buiten de bepalingen der Lager-On
derwijswet 1920 gelegen, financieele schade 
zullen lijden ; 

0. dat de bovenbedoelde post, waartegen 
Ged. Staten bezwaar hebben gemaakt, en op 
grond waarvan zij aan de wijziging der begroo
ting hunne goedkeuring hebben onthouden, 
steunt op het besluit van den gemeenteraad 
va.n Amersfoort van 29 Maart 1927, No. 189, 
tot voorloopige vaststelling van de krachtens 
art. 101 der Lager-Onderwijswet aan de bij
zondere scholen toekomende vergoedingen; 

dat echter, de Lager-Onderwijswet 1920, die 
in art. 103, 3e lid, ten bate van de bijzondere 
scholen eene bepaling bevat betreffende het 
verleenen van een voorschot op de bij art. 101 
bedoelde vergoedingen, in afwachting van de 
eindbeslissing omtrent de toe te kennen be
dragen, uitsluit de bevoegdheid van de gemeen.. 
tebesturen om daarenboven de bedragen, 
wa,arop de bijzondere sohoolbesturen krachtens 
art. 101 aanspraak kunnen maken, voorloopig, 
met name zoolang de gemeenterekening in 
het 4e lid van dit artikel bedoeld nog niet is 
gesloten, vast te stellen; 

dat derhalve het bovenvermelde raadsbe-
sluit is in strijd met de Wet en in verband 
hiermede Ged. Staten terecht tegen de onder
werpelijke begrootingswijziging bezwaar heb
ben gemaakt; 

Gezien de Gemeentewet en de Lager-Onder
wijswet 1920; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 

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

24 Juni 1929. KONINKLIJK BF:SLUIT. 
(Waterstaatswet l.900.) 

Het beginsel, volgens hetwelk bij classi
ficatie van gronden in het bijzonder is 
gelet op de waiude, welke de waterstaats
wegen hebben voor het, bedrijf, waartoe 
de perceelen behooren, kan als juiet 
worden aanvaard. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingestold door 

R. Elema en C. R itzemii t.e Saaxumhuizen tegen 
bet besluit van Gedeputeerde Staten van Gro
ningen van 12 ,Tuli 1928, Letter T, l• Afd., tot 
goedkeuring van het besluit van het Bestuur 
van het waterschap ,,Verharde wegen Eenrum
Lutkesaaxum-Saaxumhuizen" van 29 Novem
ber 1927 tot indecling in klassen van de. gronden 
van het wttterschap ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestunr, gehoord, advies van 5 
Juni 1929, n°. 385; 

Op de voordracht van Onzen Minist('.r van 
Waterstaat van 18 Juni 1929, n°. 384, Afdee
ling Waterstaat A.; 

0. dat het Bestunr van het waterschap ,,Ver
harrle wegen Eenrum-Lutkesaaxum-Saaxum
huizen" bij besluit van 29 November 1927 de 
gronden van het waterschap in klassen he-,ft 
ingerleeld ; 

dat Gedeputeerde Staten van Groningen bij 

besluit van 12 Juli 1928, Letter T, l • Afdee
ling, <lit besluit hebben goedgekeurd, daarbij 
o.m. overwegende, dat door R. Elema bezwaren 
zijn ingediend tegen de indeeling van de per
ceelen nos. 477, 170, 298 en 379; dat de aanleg 
van de wegen van veel belang is voor het bedrijf 
viin den adrossant en dat, mitsdien ook de 
waarde van de ouderwerpelijke perceelen groo
ter zal worden ; dat de betrekkelijke perceelen 
h . i . dan ook niet te hoog z ijn geclassificeerd ; 
dat door C. Ritzema wordt aangevoerd, dat 
zijn gronden in vergelijking met die van andere 
inge!anden te hoog zijn geclassificeerd ; dat, het 
bedrijf van den adressant door den aanslag 
der wegen ten zeerste zal zijn gebaat en in 
verband daarmede h.i. juist zijn geclassificeerd; 

dat R . Elema in beroep aanvoert, dat het 
perceel Sectie F n°. 4 77, vroeger bij het kada!3ter 
was verdeeld en in werkelijkheid nog is verdeeld 
in 3 perceelen, waarvan slechts een belang 
heeft bij den weg, dat het deswege z.i. onjuist 
is het geheele perceel Sectie F n°. 4 77 in te dee
len in hoofdklasse C, klasse 1 ; da t het perceel 
sectie F n°. 170 weliswaar i~ gelegen aan den 
verharden weg, doch zijn uitreed heeft aan 
het erf der boerderij, waardoor dit perceeJ. geen 
belang heeft bij den te verharden weg, dat het 
dqarom in de hoofdklasse A, klasse 8, te hoog 
is aangeslagen; dat het perceel sectie F n°. 298 
is aangeslagen in hoof<lklasse A, klasse fl, te1-
wijl het perceel F n°. 297, dat dezelfde ligging 
en uitreed heeft, is aangeslagen in hoofdklasse 
A, klasse 4 ; dat het perceel F n°. 379 is aange
slagen in hoofdklasse B, klasse 6, terwijl an
dere perceelen in dezelfde buurt veel lager zijn 
aangeslagen ; 

dat C. Ritzema in beroep aanvoert, dat zijne 
perceelen in verhoucling tot andere te hoog zijn 
aangeslagen ; 

0. dat volgens de bij besluit van Gedeputeerde 
Staten van Groningen van 22 September 1927, 
n°. 61, 1 e Afdeeling, goedgekeurde regeling be
tretrende de bepaling van het aantal klassen, 
waarin de tot het waterscha]) behoorende grom
den zullen worden verdeeld en van de ver
houding, waarnaar de klassen zullen bijdragen 
in de bestrijding der algemeene kosten, bedoeld 
bij artikel 4 van het Waterschapsreglement, 
het aantal klassen en de verhouding waarnaar 
de klaesen zullen bij drag en, in dier voege is 
geregeld, dat er 3 hoofdklassen A, B en C zijn, 
welke in de bovenvermelde kosten bijdrP-gen 
in de verhouding 1 : 2 : 28 en dat elke hoofd
klasse is onderverdeeld in 10 klassen - 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - welke (in de betrekkelijke 
hoofclldasse) bijdragen in de verhouding 1 : 2: 3 
· 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 
· dat · voige~s het· am'btsbericht van Gedepu
teerde Staten voor de bepaling, in welke klasse 
de gronden waren in te deelen, in het bijzonder 
is gelet, op de waarde, welke de waterschaps
wegen hebben voor het bedrijf, waartoe de 
perceelen behooren ; 

dat <lit beginsel als juist kan worden aan
vaar<l en de bestreden indeeling der perceelen 
van de appellanten blijkens het advies van den 
geraadpleegden hoofdingenieur-directeur van 
den Rijkswaterstaat, dienovereenkomstig heeft 
plaats gevonden ; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond t.e verklaren. 
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Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afachrift 
zal worden gezonden aan den Ra11,d van State, 
Afdeeling voor de Gesohillen van Bestuur. 

Het Loo, den 24sten Juni 1929. 
WILHELMI A. 

De l,f ini ~ter mn Walerstaat, H. v. d. V e g t e. 
(B.) 

24 Juni 1929. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. art. 625; Onteig.wet art. 40). 

[Beslissing gelijk aan die van H. R. 4 
Maart 1929 N. J. 1929, 653. De feitel ijke 
positie was hier in zooverre anders, dat 
hier bet gehecle perceel buiten de rooilijn 
vie!. In dit arrest wordt dan ook niet ge
sproken van de waarschijnlijkheid, maar 
van de omstandigheid dat op den grond 
niet gebouwd of herbouwd kan worden, 
R ed.] 

De Burgemeester van Amsterdam, als zoo
danig deze gemeente in rechten vertegenwoor
digende en voor haar ten fine van onteigening 
optredende, wonende te Amsterdam, eischer tot 
cassatie van een vonnis door de Arr.-Rechtbank 
te Amsterdam op 13 Mei 1929 tusschen partijen 
gewezen, advocaat Mr. L. A. Nijpels; (niet 
gepleit), 

tegen: 
1°. J. H. Evers, gemeente-ambtenaar, wonende 
te Amsterdam; 2°. D. Koers, wonende te 
Nieuwer-Amstel; 3°. W. J. van der Linden, 
wonende te Amsterdam, verweerders in cas
satie, advocaat Jhr. Mr. A. K. C. de Brauw ; 
(niet gepleit), 

en tegen: 
4°. E. C. F. de Water, wonende te Amsterdam, 
mede-verweerder in cassatie, advocaat Mr. F. M. 
Westerouen van Meeteren; (niet gepleit) . 

Conclusie van den Procureur-Generaal Tak. 

In een onteigeningsgeding overwoog de Arr.
Rechtbank te Amsterdam in hare interlocu
toire uitspraak t.en aanzien van het betoog des 
eischers, dat met het oog op de rooilijnveror
dening van 1917 der genoemde gemeente, krach
tens welke het geheele te onteigenen perceel bui
ten de daarbij vastgestelde rooilijn zal komen 
te liggen, de waarde daarvan gedrukt en het 
kapitalisatiepercentage dus moet verhoogd 
worden: ,,dat de Rechtbank eischer in dit be
toog niet kan volgen, daar ten aanzien van dit 
perceel de betrokken verordening niet geldig 
is, daar toch - waar door de bij die verordening 
vastgestelde rooilijn het geheele perceel van 
gedaagde aan bebouwing wordt onttrokken -
dit praktisch neerkomt op een voor dat geheel€ 
perceel gelegd bouwverbod zonder dat in acht 
genomen zijn de door de wet uitdrukkelijk ge
stelde waarborgen voor den eigenaar ; 

dat we! is waar de gemeenteraad vrij is om 
a'.t. 3q_ der Woningwet niet toe te pa sen, in
dien hu het beoogde doel ook door vaststelling 
van een rooilijn kon bereiken, doch dit nooit 
een vrijbrief kan zijn, om door middel van een 
rooilijn meer dan 1/3 van den grond van een 
eigena.ar aan bebouwing te onttrekken ; 

dat wil de Raad tot dit resultaat komen, hij 
de desbetreffende voorschriften van de Woning
wet heeft toe te passen ; 

dat bovendien door de wijze, waarop de rooi
lijn gelegd is, inbreuk wordt gemaakt op den 
door a.rt. 625 B. W. erkenden eigendom, be
houdens de onteigening ten algemeenen nutte 
tegen schadevergoeding". 

Waar nu de wa.arde van het te onteigenen 
perceel berekend werd door kapitalisatie naar 
6½ %, zulks in overeenstemming met het ge
voelen der deskundigen, zoodat de R echtbank 
aaunam, dat de rooilijnvcrordening geen prijs
verminderenden factor vormt, heeft eischer ge
meend met het navolgend middel t egen het 
eindvonnis, hetwelk de interlocutoire uitspraak 
overnam, door naar haar te verwijzen, te moeten 
opkomen; 

,,Schcnding en verkeerdc toepassing van 
artt. 122, 144, 145, 152 Grondwet, 625 B. W., 
48 Rv., 135, 150, 153 Gemeentewet, 2, 37 en 40 
Onteigeningswet, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 30, 42, 51 der 
Woningwet, 17, 18, 20, 80, 90, 91 van de Bouw
verordening der Gemeente Amsterdam, het 
eenig artikel van de verordening der Gemeente 
Amster<;lam van 12 December 1917, houdende 
vaststelling van de voorgevelrooilijnen voor de 
bebouwingen, gesticht of nog te stichten aan 
de oostzijde van den Amstelveenscheweg enz. , 

doordien de Rechtbank bij eindvonnis hand
havend haar bij interlocutoir vonnis gegeven 
beslissing, heeft verworpen het door eischer in 
cassatie gevoerd betoog dat met het oog op de 
rooilijnverordening van 1917 der gemeente 
Amsterdam, krachtens welke het geheele per
ceel buiten de daarbij vastgestelde rooilijn zal 
komen te liggen, de waarde van het perceel 
gedrukt en het door desknndigen aangenomen 
kapitalisatiepercentage ad 6½ % dus moet 
worden verhoogd en heeft besHst dat ten aan
zien van dit perceel de betrokken verordening 
niet geldig is, zulks OJ> grond, 

a. dat door de biJ die verordening vastge
stelde rooilij n het geheele perceel van gedaagde, 
aan bebouwing wordt onttrokken, hetgeen prak
tisch neerkomt op een voor dat geheele perceel 
gelegd bouwverbod, zonder dat in acht zijn 
genomen de door de wet uitdrukkelijk gestelde 
waarborgen voor den eigenaar, en de Raad 
weliswaar vrij is om art. 30 der Worungwet niet 
toe te passen, indien hij het beoogde doe! ook 
door middel van een rooilijn kon bereiken, doch 
dit nooit een vrijbrief kon zijn om door middel 
van een rooilijn meer dan 1/3 van dengrond van 
een eigenaar aan bebouwing te onttrekken en de 
Raad, wil hij tot dit resultaat komen, de desbe
treffende voorschriften van de W oningwet heeft 
toe te passen ; 

b. dat bovendien door de wijze, waarop de 
rooilijn is gelegd, inbreuk is gemaakt op den 
in art. 625 van het Burgerlijk Wetboek erken
den eigendom behoudens de onteigening ten 
algemeenen nutte tegen schadevergoeding ; 

ten onrechte : 
a. daar de Raad bevoegd was ingevolge de 

wet een rooilijnverordening vast te stellen, en 
deze verordening niet in strijd is met de be
palingen der Woningwet of eenig antler wets
voorschrift, ook al zou dcze rooilijn meer dan 
1/3 van den grond van den eigenaar treffen ; 

b. daar de Raad tot het vaststellen van een 
rooilijnverordeniog in ieder geval bevoegd is 
ingevolge de W oningwet, en afgezien daarvan 
de verordening, al treft zij meer dan 1/3 van
of zelfs het geheele perceel van dezen eigenaar, 
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ook onder de door de Rechtbank vastgestelde 
omstandigheden, niet zou inhouden een door 
het Burgerlijk Wetboek verboden beperking 
van het eigendomsrecht." 

Uwen Raad is de opgeworpen strijdvraag 
niet vreemd. Zij speelde reeds in Uw arrest van 
4 Maart jl. N. J. 1929, biz. 653, met, deze nuance, 
dat toen de rooilijnverordening slechts een 
feitelijk bouwverbod legde op een dee! van het 
te onteigenen perceel, t erwijl thans het geheele 
perceel er door getroffen wordt. Dit kan cchter 
geen verandering brengen in de te geven be
s lissing, die identiek moet zijn aan die van 
4 Maart j .1. vooreerst, omdat de bevoegdheid 
tot het trekken eener denkbeeldige lijn als rooi
lijn nergens in de wet beperkt wordt, integen
deel erkend is in art. 135 der Gemeentewet en 
vervolgens, daar van ontneming van den eigen
dom geen sprake is, al wordt die ook zwaar ge
troffen. 

Ik concludeer dus tot vernietiging van het 
bestreden vonnis en tot verwijzing der zaak 
naar de Arr.--Rechtbank t e Amsterdam, ten 
einde haar, met inachtneming van 's Hoogen 
Raads te geven arrest, verder te berechten en 
af te doen, met veroordeeling van den eischer 
qq. in de kosten van cassatie. 

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

overgenomene uit de vonnissen van 27 Decem
ber 1927 en 7 Januari 1929 blijkt : 

dat eischer de onteigening heeft gevorderd 
ten behoeve van de gemeente Amsterdam van 
het perceel kadastraal bekend in de gemeente 
Amsterdam Sectie U nnmmer 212, en bij dag
vaarding aan de verweerders in cassatie, die 
bij K. B. van 11 Juni 1926 N°. 44 als eigenaren 
zijn aangewezen, als schadeloosstelling heeft 
aangeboden de som van f 9000 vr\j geld, welk 
aanbod de verweerders niet hebben aange
nomen; 

dat do Rechtbank daarop bij haar vonnis 
van 27 December 1927 drie deskundigen heeft 
benoemd en vervolgens bij vonnis van 7 Januari 
1929 op nader te vermelden gronden, heeft 
overwogen dat de aan verweerders toe te leggen 
vermogensschade moet worden vastgesteld op 
een hedrag van f 13,384.62, terwijl zij ten aan
zien van de vordering van de tusschenkomende 
partij - huurder, thans mede-verweerder in 
cassatie - een nieuw deskundig onderzoek heeft 
gelast; 

dat de Rechtbank vervolgens bij het be
streden vonnis de schadeloosstelling ten be
hoeve der verweerders heeft vastgesteld op 
f 13,384.62 en ten behoeve van den mede-ver
weerder op f 897 ; 

dat de vaststelling van eerstgenoemd bedrag 
berust op kapitalisatie van de geschatte netto 
huurwaarde, waaromtrent de R echtbank nog 
in het bijzonder heeft overwogen : 

,,dat, ten aanzien van het door deskundigen 
aangenomen percentage ad 6½ %, eischer heeft 
betoogd, dat met het oog op de rooilijnveror
dening van 1917 der gemeente Amsterdam, 
krachtens welke het geheele perceel buiten de 
daarbij vastgestelde rooilijn zal komen te liggen, 
de waarde van het perceel gedrukt en het per
centage dus moet verhoogd worden ; 

dat de Rechtbank eischer in dit betoog niet 
kan volgen, daar ten aanzien van dit perceel 

de betrokken verordening niet geldig is ; dat 
toch - waar door de bij die verordening vast
gestelde rooilij n het geheele perceel van ge
daagde aan bebouwing wordt onttrokken -
zulks practisch neerkomt op een voor dat ge
heele perceel gelegd bouwverbod zonder dat 
inachtgenomen zijn de door de wet uitdrukke
lijk .gestelde waarborgen voor den eigenaar ; 

dat weliswaar de gemeenteraad vrij is om 
art. 30 der Woningwet niet toe te passen, in
dien hij het beoogde doel ook door vaststelling 
van een rooilijn kan bereiken, doch dat dit nooit 
een vrijbrief kan zijn, om door middel van een 
rooilijn meer dan 1/3 van den grond van een 
eigenaar aan bebouwing te onttrekken; 

dat wil de Raad tot dit resultaat komen, hij 
de desbetreffende voorschriften van de Woning
wet heeft toe te passen ; 

dat bovendien, door de wijze, waarop de 
rooilijn gelegd is, inbreuk wordt gemaakt op 
den door art. 625 B. W. erkenden eigendom 
behoudens de onteigening ten algemeenen nutte 
tegen schadevergoeding" ; 

0. dat tegen deze beslissing zich richt het 
cassatiemiddelluidende: (Zie Cone!. Proc.-Gen.) 

0. dat zoowel de verweerders als de mede
verweerder zich aan het oordeel van den Hoogen 
Raad hebben gerefereerd ; 

Ten aanzien van het middel : 
0. dat, blijkens de hiervoren aangehaalde 

overwegingen van het vonnis, de Rechtbank 
de vaststelling der schadeloosstelling op voor
melde som van f 13,384.62 kennelijk heeft doen 
steunen op de stelling, dat de voormelde rooi
lijnverordening der gemeente Amsterdam in 
strijd is met de wet ; 

dat deze stelling echter onjuist is ; 
dat toch de bevoegdheid van den Gemeente

raad om bij Verordening een rooi~jn vast te 
stellen voor toekomstige bebouwing, reeds 
voortvloeiende uit art. 135 der Gemeentewet, 
in art. 3 der W onin!):wet vo01 de daar bedoelde 
gevallen uitdrukkelijk wordt verleend; 

dat eene beperking van de bevoegdheid om 
te bepalen, hoe deze denkbeeldige lijn zal looper. , 
nergens in de wet is te vinden ; 

dat art. 30 der Woningwet we! vormen voor
schrijft, die bij het vaststetlen van een raads
besluit, inhoudende verbod van aanbouw of 
herbouw moeten worden in acht genomen, 
doch dat een verordening, die een rooilijn trekt 
niet is een raadsbesluit als in art. 30 bedoeld ; 

dat het weliswaar mogelijk is, dat nit het 
bestaan van een rooilijn voor den daardoor 
getroffen eigenaar gevolgen voortvloeien, die 
overeenkomen met die van het in art. 30 be
doelde raadsbesluit, maar dat de vraag, of zulks 
redelijk en toelaatbaar is, raakt het algemeen 
belang, dat gesteld is onder de hoede van den 
Koning; 

0. voorts dat de omstandigheid, dat de 
eigenaar tengevolge van het vaststellen eener 
rooilijn op zijn grond niet zal kunnen bouwen 
of herbouwen, we! een belangrijke beperking 
inhoudt van zijne uit den eigendom voortvloei
ende rechten, maar hem dien eigendom niet 
ontneemt, noch hem zoodanig in het genot daar
van beperkt, dat dit met een daadwerkelijke 
ontneming van den eigendom zou gelijk staan, 
zoodat de verordening met art. 625 B. W. niet 
in strij d is ; 

0. dat het middel derhalve gegrond is ; 
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Vernietigt het bestreden vonnis; 
Wijst de zaak terug naar de Arr.-Rechtbank 

te Amsterdam, ten einde haar, met inachtne
ming van <lit arrest, te berechten en af te doen ; 

Bepaalt dat de kosten in cassatie gevallen 
zullen komen ten laste van de partij, welke bij 
het te wijzen eindvonnis in de kosten zal worden 
veroordeeld. (N. J.) 

24 Juni 1929. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Verenwet artt. 1 en 2.) 

Het eerste hoofdqtuk der Verenwet heeft 
ook bet bedrijr van veren, die op een oud 
veerrecht berusten, op het oog. Derhalve 
besliste de Rb. terecht, dat ook de veerge
rechtigde, die krachtens een hem toeko
mend veerrecht een veer bedient, is de on
dernemer van een overzetveer, in den zin 
van art. 1 der wet. 

Het additioneel art. III der Grondwet 
noodzaakt ~eenszins tot de gevolgtrekking, 
dat de rege1ing van het in art. 2 der Veren
wet bedoelde onderwerp, rakende de er.
vloitalie der veren, aan Prov. Staten enkel 
zou zijn overgelaten t . a. v. de z.g. vrije 
veren. 

W el wordt in art. 3 van het Reglement 
op de overzetveren in Gelderland aan Ged. 
Staten het recht toegekend om naar den 
toestand van bet materieel een onderzoek 
te doen instellen, en aan den ondernemer 
de plicht opgelegd om daarvoor desge
vorderd de gelegenheid te verschaffen, 
doch onder .,gelegenheid verschalfen' is 
hier niets antler~ te verstaan dan gelegen
heid geven, d. w. z. het onderzoek vrij 
laten. Genoemde t,erm sluit niet in een 
verplichting van den ondernemer om zijn 
materieel te vervoeren naar een voor het 
onderzoek door Gedep. Staten aangewezen 
plaats. (Anders Cone!. Proc.-Gen.) Ontslag 
v. rechtsvervo1ging. 

Op bet beroep van G. B., requ irant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Arnhem van 
26 Maart 1929, waarbij in hooger beroep werd 
bevestigd een vonnis van het Kantongerecht 
te Arnhem van 24 December 1928, bij welk 
vonnis de requirant ter zake van de overtre
ding: het in de provincie Gelderland als on
dernemer van een overzetveer, aangeduid in 
art. 1 van het Reglement op de overzetveren 
in Gelderland, niet desgevorderd gelegenheid 
verschaffen dat naar den toestand van het 
materiaal van wege Gedeputeerde Staten een 
onderzoek wordt ingesteld, met aanhaling der 
artt. 2, 3 en 50 der Verenwet, 1, 3, 13, 14 
van het R eglement op de overzetveren in Gel
derland, 23 Sr., is veroordeeld tot geldboete 
van t ien gulden en vervangende hechtenis van 
vijf dagen. (Gepleit door Mr. A. v. Greffen 
te Velp.) 

Conclusie van den Procureur-Generaal. 

Aan dezen verdachte werd telaste gelegd en 
ten zijnen aanzien door den K antonrechter te 
Arnhem, wiens vonnis door de Arr.-Rechtbank 
aldaar gaaf bevestigd we1·d, bewezen ver
klaard: ,,dat hij wonende binnen het rechts
gebied van het Kantongerecht te Arnhem, on-

dernemer zijnde van een overzetveer over den 
Gelderschen IJssel te Rheden, ofschoon door 
Ged. Staten der Provincie Gelderland bij 
brieven van 26 September en 19 October 1928 
van hem verdachte was gevorderd om de voor 
gemeld veer in gebruik zijnde veerpont tot 
het instellen van een onderzoek vanwege Ged. 
Staten voornoemd naar den toestand daarvan 
gereed te bouden op 25 October 1928 op de 
sobeepstelling van 0 . P. van der W erf te 
Doesburg, de gelegenheid tot bedoeld onder
zoek alstoen aldaar niet heeft versobaft". 

Zooals U w Raad bekend is, geeft art. 2 der 
Verenwet aan de Provinciale Staten de be
voegdheid voor overzetveren voor bepaald aan 
te duiden wateren of gedeelten daarvan maat
regelen vast te stellen onder goedkeuring der 
Kroon ter verzekering o. a. van de veiligheid 
van reizigers en goederen. Van deze bevoegd
hei d hebben de Provinciale Staten van Gel
derland gebruik gemaakt door op 23 Juli 
1925 te verordenen, wat op 6 September 1925 
door de Kroon werd geapprobeerd, dat o. a. 
de ondernemer van een overzetveer verplicht 
is - art. 3 Besluit 22 September 1925, 0 

85 - desgevorderd gelegenheid te verschaffen, 
dat naar den toestand van het materieel van 
wege Ged. Staten of van wege Burgemeester 
en Wethouders een onderzoek wordt ingesteld, 
zulks op stra ffe bij overtreding van geldboete 
of hechtenis. 

Met toepassing onder meer van de artt. 2, 
3 50 der Verenwet en 1 , 3, 13 en 14 van ge
~eld Reglement, qualificeerde de Kanton
rechter dit bewezene als: ,,Het in de Provin
cie Gelderland als ondernemer van een over
zetveer, aangeduid in art. 1 van het Regle
ment op de overzetveren in Gelderland, met 
desgevorderd gelegenheid verschaffen, dat 
naar den toestand van het materiaal van wege 
Ged. Staten een onderzoek wordt ingesteld." 

Waar bij deswege den verdachte eene geld
boete oplegde, heeft deze gemeend tegen het 
deze uitspraak bevestigende vonnis der ~ech~: 
bank in cassatie te moeten komen, terwJJ! hJJ 
bij schriftuur de navolgende middelen ter 
ondersteuning daarvan heeft aangevoe~d: 

,,I. Sobending en verkeerde toepassmg van 
de artt. 1, 2, 3, 5 en 7 der Verenwet, 1, 3, 14 
van het Provinciaal Reglement op de overzet
veren in Gelderland, N°. 85, 5 en 11 der Wet 
houdende Algemeene Bepalingen der Wet~e
ving van het Koninkrijk en 141 der Provm
oiale Wet; 

a. Aangezien het gemelde vonnis der Recht
bank in de eerste overweging - hoewel te
recbt uitgaande van bet vaststaande en uit 
vorige procedures bekende feit, dat het Rhe
densobe veer op een veerrecht berust - ver
klaart, dat een ,, veer", krachtens veerreoht 
geexploiteerd, behoort onder overzet~eren, 
waarvan in art. 1 der Verenwet sprake JS. 

b. Aangezien het vonnis der Reohtb'.'nk als 
tweede stelling in de eerste overwegmg po
neert, dat de wet ten opziohte van de vraag, 
wie ondernemer is van het veer, geen onder
scheid kent. 

c. Aangezien het laatste lid der eerste .i:echts
overweging, betoogende de toepassehJkheJ_d 
van het Provinciaal Reglement, wederom JS 
eene gevolgtrekking uit de sub a omsohreven 
onjuiste praemisse. 
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d. Aangezien de uitlegging door de Recht
bank en den Kantonrechter gegeven aan de 
artt. 1 en 2 der Verenwet en aan de diverse 
.artikelen van het Provinciaal R eglement eene 
miskenning inhoudt van de rechten aan veer
gerechtigden van ouds toegekend, van de ge
schiedenis, die de veerrechten achter zich heb
ben en van de ratio legis, zooals die niet en
kel in de wet, <loch ook in de Memorie van 
Toelichting naar vor.!ln is gebracht (c.f. o. m. 
Mem. v. Toe!. ad Hoofdstuk I initio en ad 
Hoofdstuk II, inleiding al. 3). 

II. Schending en verkeerde toepassing van 
-de artt. 1 Sr., 350 Sv., 3 en 14 van het Re
glement op de Overzetveren in Gelderland, 
n° . 85, aangezien art. 33 van <lit Reglement 
bepaalt: ,,de ondernemer van een overzetveer 
is verplicht .. .. .. desgevorderd gelegenheid te 
verschaffen, dat naar den toestand van het 
materiaal ...... een onderzoek wordt inge
steld", <loch hem niet verplicht a. tot eene 
voorbereidingshandeling voor dat onderzoek 
(in casu het sleepen van de pont naar Does
burg); b. tot het ,,gereed houden" van de 
pont op eene door Ged. Staten aangewezen 
plaats, zooals in de dagvaarding is te laste 
gelegd." 

Met het eerste middel, zooals <lit met het 
andere nader bij pleidooi is toegelicht, kan 
ik mij niet vereenigen. Indien men toch de 
Memorie van Toelichting raadpleegt (198-3, 
biz. 7) blijkt het dat ,,overzetveren" de alge
meene benaming is, waarin elk veer, ook die, 
welke strekken tot uitoefening van veerrech
ten begrepen zijn. Ik wijs daarvoor voorname
lijk naar de toelichting der veerrechten, waar
in ik o. a. deze zinsnede lees: ,,Het gevolg 
van het decreet van 21 October 1811 is dus, 
dat er overzetveren zijn, die strekken tot uit
oefening van veerrechten, <loch wier tarieven 
zijn vastgesteld krachtens art. 10 van het de
creet, en ,dat daarnaast bestaan geconces
s ioneerde overzetveren, met eveneens krachtens 
gemeld art. 10 vastgestelde tarieven, welke 
met veerrechten niets te maken hebben." 

Voor het genus ,,overzetveren" nu, waarvan 
het ,,overzetveer krachtens veerrecht" een 
species is, heeft art. 2 der Verenwet den Pro
vincialen Staten zekere bevoegdheden gege
ven. Ook daarvoor doe ik een beroep op de 
Memorie van Toelichting (biz. 9), die zeer a l
gemeen zegt: ,,Het vereischt geen nader be
toog, dat de overzetveren van zeer verschillen
de beteekenis zijn voor het verkeer. Tusschen 
het pontje, waardoor de gemeenschap over 
een gracht of een binnenwater wordt onder
houden, en de stoomboot waarmede een veer 
in de Zeeuwsche stroomen wordt bediend, zijn 
ta! van tusschenvormen gelegen, welke ver
band houden met den omvang en den aard 
van het verkeer, de diepte en de breedte van 
het water, dat wordt overgestoken, en met het 
gevaar aan het overzetten verbonden. Aan 
een algemeene provinciale verordening zal 
daarom in verscheidene provinciiin niet kun
nen worden gedacht". 

Aan deze opvatting staat art. 13 der Veren
wet niet in den weg, want we! wordt daarin 
voor Ged. Staten de mogelijkheid geopend 
veerrechten onder bepaalde omstandigheden 
vervallen te verklaren, wat echter niet ver
hindert, dat aan de Provinciale Staten in a rt. 

2 de bevoegdheid kon worden opgedragen voor 
de veiligheid der rnizigers te waken, ook waar 
het betreft overzetveren krachtens veerrecht. 

Ik zie dus in de gegeven beslissing geen mis
kenning der veerrechten, noch van hunne ge
schiedenis en evenmin van de ratio legis, die 
,,veerrecht" wil genomen zien in de beteeke
nis daarvan omschreven op biz. 6 der Memo
rie van Toe! ichting en ,,overzetveer" als het 
middel - ruimer nog de middelen - waar
mede en waardoor een geregelde dienst te 
water wordt onderhouden. Wie ondernemer 
van zulk een overzetveer is, zal aan de hand 
der feiten moeten blijken. 

Dat dit de ware beteekenis is van ,,over
zetveer" baseer ik niet alleen op het ,,pontje" 
en de ,,stoomboot" genoemd in de l\1emorie 
van Toelichting met betrekking tot de artt. 
2 en 3 der Wet, maar ook op hetgeen daar
over onder het opschrift ,,Overzetveren" ge
zegd wordt en vooral op de geschiedenis dier 
veren sedert de regeering van Koning Willem 
I , waaruit blijkt, dat men waar noodig, de 
vervoermiddelen in het algemeen en die op de 
groote rivieren en stroomen in het bijzonder 
zonder onderscheid van herkomst of oorsprong 
steeds aan het gezag der Provinciale Staten 
heeft willen onderworpen zien, behoudens dan 
de zijdelingsche uitzondering, die gemaakt 
werd bij de Wet van 28 Februari 1891, S . 69, 
met betrekking tot eene bepaalde soort van 
overzetveren (biz. 8) , nl. die over de open
bare wateren onder beheer van het Rijk on
der meer ten aanzien der steigers, veerponten 
en veerbooten. 

Wat de tweede grief betreft, ook haar zou 
ik willen a fwij zen. Immers, waar den onder
nemer van een overzetveer in art. 3 van het 
betrekkelijk Reglement de plicht is opgelegd 
desgevorderd gelegenheid te verschaffen, dat 
naar den toestand van het materieel vanwege 
Ged. Staten een onderzoek wordt ingesteld, 
behoort daartoe het verhalen door dezen van 
<lit materieel naar die plaats, welke Ged. 
Staten het best geiiigend schijnt voor <lit on
derzoek en tot het aldaar gereed houden daar
van voor dit doe!. 

Ik concludeer dus tot verwerping van het 
beroep. 

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

Kranenburg; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie en namens 
liem toegelicht bij pleidooi, luidende : (zie 
Cone!. Proc.-Gen.) ; 

0 . dat in het bevestigde vonnis, met quali
ficatie en strafoplegging, zooals boven is me
degedeeld, is bewezen verklaard: (zie Cone!. 
Proc.-Gen. ) ; 

dat het eerste lid van art. 3 van het Regle
ment op de overzetveren in Gelderland, dat 
blijkens art. 1 sub h geldt voor den Gelder
schen IJssel, ]uidt: 

De ondernemer van een overzetveer is ver
plicht de vaartuigen en hetgeen daartoe be
hoort, alsmede, voorzooveel van hem afhangt, 
de aanlegplaatsen en opwegen in voldoenden 
staat te houden en bovendien desgevorderd 
gelegenheid te verschaffen, dat naar den toe
stand van het materieel vanwege Ged. Staten 
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of vanwege Burgemeester en Wethouders een 
onderzoek wordt ingesteld, terwijl tegen over
treding door art. 14 straf is bedreigd; 

dat blijkens het bestreden vonnis de requi
rant, vooropstellende dat het Rhedensche veer 
berust op een veerrecht, hetgeen door Kan
tonrechter en Rechtbank als juist is erkend, 
twee verweermiddelen heeft te berde gebracht, 
het eerste hierop neerkomende, dat de veren, 
geexploiteerd krachtens veerrecht, niet be
hooren tot de ,,overzetveren" waarvan in art. 
1 der Verenwet sprake is, <loch dat zij daar
naast staan als afzonderlij ke categorie, gere
geld in het tweede Hoofdstuk dier wet, zoo
dat requirant niet is ondernemer van een 
overzetveer, en als zoodanig niet is onderwor
pen aan het Provinciaal Reglement bedoeld 
in art. 2 der Wet, en het tweede dat ook een 
ondernemer van een veer niet verplicht is 
zijne pont voor een door Ged. Staten ge
wenscht onderzoek te verhalen naar eene door 
Ged. Staten aangewezen plaats; 

dat de Rechtbank beide verweermiddelen 
heeft verworpen: het eerste op dezen grand, 
dat in den tekst der wet met overzetveren de 
veren zelve zijn bedoeld, voor welke regelen 
warden gegeven en aan Provinciale Staten 
wordt overgelaten verdere regelingen te tref
fen, terwijl art. 7 behandelt het uitsluitend 
recht op een veer, welk recht dan in de vol
gende artikelen wordt geregeld; dat de wet 
echter ten opzichte van de vraag, wie onder
nemer is van het veer, geen onderscheid kent; 
dat <lit bij een vrij veer uit den aard der zaak 
is de exploitant, terwijl bij een veerrecht de 
rechthebbende <lit recht zelf kan uitoefenen -
in welk geval hij zelf de ondernemer is, of 
het door een ander kan laten uitoefenen, in 
welk geval die ander als ondernemer op
treedt; en het tweede op den ook door den 
Kantonrechter gegeven grond, dat uit den 
term gereed houden, niet anders kan warden 
gelezen dan dat het voorwerp in quaestie op 
het opgegeven tijdstip van het onderzoek op 
de aangegeven plaats aanwezig moet zijn; 

0. dat ter ondersteuning van het eerste mid
del van cassatie nog is aangevoerd, ten aan
zien van onderdeel a: 

dat de opvatting der Rechtbank niet op den 
tekst der wet berust, die, in Hoofdstuk I 
sprekende van overzetveren en in Hoofdstuk 
II van veerrechten een hemelsbreed onder
scheid tusschen deze twee begrippen maakt; 

ter ondersteuning van onderdeel b: 
dat de term ,,ondernemer van een overzet

veer" alleen in het eerste Hoofdstuk is te 
vinden, terwijl in het tweede van ,,gerech
tigde tot een veerrecht" en ,,bedienen van 
een veer" wordt gesproken, en de term ,,ex
ploiteeren" in de wet niet voorkomt; 

dat het onderdeel c wordt toegelicht. met 
eene verwijzing naar het afschrift van het 
tweede Hoofdstuk, en naar de omstandigheid, 
dat de wetgever het vaststellen van voorschrif
ten voor overzetveren overlatende aan de 
Provinciale Staten, voor de veerrechten zelf 
regelen gaf krachtens art. III der additioneele 
artikelen en art. 150 der Grondwet van 1887, 
waardoor deze regeling geplaatst wordt in de 
sfeer van het Rijksbelang en het Provinciaal 
Reglement zich van het geven van regelen 
betreffende veren berustende op veen-echten 

onthoudt, terwij l requirant er ten slotte op 
wijst dat de strafbepalingen in artt. 4, 6, 8 
juncto 14 van het Reglement in strijd komen 
met de strafbepalingen in de wet te vinden in 
de artt. 9, 13, 14 en 49; 

0. hieromtrent: 
dat blijkens den aanhef der Memorie van 

Toelichting de Verenwet ten doe! heeft de 
wettelijke voorschriften betreffende de over
zetveren en de veerrechten door geheel nieu
we te vervangen, omdat ter zake bestond de 
gebrekkige en hinderlijk gebleken Fransche 
wetgeving, en omdat omtrent tenietgaan van 
in onbruik geraakte, omtrent vervallen ver
klaring van verwaarloosde en omtrent ophef
fing van schadelijk blijkende veerrechten, 
voorschriften ontbraken ; 
· 0. dat nu ter vervanging der Fransche wet

geving dient het eerste hoofdstuk der wet, 
waarbij eene concessie voor het in werking 
brengen van een overzetveer onnoodig is ver
klaard en het vaststellen van voorschriften, 
onder meer ter bescherming van de veilig
heid van het publiek aan de Provinciale Sta
ten is opgedragen; 

dat het tweede punt, de veerrechten be
treffende, overeenkomstig art. III der addi
tioneele artikelen der Grondwet in het tweede 
Hoofdstuk is geregeld; 

dat derhalve de systematisch ontworpen wet 
we! scherp onderscheidt tusschen ,,overzet
veren" en ,, veerrechten", maar niet, gelijk 
requirant meent, de ,,vrije" veren in Hoofd
stuk I, regelt naast de veren die op een oud 
veerrecht berusten, en waarvan de regeling 
in het tweede Hoofdstuk te vinden zou zijn ; 

dat integendeel het eerste Hoofdstuk ook 
bet bedrijf van laatstbedoelde veren op het 
oog heeft, zooals ook blijkt uit de navol gende 
zinsnede in de Memorie van Toelichting op 
art. 1 der wet: 

,,strekt het veer ter uitoefening van een 
veerrecht, en heeft het dus een monopolie, 
dan kunnen voorschriften betreffende de ta
rieven niet worden gemist" ; 

dat anderzijds de omschrijving die art. 7 
van de veerrechten geeft, het uitoefenen van 
het daarop steunend bedrijf, niet mede omvat, 
een bedrijf dat in het geval van art. 12 door 
den veergerechtigde zelf n iet uitgeoefend 
wordt; 

dat derhalve de Rechtbank terecht besliste 
dat ook de veergerechtigde die krachtens een 
hem toekomend veerrecht een veer bedient, 
is de ondernemer van een overzetveer, in den 
zin van art. 1 ; 

0. dat in het bovenstaande ook hetgeen ter 
toelichting der onderdeelen a en b en in on
derdeel d is gezegd, beantwoording vindt ; 

0. naar aanleiding van de toelichting op 
onderdeel c : 

dat additioneel art. III der Grondwet, door 
te bepalen dat vaststelling van de regeling 
van de opheffing van heerlijke rechten, en 
van de schadeloosstelling door de wet ge
schiedt, geenszins noodzaakt tot de gevolg
trekking, dat de regeling van het in art. 2 
der Verenwet bedoelde onderwe1·p, rakende 
de exploitatie der veren, aan Provinciale Sta
ten enkel zou zijn overgelaten ten aanzien 
van de zoogenaamde vrije veren, terwijl voorts 
niet is in te zien waarom de strafbepalingen 
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van het Reglement, bij eene ruime opvatting 
van art. 2 in strijd zouden komen met die der 
wet en met de door de wet gegeven bepalin
gen inhoudende redenen voor vervallen ver
klaring van het veerrecht; 

dat het eerste middel dus ongegrond is ; 
0. dat daarentegen het tweede middel ge

grond is; 
dat we! in art. 3 van het Reglement door 

(lees: aan, R ed.) Ged. Staten het recht wordt 
toegekend om naar den toestand van het ma
terieel een onderzoek te doen instellen, en aan 
den ondernemer de plicht wordt opgelegd om 
daarvoor desgevorderd de gelegenheid te ver

schaffen, doch dat onder den term ,,gelegenheid 
verschaffen" hier niets anders is te verstaan 
dan gelegenheid geven, dat wil zeggen het 
onderzoek vrij laten, en dat deze term niet 
insluit eene verplichting van den ondernemer 
om zijn materieel te vervoeren naar eene voor 
het onderzoek door Ged. Staten aangewezen 
plaats ; 

dat het bewezen verklaarde feit dus niet 
krachtens dit reglement strafbaar is, terwijl 
het ook elders niet strafbaar is gesteld; 

Vernietigt het bestreden vonnis en het daar
bij bevestigde vonnis van den Kantonrechter 
te Arnhem, doch alleen voorzoover het bewe
zen verklaarde feit strafbaar is geoordeeld, 
daaraan eene benaming is gege·ven en des
wege, met strafbaarverklaring van den ver
dachte, straf is opgelegd; 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0. : 
Ontslaat den requirant van alle rech tsver-

volging. ( . J.) 

25 Juni 1929. WET tot wijziging van de be
grooting van inkomsten en uitgaven van 
het Zuiderzeefonds voor het dienstjaar 
1928. s. 354. 

25 Juni 1929. WET tot verhooging van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1928. S. 355. 

25 Juni 1929. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Zuiderzeefonds voor het dienstjaar 
1929. s. 356. ' 

De begrooting van uirgaven voor het Zuider
zeefonds voor het dienstjaar 1929 wordt vast
gesteld als volgt : 

Tite! A. Gewone dienRt. 
Titel B. Kapitaaldienst. 

Geheele dienst . . . 

f 38,199,000 
Nihil 

f 38,199,000 

25 Juni 1929. WET tot wijziging van het 
negende Hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1929. S. 357. 

25 Juni 1929. WET, houdende wijziging der 
bepalingen omtrent de ouderlijke macht 
en de voogdij en omtrent ontzetting uit en 
herstel in de ouderlijke macht en de voogdij. 
s. 358. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1927/1928, n°. 260, 
1-5; 1928/1929, n°. 60, 1-3. 

Hand. id. 1928/1929, bladz. 2220--2224. 
Hand. le Kamer 1928/1929, bladz. 803, 

815-816, 918. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is maatregelen te treffen, 
waardoor wordt voorkomen, dat kinderen onder 
ouderlijke macht of voogrnj van ouders komen 
of dat kinderen, die door anderen word•m onder
houden en opgevoed door hun ouders worden 
opgeeiseht, ook dan, wanneor gegronde vrees 
l:>estaat voor verwaar!oozing door de ouders ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, em .. 
Art. I. Aan artikel 3'.li van het Burgerlijk 

Wetboek wordt toegevoegd : 
Er t:estaat echter slecht~ ouderl\jke magt 

voor de ooder~, indien niet aan een antler de 
V?ogdij mogt zijn o_pg_edrag:en, of voorzoover zij 
met van de voogdiJ zi.Jn ontheven of ontzet. 

Tndien de voogdij 11,an een antler is opgedra
gen, kan de niet van de voogdij ontheven of 
ontzette vader of moeder aan den kantonregter 
verzoeken met de onderlij ke magt te worden be
kleed. Het tweede en derde lid van artikel 408b 
van dit Wetboek vinden daarbij overeenkom
stige toepassing. 

Degene der ouders, die van de voogclij was 
ontheven of ontzet, kan op den voet van artikel 
440b van dit Wetboek met de ouderlijke magt 
worden bekleed. 

Is het huwelijk ontbonden, dan kan · de niet 
van de voogdij uitgesloten, noch ontbeven of 
ontzette vader of moeder in het "eval, bedoeld 
in het tweede lid, verzoeken te wo~den benoemd 
tot voogd. Het tweede en derde lid van artikel 
408b van dit Wetboek vinden daarbij overeen
komstige toepassing. 

Art. II. Aan artikel 333 van het Burgerlijk 
Wetboek wordt toegevoegd: · 

Door de wettiging wordt de overlevende vader 
of moeder, zoo deze niet reeds voogd is, van 
regtswege voogd over de gewettigde kinderen, 
tenz1J aan een antler de voogdij mogt zijn op
gedragen of h.ij van de voogdij mogt zijn uit
gesloten of daarvan zijn ontheven of ontzet. 

Indien de voogdij aan een antler is opgedra
gen, kan de niet van de voogdij uitgesloten, 
noch ontheven of ontzette vader of moeder aan 
den kantonregter verzoeken om in de plaats 
van dien antler tot voogd te worden benoemd. 
Het tweede en derde lid van artikel 4<'8b van 
dit Wetboek vinden daarbij overeenkomstige 
toe passing. 

Art. III. l. In artikel 92, tweede lid, van 
het Burgerlijk Wetboek wordt tusschen ,,ont
zet" en ,. , is" ingevoegd : ,,of niettegenstaande 
wettiging niet de ouderlijke magt of de voo11dij 
heeft gekregen". 

2. Artikel 93, t-weede lid, van het Burger
lijk Wetboek wordt gelezen: 

,,Indien de voogd of toeziende voogd of de 
van de ouderlijke magt of van de voogdij over 
het kind ontzette vader of moeder of de vader 
of moeder, die niettegenstaande wettiging niet 
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de ouderlijke magt of voogdij beeft gekregen, 
toestemmin" weigert of zicb niet verklaart, 
is bet tweede lid van bet voorgaande artikel 
vu,n toepassing, mits de ouders, voor zoover 
zij niet van de ouderlijke magt of van de voogdij 
over bet kind zijn ontzet of voorzoover zij bij 
of na wettiging ouderlijke magt of voogdij beb
ben gebad, toestemmin~ bebben verleend." 

3. Artikel 284, tweede lid, van bet Burger
lijk Wetboek wordt gelezen: 

,,Na verboor of beboorlijke oproeping van de 
ouders en de bloedverwanten of aangehuwden 
der minderjarigen ingevolge bet voorgaande 
lid, beslist de regtbank ten aanzien van ieder 
kind wie der oudera, beboudens bet geval dat 
deze bei-:le van de ouderlijke ma.gt zijn ontheven 
of ontzet of niettegenstaande wettiging Diet de 
ouderlijke magt bebben gekregen, daarover de 
voogdij zal uitoefenen, met inacbtneming van 
vroegere regterlijke uitspraken waarbij zij van 
de ouderlijke magt mogten zijn ontbeven of 
ontzet of van de onstandigbeid dat zij niette
genstaande wettiging Diet de ouderlijke magt 
bebben gekre(l;en, en voorziet tevens in de toe
ziende voogdtj." 

4. Artikel 301, derde lid, van bet Burgerlijk 
Wetboek wordt gelezen: 

.,Na verboor of behoorlijke oproeping van de 
ouders en de bloedverwanten of aangehuwden 
der minderjarigen ingevolge het voorgaande lid, 
beslist de regtbank ten aanzien van ieder kind 
wie der oudera, beboudens bet geval dat, deze 
beide van de ouderlijke magt zijn ontheven of 
ontzet of niettegenstaande wettiging Diet de 
ouderlijke magt hebben gekregen, daarover de 
ouderlijke magt zal uitoefenen, met inacbtne
ming van vroegere regterlijke uitspraken waarbij 
z(j van de ouderEjke magt mogten zijn ontheven 
of ontzet of van de omstancligbeid dat zij niet
te&enstaande wet,tiging Diet de ouderlijke magt 
beoben gekregen." 

5. In a-rtikel 353 van het Burgerlijk Wetboek 
worden acbter hot- woord ,,Verlies" toegevoegd 
de woorden : ,,of ontstentenis" . 

6. Artikel 354 van het Burgerlijk Wetboek 
wordt gG!azen: 

,,Gedurende het huwelijk der ouders staat het 
kind tot aan zijne meerderjarigheid onder hun 
magt, voor zoover zij daarvan Diet zijn ont
beven of ontzet of voorzoover zij Diet bij plaats 
gehad hebbende wetti?,ing niet de ouderlijke 
magt. hebben gekregen. ' 

7. In artikel 355, eerste lid, van bet Burger
lijk Wetboek wordt tusschen ,,ontzetting" en 
,,en" ingevoegd: ,, , het geva.1 , dat niettegen
staande wettiging de vader niet de ouderlijke 
magt heeft gekregen,". 

8. In artikel 374 c ter, twee.de lid, van bet 
BurgerEjk Wetboek, worden de slotwoorden 
,,of ontzet." vervangen door: ,,of ontzet of 
niettegenstaande wettiging de ouderlijke magt 
niet heeft gekregen.". 

9. In artikel 38Gc, eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek, worden de woorden ,,herstel 
in de ouderlijke magt of in de voogdij ;" ver
vangen door : ,,berstel in de ouderlijke magt 
of in de voogdij of toewijzing van verzoeken 
a.ls bedoeld in de artikelen 287a, 3:!2 en 333 ;". 

10. Artikel 386b, tweede lid, 3°., van het 
Burgerlijk Wetboek wordt gelezen: 

,,indien minderjarige natuurlijke wettiglijk 
erkende kinderen door wet-tiging van regtswege 

onder ouderlijke magt komen, op het oogen
blik van het voltrekken des huwelijks, waar
door de wettiging ont-staat, of van bet verleenen 
der brieven van wettiging in het geval, voor
zien bij artikel 329 ; indien echter ouderlijke 
magt door den regter wordt verleend krachtens 
artikel 332, dt>rde en vierde lid, op het oogen
blik, dat de regterlijke bescbikking in gewijsde 
is gegaan, tenzij door den regter een antler 
tijdst.ip mogt zijn bepaald." 

ll . In artikel 436, eerste lid, van bet Bur
gerlijk Wetboek, wordt aan bet slot van 4°. de 
punt vervangen door een kommapunt en acbter 
40_ ingevoegd: 

5°. zij die niettegenstaande wettiging hun
ner kinderen, de ouderlijke magt of de voogdij 
over die kinderen niet hebben gekre~en ; de
zulken echter alleen ten opzigte van die kinde
ren, over wie zij niettegenstaande wettiging de 
ouderlijke magt of de voogdij niet bebben ge
kre.gen en behoudens bet bepaa!de in de artikelen 
332 en 333. 

12. Artikel 507 van het Burgerlijk Wetboek 
wordt gelezen : 

,,Indien de onder curate.le gestelde persoon 
minderjarige kinderen heeft over wie hij de 
ouderlijke magt uitoefent, en de andere ecbtge
noot van de ouderlijke magt is ontbeven of 
ontzet, niettegenstaande wettiging niet de 
ouderlijke magt heeft gekregen, krachtens 
artikel 301 niet met de uitoefening van de 
ouderlijke magt is belast, of buiten de mogelijk
beid is die magt uit t-e oefenen, gelijk mede in
dien de onder curatele gestelde persoon voogd 
is over zijne ecbte kinderen, is de curator van 
regtswege voogd over die minderjarigen totdat 
de curatele is opgeheveu, of ne andere der ou
ders, ingevolge de beschikkin" bedoeld in de 
artikelen 261 en 285 de voogdij mogt hebben 
verkregen of zich ingevol(l;e artikel 301 a, de 
uitoefening van de ouderliJke magt mogt zien 
toegekend, of ingevolge artikel 332 alsnoi met 
de ouderlijke magt of de voogdij mogt ziJn be
kleed, of in de ouderlijke magt of de voogdij 
mogt z~jn hersteld." 

Art. IV. 1. In artikel 261, derde lid, van 
het Burgerlijk Wetboek wo~den de woorden: 
,,ouders, de toeziende voogden" vervangen 
door ,,ouders, de voogden, de toeziende voog
den". 

2. In artikel 285, eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek worden de woorden: ,,ouders, 
de toeziende voogden" vervangen door ,,ouders, 
de voogden, de toeziende voogden". 

3. In artikel 287a van het Burgerlijk Wet
boek worclt acbter de woorden ,,mogten hebben 
plaats gehad" een punt geplaatst en worden de 
woorden ,,en behoudens" tot en met ,,ontzet-ting 
van de ouderlijke magt" vervangen door een 
nieuw tweede, derde en vierde lid, luidende : 

,,De ouderlijke magt herleeft echter slechts 
voor de ouders, indien niet aan een antler de 
voogdij mogt zijn opgedragen of voorzoover zij 
niet van de voogdij zijn ontbeven of ontzet. 

Indian de voogdij aan een antler is opgedra
gen, kan de niet van de voogdij ontheven of 
ontzette ouder aan den kantonregte1· verzoeken 
met de ouderlijke magt te worden bekleed. Het 
tweede en derde lid van artikel 408b vinden 
daarbij overeenkomstige toepassing. · 

De ouder, die van de voogdij was ontheven 
of ontzet, kan op den voet van artikel 440b van 
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<lit Wetboek met de ouderlijke magt worden 
bekleed." 

Het oorspronkelijke tweede lid wordt vijfde lid. 
Art. V. 1. Achter het vierde lid van arti

kel 261 van het Burgerlijk Wetboek worden 
in~evoegd een nieuw vijfde, zesde, zevende, 
achtste en negende lid, luidende : 

Indien de aan een der ouders op[(edragen 
voogdij door diens dood is geeindigd en de Iangst
levende der ouders niet van de ouderlijke magt 
of van de voogdij is ontheven of ontzet of niet
tegenstaande wettiging de ouderlijke ma.gt of 
de voogdij niet heeft gekregen, voorziet de regt
bank op verzoek van den langstlevende der 
ouders, van de toeziende voogden of zelfs 
ambtshalve in de voogdij, na verhoor of behoor-
1ijke oproeping van den langstlevende dflr ou
ders, de toeziende voogden en debloedverwanten 
of aangehuwden der minderjarigen. 

De langstlevende der ouders wordt, indien 
h~j zulks verzoekt, tot voogd benoemd, tenzij 
er gegronde vrees bestaat, dat de kinderen bij 
inwilliging van het verzoek zullen worden ver
waarloosd. 

Op de bescbikkingen, bedoeld in het vijfde 
lid van dit artikel, is de laatste zin van het derde 
lid en het vierde lid van dit artikel van overeen
komstige toepassing. 

De regtbank kan, op grond van gewijzigde 
omstandigheden, ontst,aan nadat eene krach
tens het vijfde lid van dit artikel gegeven be
schikking, waarbij een antler dan de langst
levende der ouders tot voogd is benoemd, in 
kracht van gewijsde is gegaan, op verzoek van 
dien langstlevende, na verhoor of behoorlijke 
oproeping van de voogden, de toeziende voog
den en de bloedverwanten of aangehuwden der 
minderjarigen, den langstlevende alsnog tot 
voogd benoemen. 

De langstlevende der ouders, wiens verzoek 
is afgewezen en hij, die niettegenstaande tegen
spraak in het onge~jk is gesteld, kunnen in 
hooger beroep komen binnen veertien dagen 
na de uitspraak. 

Het oorspronkelijke vijfde en zesde lid worden 
tiende . en elf de .lid. 

2. In artikel 261b van het Burge1·lijk Wet
bo~k worden de woorden ,,of bij de wijziging in 
het derde lid van artikel 261 bedoeld" vervan
gen door : ,,of bij de beschikkingen in bet derde 
en vijfde lid van artikel 261 bedoeld". 

3. Achter het eerste lid van artikel 285 van 
bet Burgerlijk Wetboek worden ingevoegd een 
nieuw tweede, derde, vierde, vijfde en zesde lid, 
luidende : 

Tndien de aan een der ouders opgedragen 
voog~j doordiensdoodis geeindigd en de langst
levende der ouders niet van de ouderlijke magt 
of van de voogdij is ontheven of ontzet of niet
tegenstaande wettiging de ouderlijke magt of de 
voogdij niet heeft gekregec, voorziet de regtbank 
op verzoek van den langstlevende der onders, 
van de toeziende voogden of zelfs amhtshalve 
in de voogdij, na verhoor of behoorlijke oproe
ping van den langstlevende der ouders, de 
toeziende voogden en de bloedverwanten of 
aangehuwden der minderjarigen. 

De langstlevende der ouders wordt, indien 
hij zulks verzoekt, tot voogd benoemd, tenzij 
er gegronde vrees besta.'l,t, dat de kinderen bij 
inwilliging van bet verzoek zulien worden ver
waarloosd. 

Op de beschikkingen bedoeld in bet tweede 

lid van dit artikel is de laatste zin van het 
eerstfl lid van dit artikel van overeenkomstige 
toepassing. 

De regtbank kan, op grond van gew:ijzigde 
omstandigheden, ontstaan nadat eene krach
tens bet tweede lid van dit artikel gegev,m be
schikking, waarbij een antler dan de langst
levende der ouders tot voogd is benoemd, in 
kracbt van gew:ijsde is geglla.n, op verzoek van 
dien langstlevende, na verhoor of beboorlijke 
oproeping van de voogden, de toeziende voog
den en de bloedverwanten of aangebuwden 
der minderjarigen, den langstlevende alsnog tot 
voogd benoemen. 

De langstlevende der ouders, wiens verzoek 
is afgewezen en hij die niettegenstaande tegen
spraak in bet ongelijk is gesteld, kunnen in 
hooger beroep komen binnen veertien dagen 
na de uitspraak. 

Het oorspronkelijke twee<ie lid wordt zevende 
lid. 

4. In artikel 285b van het Burgerlijk Wet
boek worden de woorden : ,,Bij de beslissing 
in het tweede lid van artikel 284 bedoeld kan 
de regtbank, na verhoor of behoorlijke oproeping 
als in dat lid bedoeld" vervangen door : ,,Bij 
de beschikkingen, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 284 en in het eerste en tweede lid 
van artikel 285 kan de regtbank, na verhoor 
of behoorlijke oproeping als in genoemde arti
kelen bedoeld". 

5. Achter het eerste lid van artikel 301a van 
het Burgerlijk Wetboek worden ingevoegd een 
nieuw tweede, derde, vierde, vijfde en zesde lid, 
luidende: 

Indien degene der van tafel en bed gescheiden 
ouders, aan wien ingevolge de beschikking be
doeld in artikel 301 of in bet vori~ lid van dit 
artikel de uitoefening der ouderlijke magt is 
op&edragen, overlijdt en de langstlevende der 
ouaers niet van de ouderlijke magt is ontheven 
of ontzet of niettegenstaande wettiging de ou
derlijke magt niet heeft gekregen, voorziet de 
regtbank op verzoek van den langstlevende der 
ouders of ambtsbalve in de voogdij, na verhoor 
of behoorlijke oproeping van den langstlevende 
der ouders en de bloedverwanten of aange
buwden der minderjarigen. 

De langstlevende der ouders wordt, indien 
hij zulks verzoekt, tot voogd benoemd, tenzij er 
gegronde vrees bestaat, dat de kinderen bij 
inwilliging van het verzoek zullen worden ver
waarloosd. 

Op de bescbikkingen bedoeld in het tweede 
lid van dit artikel is de laatste zin van het 
eerste lid van dit artikel van overeenkomstige 
toepassing. 

De regtbank kan, op grond van gew:ijzigde 
omst,andigheden, ontstaan nadat eene krach
tens het tweede lid van <lit artikel gegeven be
sohikking, waarbij een antler dan de langst
levende der ouders tot voogd werd benoemd, in 
kracht van gewij Rde is gega.an, op verzoek van 
dien langstlevende, na verhoor of behoorlijke 
Slproeping van de voogrlen, de toeziende voog
den en de bloedverwanten of aangehuwden der 
minderjarigen, den langstlevende· alsnog tot 
voogd benoemen. 

De langstlevende der ouders, wiens verzoek 
is afgewezen, en bij die niettegenstaande tegen
spraak in het ongelijk is gesteld, kunnen in 
hooger beroep komen binnen veertien dagen 
na de uitspraak. 
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Het oorspronkelijke tweede lid wordt zevende 
lid. 

6. In artikel 301b van het Burgerlijk Wet
boek worden de woorden : ,,met de uitoefening 
van de ouderlijke magt is belast" vervangen 
door : ,,met de uitoefening van de ouderlijke 
magt of mPt de voogdij is belast". 

7. Aan artikel 302 van het Burgerlijk Wet
boek wordt toegevoegd : 

Indien degene der van tafel en bed gescheiden 
ouders, aan .vien bij de overeenkomst, waarvan 
in bet eerste lid van artikel 292 gesproken wordt, 
de uitoefening der ouderlijke magt is opgedra
gen, overlijdt, vinden artikel 3O1a, tweede tot 
en met laatste lid, en artikel 3O1b overeen
komstige toepassing. 

8. Artikel 400 van bet- Burgerlijk Wetboek 
-vordt gelezen : 

,,Na den dood van een der ouders behoort de 
voogdij der minderjarige echte kinderen van 
regtswege aan den langstJ..ivende der ouders. 

Deze bepaling vindt geen toepassing indien : 
1°. het huwelijk der ouders door ecbtschei

ding of na scheiding van tafel en bed is ont
bonden en de langstlevende op het tijdstip van 
het overlijden van den antler de voogdiJ niet 
heeft; 

20. de ouders van tafel en bed Irnren ge
scheiden en de ln,ngstlevende op bet tijdstip van 
het overlijden van den antler de ouderlijke magt 
niet nitoefent ; 

30_ de langstlevende der ouders van de 
ouderlijke magt is ontheven 0f ont,zet of niet
tegenstaande wettiging de ouderlijke magt niet 
heeft gekregen." 

9. Artikel 409, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek wor<it gelezen: 

,,Ieder der ouders die de ouderlijke magt of 
de voogdij over een of mear zijner kinderen 
uitoefent, heeft bet regt, een voogd over die 
kinderen te benoemen voor het geval dat na 
zijn overlijden de voogdij niet VR,n regtswege 
of door een der in de artikelen 261, zesde lid, 
285, derde lid, 3O1a, derde lid, 302, tweede lid, 
of 408, laatst,e lid, bedoelde regterlijke beschik
kingen aan den anderen der ouders behoort." 

10. Artikel 411, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek wordt gelezen: 

,,De artikelen 261, achtste lid, 285, vijfde lid, 
3O1a, vijfde lid, 302, tweede lid, 332, derde lid, 
333, derde lid, 374 en 44Ob blijven, ook indien 
een voogd door een der ouders benoemd is 
opgetreden, vun kracht." 

11. Artikel 417, derde lid, van het Burger
lijk W etboek vervalt ; achter het tweede lid 
worden ingevoegd een nieuw derde, vierde, 
vijfde en zesde lid, luidende : 

De ambtenaar van den burgerlijken stand 
zal verpligt zijn den kantonregter onverwiJld 
kennis te geven van het overlijden van alle 
personen, welke minderjarigen mogten nalaten, 
en van de aangifte en de voltrekking van elk 
huwelijk van ouders, die minderjarige kinderen 
hebben. 

Indien een huwelijk van een overledene, die 
minderjarige kinderen uit dat huwelijk nalaat, 
door echtscheiding of na scheiding van tafel 
en bed is ontbonden of in<lien zij die dat huwe
lijk hadden aangegaan van tafel en bed waren 
gescheiden, zal de ambtenaar van den burger
lijken stand, zoo de andere der ouders nog in 
leven is, van een en antler bij de in het vorig 
lid bedoelde kennisgeving mededeeling doen. 

Ingeval meerdere kantongeregten gevestigd 
zijn in eene gemeente en de ambtenaar van den 
burgerlijken stand de zekerheid mist aan welk 
dier kantongerechten hij de kennisgeving heeft 
te rigt,en, gegchiedt de kennisgeving aan alle 
die kantongeregten. 

In de gevallen, in bet vierde lid bedoeld, 
zullen de kantonregter of de kantonregters, 
die de kennisgeving ontvangen, haar doorzen
den aan de regtbank, die de ecbtscheiding, de 
scheiding van tafel en bed of de ontbinding 
van het huwelijk na scheiding van tafel en,bed 
heeft uitgesproken. 

Art. VI. 1. In artikel 374a van bet Bnr
gerlijk Wetboek wordt aan het slot van 6°. 
de punt vervangen door een komma.punt en 
achter 6°. ingevoegd: 

70_ het terugeischen van een kind van ande
ren, die onderhoud en opvoeding van dat kind 
op zich hebben genomen, terwijl gegronde vrees 
bestaat, dat bij inwilliging van den eisch het 
kind zal worden verwaarloosd. 

Behalve door de personen in dit artikel reeds 
g•moemd kan het verzoek om ontzetting in 
het onder 70_ bedoelde geval ook geschieden 
door hen, <iie onderhoud en opvoeding van bet 
kind op zich hebben genomen. 

2. In de eersten zin van artikel 374e, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek worden de 
woorden volgende .op ,,benoemd," vervangen 
door de vol$ende : 

,,indien blijkt, dat zijn gedrag of zijne onge
schiktheid of onmagt geen beletsel z\in hem de 
ouderlijke magt of ae voogdij op te dragen." 

3. In artikel 437 v~n het Burgerlijk Wet
boek wordt aan het slot van 9°. de punt ver
vangen door een kommapunt en achter 9°. 
ingevoegd: 

,,10.0 zij die een kind terugeischen van 
anderen, die onderhoud en opvoeding van dat 
kind op zich hebben genomen, terwijl gegronde 
vrees bestaat, dat bij inwilliging van den eisch 
het kind zal worden verwaarloosd." 

4. Aan artikel 438, eerste lid, wordt toege
voegd een nieuwe zin, luidende : 

,,Behalve door dezen kan het verzoek om 
ontzetting in het geval, bedoeld in het vorig 
artikel onder 100., ook geschieden door hen, die 
onderhoud en opvoeding van het kind op zich 
hebben genomen." 

5. In den eersten zin van artikel 44Ob, 
eerste lid, van bet Burgerlijk Wetboek worden 
de woorden volgende op ,,hersteld," vervangen 
door de vol~ende : 

,,in<lien bbjkt, dat hun gedrag of hunne on
geschiktheid of onmagt daartegen geen beletsel 
zijn." 

Lasten .en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten 

Juni 1929. WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, J. Donner. 

(Uitneg . 4 Juli 1929). 

25 Juni 1929. WET, houdende nadere wiiziging 
van de wet van 5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 
181), tot regeling van de samenstelling van 
den hoogen raad, de gerechtshoven, de 
arrondissements-rechtbanken en de kanton
gerechten en van de jaarwedden der rech
terlijke ambtenaren, alsmede van de klas
sen der rechtbanken en kantongerechten. 
s. 359. 
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Wij WILHELMINA, enz .... doen t e weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is over te gaan tot herzie
ning van de wet van 5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 
lfll ), tot regaling van de samenstelling van den 
hoogen raad, de gerechtshoven, de arrondiqse
ments-rechtbanken en de kantongerechten en 
van de jaarwedden der rechterlijke ambtenaren, 
alsmede van de klassen der rechtbanken en 
kantongerechten, gelijk deze wet laatstelijk 
gewijzigd is bij de wet van 10 ,Tuni 1926 (Staats
blad n°. 177) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. De artikelen 1, 2, 3 en 4 van de wet 

van 5 ,Juli 1910 (8taatsblad n°. 181), gelijk deze 
laatste)ijk ~ewijzigd is bij de wet van 10 Juni 
1926 (Staatsblad n°. 177), worden gelezen als 
volgt: 

,,Art. 1. De samenstelling van den hoogen 
raad, benevens de jaarwedden der leden van 
en ambtenaren bij dien raad worden vastgesteld 
als volgt: 

1 president . . . . . . . . . . . f 12,000 
ten hoogste 2 vice-presidenten, ieder f 10,500 
ten hoogste 17 raadsheeren, ieder . 9,500 
1 procureur-generaal . . . . . . . 12,000 
ten hoogste 4 advocaten-generaal, 

ieder . . . . . . . . . . . . . 9,500 
1 griffier . . . . . . . . . . . . 6,500 
ten hoogste 3 su bstituut-griffiers, 

ieder . . . . . . . . . . . . . 4,400 
2. De samenstelling der gerechtshoven, be

nevens de iaarwedden der leden van en ambte
naren bij die gerechtshoven worden vastgesteld 
als volgt: 

A. Am,sterdam. 
1 president . . . . . . . . . . . f 10,500 
ten hoogste 2 vice-presidenten, ieder 9,500 
ten hoogste 13 raadsheeren, ieder . 8,500 
1 procureur-generaal . . . . . . . 10,500 
ten hoogste 2 advocaten-generaal, 

ieder . . . . . . . . . . . . . 8,500 
1 griffier . . . . . . . . . . . . 6,500 
ten hoogste 3 substituut-griffiers, 

ieder . . . . . . . . . . . . . 4,400 
ten hoogste 6 raadsheeren,plaats

vervangers, zonder bezoldiging. 

B. 's-(}ravenhage. 
1 president . . . . . . . . . . . f 10,500 
ten hoogste 2 vice-presidenten, ieder 9,500 
ten hoogste 12 raadsheeren, ieder . . 8,500 
1 procureur-generaal . . . . . . . 10,500 
ten hoogste 2 advocaten-generaal, 

ieder . . . . . . . . . . . . . 8,500 
1 griffier . . . . . . . . . . . . 6,500 
ten hoogste 3 substituut-griffiers, 

ieder . . . . . . . . . . . . . 4,400 
ten hoogste 6 raadsheeren-plaatsvervangers, 

·zonder bezoldiging. 

C. 's-He-rtogenbosch, Arnhem, Leeuwarden. 
1 president . . . . . . . . . . . f 10,000 
ten hoogste 2 vice-presidenten, ieder 9,000 
ten hoogste 8 raadsheeren, ieder . 8,000 
1 procureur-generaal . . . . . . . 10,000 
ten hoogste 2 advocaten-generaal, 

ieder . . . . . . . . . . . . . 8,000 
1 griffier . . . . . . . . . .. , . 6,000 
ten hoogste 3 substituut-griffiers, 

ieder . . . . . . . . . . . . . 4,400 
ten hoogste 3 raadsbeeren-plaatsver-

vangers, zonder bezoldiging. 

3. De klassen en de samenstelling der arron
dissements-rechtbanken, benevens de jaar
wedden der leden van en ambtenaren hij die 
rechtbanken warden vastgesteld als volgt : 

I. EERSTE KLASSE. 

A. Amsterdam. 
1 president . . . . . . . . . . . f 
ten hoogste 6 vice-presidenten, ieder 
ten hoogste 25 rech ters, ieder . . . 
1 officier van justitie . . . . . . 
ten hoogste 8 substituut-officieren 

9,500 
8,500 
7,500 
9,500 

van justitie, ieder . . . . . . . 7,500 
1 griffier . . . . . . . . . . . . 6,500 
ten hoogste 10 substituut-griffiers, 

ieder . . . . . . . . . . . . . 3,400 
ten hoogste 18 rechters-plaatsvervangers, 

zonder bezoldiging. 

B. Rotterdam. 
1 president . . . . . . . . . . . f 
ten hoogste 4 vice-presidenten, ieder 
ten hoogste 18 rechters, ieder 
l officier van justitie . . . . . . 
ten hoogste 6 substituut-oflicieren 

van justitie, ieder . . . . . . . 
1 griffier . . . . . . . . . . . . 
ten hoogste 7 su bstituut-griffiers, 

9,500 
8,500 
7,500 
9,500 

7,500 
6,500 

ieder . . . . . . . . . . . . . 3,400 
t,en boogste 12 recbters-plaatsvervangers, 

zonder bezoldiging. 

C. 's.(Jravenhaqe. 
1 pre.~ident . . . . . . . . . . . 
ten hoogste 4 vice-presidenten, ieder 
ten hoogste 16 rechters, ieder 
1 oflicier . van j ustitio . . . . 
ten hoogste 4 substituut-officieren 

vnn j ustitie, ieder . . . . . . . 
1 griffier . . . . . . . . . . . . 
ten hoogste 5 suhst.ituut-griffiers, 

r 9,500 
8,500 
7,fi00 
9,500 

7,500 
6,500 

ieder . . . . . . . . . . . . . 3,400 
ten lioogste 9 rechters-plaatsvervangers, 

zonder bezoldiging. 

D. 's-Hert.ogenbosch, Breda, Maastricht, Arn
hem, Zwolle, Middelbu,rg, Haarlem, Utrecht, 

[ eeuwarden, (Jroningen, Assen. 
1 president . . . . . . . . . f 
ten hoogste 1 vice-pre~ident 
ten hoogste 7 recbters, ieder . 
1 officier van j ustitie . . . 
ten hoogste 2 substituut-officieren 

van j ustitie, ieder . . . . . . . 
1 griflier . . . . . . . . . . . . 
ten hoogste 3 substituut-griffiers, 

8,000 
7,000 
6,500 
8,000 

6,500 
6,000 

ieder . . . . . . . . . . . . . 3,400 
ten hoogste 6 rechters-plaatsvervangers, 

zonder bezold.iging, 

IJ. J'wEEDE KLASSN. 

Roermond, Zutphen, Tiel, Almelo, Dorrlrecht, 
Alkmaar, Winschoten. 

l president . . . . . . . . . 
ten hoogste 1 vice-president .. 
ten hoogste 6 recht.ers, ieder . 
1 officier van justitie . . . . . . 
ten hoogBte I substituut-officier van 

• f 7,000 
6,500 
6,000 
7,000 

justitie . . . . . . . . . . . . 
I griffier . . . . . . . . . . . . 
ten hoogste 2 sub.~tituut-griffiers, 

6,000 
5,500 

ieder . . . . . . . . . . . . . 2,900 



1929 25 Ju N r (S.359-360) 670 

ten hoogste 5 rechters-plaatsvervangers, 
zonder bezoldiging. 

Het maximum-aantal rerhters en rechters
plaatsvervangers, bij dit artikel voor elke 
arrondissements-rechtbank bepaald, maa wor
den overschreden, indien Wij dit voor de

0 
goede 

bezetting eener enkelvoudige kamer voor de 
behandeling van kinderzaken wenschelijk oor
deelen, alsmede zoolang een rechter-plaatsver
vanger, die kinderrechter is geweest, rechter
plaatsvervanger blijft. 

Het lid eener arrondissements-rechtbank, 
dat bij meer dan een rechtbank als kinderrech
ter werkzaam is, geniet, boven zijne jaarwedde 
als lid eener arrondissements-rechtbank, eene 
enkele vergoeding van 500 gulden 's jaars. 

Het plaatsvervangend lid eener arrondisse
ments-rechtbank, dat, zonder lid eener andere 
arrondissements-rechtbank te zijn, bij zijn 
college a.ls kinderrechter werkzaam is, geniet 
daarvoor eene bezoldiging, waarvan het bedrag 
door Ons wordt bepaald, doch ten hoogste ten 
bedrage van de helft van de jaarwedde van een 
rechter in zijn college. 

4. De klassen en de samenstelling der kan
tongerechten, benevens de jaarwedden der 
kantonrechters en ambtenaren bij die kanton
gerechten worden vastgesteld a.ls volgt : 

l. EERSTE KLASSE. 

A. Amsterdam. 

ten hoogste 6 kantonrechters, ieder f 8,000 
1 griffier . . . . . . . . . . . . 6,000 
ten hoogste 5 substituut-griffiers, 

ieder . . . . . . . . . . . . . 2,900 
ten hoogstti 30 kantonrechters-plaatsverv'an

gers, zonder bezoldiging. 

B. R otterda 
ten hoogste 5 kantonrechters, ieder f 8,000 
1 griffier . . . . . . . . . . . . 6,000 
ten hoogste 4 substituut-griffiers, 

ieder . . . . . . . . . . . . . 2,900 
ten hoogste 24 kantonrechters-plaatsver

vangers, zonder bezoldiging. 

C. 's.(kavenhage. 

ten hoogste 4 kantonrechters, ieder f 8,000 
1 griflier . . . . . . . . . . . . 6,000 
ten hoogste 3 substituut-griffiers, 

ieder . . . . • . . . . . . . . 2,900 
ten hoogste 18 kantonrechters-plaatsvervan

gers, zonder bezoldiging. 

D. Ut,recht, H@rlem, (koningen, Arnhem. 
ten hoogste 2 kantonrechters, ieder f 7,500 
1 grifli er . . . . . . . . . . . . 4,800 
ten hoogste 1 substituut-griffier, 

ieder . . . . . . . . . . . . . 2,900 
ten hoogste 10 kantonrechters-plaatsvervan

gers, zonder bezoldiging. 

E. 's-Hertogenbo8ch, Tilburg, Maastricht, Heer
len, Nijmegen, Ensched,-,, Leide:n, Schif,dam, 

Hilversum, L eeuwarden. 
ten hoogste 2 kantonrechters, ieder f 7,000 
1 griffier . . . . . . . . . . . . 3,400 
ten hoogste 1 substituut-griffier . . 2,400 
ten hoogste 6 kantonrechters-pla.a.tsvervan-

: ers, zonder bezoldiging. 

II. TwEEDE KLASSE. 

Eindhoven, Breda, Bergen op Zoom, Roermond, 
Venlo, Helmond, Wageningen, Terborg, Zu.tphen, 
Apeldoorn, Deventer, Ztlvolle, Almelo, Delft, 
Gouda, Dordrecht, JJfiddelburg, Goes, Alkmaar, 
Hoorn, Zaandam, Amersfoort, Winschoten, Zuid-

broek, Assen, Emmen. 
1 kantonrechter . . . . . . . . . f 6,500· 
1 griffier . . . . . . . . . . . . 2,900 
ten hoogste 6 kantonrechters-plaatsvervan-

gers, zonder bezoldiging. 

III. DERDE KLASSE. 

De overige kantongerechten. 
kantonrechter . . . . . . . . . f 6,000 

1 griflier . . . . . . . . . . . . 2,400 
ten hoogste 6 kantonrechters-plaatsvervan

gers, zonder bezoldiging. 
Bij de kantongerechten van alle klassen : 
ambtenaren van het openbaar ministerie, 

ieder . . . . . . . . . . . . . . f 3,400." 
Art. II. Jn het eerste lid van artikel 5 van 

voornoemde wet van 5 Juli 1910 (Staatsblad 
n°. 181) wordt het woord ,,aangrenzend" ver
vangen door het woord ,.nabijgelegen". 

Art. III. In het eerste lid van artikel 6 van 
voornoemde wet van 5 Juli 1910 (Staatsblad 
n°. 181) worden de woorden ,,met 180 gulden" 
gelezen ,,met 200 gulden". 

Het tweede lid van voornoemd 11,rtikel 6 
wordt gelezen als volgt : 

,,De verhooging bedraagt in het geheel 1000 
gulden, behalve voor de griffiers bij de kanton
gerechten van de derde klasse en de substituut
griffiers bij de kantongerechten, genoemd in 
artikel 4- onder 1 E, die na eenen diensttijd in 
eene of meer rechterlijke betrekkingen van 12 
en 14. jaren nog eene verhooging ontvangen van 
250 gulden, zoodat voor dezen de verhooging 
in hot geheel 1500 gulden bedraar,t. 

Art. IV. Na artikel 8 van voornoemde wet 
van 5 Juli 191,) (Staatsblad n°. 181) wordt een 
nieuw artikel 9 ingevoegd, luidende als volgt : 

,.De wed den en vergoedingen, welke krachtens 
deze wet worden genoten, worden voor hen, die 
ongehuwd zijn, voor zoover zij oiet gehuwd zijn 
geweest, verminderd met 3 ten honderd. 

Aanspraak op de onverminder<le wedde en 
vergoediog .vordt verkregen met den eersten 
dag der maand, waarin de rechterlijke ambte
naar in het huwe!ijk treedt." 

8/otbepaling. 
Art. V. Deze wet wordt geacht in werking te 

zijn getreden met ingang van 1 November 1928. 
LaAten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten 

Juni 1929. WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, J . D o n n e r. 

(Uitgeg. 4. Juli 1929). 

25 Juni 1929. WET, houdende nadere voor
zieningen betreffende de voorwaardelijke 
veroordeeling en de voorwaardelijke in
vrijheidstelling. S. 360. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1927/1928 n°. 257, 1-7; 
1928/1929, n°. 68, 1-5. 

Hand. id. 192S/1929, bladz. 2151-2161, 
2180-2220. 

Hand. l • Kamer, bladz. 751, 803-80fi, 816-
818, 918-921. · 
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Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten : 
Alzoo Wij in ovorweging genomen hebben, 

dat nadere voorzienin~en betreffende de voor
waardelijke veroordeeling en de voorwaarde
lijke invrijheidstelling noodig zijn ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 14a van het Wetboek van 

Strafrecht wordt gelezen als volgt : 
,,In geval van veroordeeling tot gevangenis

straf van ten hoogste een jaar, tot hechtenis, 
vervangende bechtenis daaronder niet begrepen, 
of tot geldboete, kan de rechter daarbij tevens 
bet bevel geven, dat de straf niet zal worden 
ten uitvoer gelegd, tenzij hij later anders mocht 
gelasten op grond dat de veroordeelde zich v66r 
het einde van een b1j het bevel te bepalen proef
tijd aan een strafbaar feit heeft schuldig ge
maakt of gedurende dien proeftijd eene bijzon
dere voorwaarde welke bij het bevel mocbt zijn 
gesteld, met beeft nageleefd. 

,,Dezelfde bevoegdheid beeft de rechter in 
geval van veroordeeling, als bedoeld bij het 
voorgaande lid, ten aanzien van een door hem 
te bepalen gedeelte der straf, mits : 

,,1 °. bij oplegging van vrijheidsstraf het 
andere, onvoorwaardelijk te ondergaan, 
gedeelte ten minste twee maanden of, 
in geval van oplegging van gevangenis
straf of becbtenis van meer dan zes 
maanden, ten minste een derde der 
opgelegde straf bedraagt ; 

,,2°. bij het bevel tevens bijzondere voor
waarden worden gesteld en opdracht 
tot het verleenen van bulp en steun, 
als bedoeld bij artikel 14d, wordt ge
geven. 

,,Het bevel ten aanzien van de hoofdstraf of 
van een gedeelte daarvan strekt zicb uit tot de 
geheele opgelegde bijkomende straffen, voor 
zoover de rechter niet ten aanzien van die straf
fen in haar geheel anders bepaalt. 

,,In geval van veroordeeling tot gevangenis
straf van ten hoogste een jaar of tot hechtenis, 
vervangende hechtenis daaronder niet begrepen, 
met toepassing van het eerste lid, kan de rech
ter tevens geldboete opleggen. Die geldboete 
bedraagt ten hoogste twee duizend gulden bij 
feiten, waarop gevangenisstraf van met meer 
dan drie maanden of hechtenis is gesteld, en ten 
hoogste vier duizend gulden bij feiten, waarop 
gevangenisstraf van meer da.n drie maanden 
is gesteld. . 

Het eerste en tweede lid vinden bij veroor
deeling tot geldboete in zaken van Rijksbelas
tingen geene toepassing." 

2. In artikel 14c van bet Wetboek van Straf
recbt worden de volgende wijzigingen aange
bracht. 

In bet eerste lid vervallen de woorden : 
,, , bebalve in geval van veroordeeling tot 

geldboete,". 
Het tweede lid wordt gelezen : 
,,Bovendien is de rechter bevoegd bij zijn 

bevel ook andere bijzondere voorwaarden het 
gedrag van den veroordeelde betreffende, te stel
len, waaraan deze gedurende den proeftijd of 
een bij dat bevel te bepalen gedeelte heeft te 
voldoen. Mede kan als bijzondere voorwaarde 
worden gesteld dat de veroordeelde zich ge
durende genoemd tijdsverloop ter verpleging 
zal laten opnemen in eene daarbij aan te wijzen 
inrichting." 

Jn den aanhef van het derde lid wordt, in 
plaats van ,,Die", gelezen : 

,,De bijzondere". 
3. In bet tweede lid van artikel 14/ van bet 

Wetboek van Strafr.echt wordt, in plaats van 
,,veroordeeld wordt", gelezen: 

,, wordt strafbaar verklaard" . 
4. In artikel 14g van het Wethoek van 

Strafrecht wordt onmiddellijk acbter het woord 
,,brengen," ingelascht: 

,,deze voorwaarden opheffen, alsnog bijzondere 
voorwaarden stellen, eene opdracbt, als bedoeld 
in artikel l 4d, geven, ", 

en wordt:, in plaats van ,,degene", gelezen: 
,,dengene . 
5. In artikel 14h van bet Wetboek van 

Strafrecbt worden de volgende wijzigingen aan
geb,acht. 

In bet eerste lid wordt, in plaats van ,,ver
oordeeld wordt", gelezen: 

,,wordt strafbaar verklaard". 
In bet tweede lid word.t, in plaats van ,,wan

neer de proeftijd is verstreken", gelezen : 
,,wanneer sedert het einde van den proeftijd 

een termijn van drie maanden is verstreken", 
in plaa.ts van ,,onherroepelijkeveroordeeling": 
,,onherroepelijke straf baarverklaring' ', 
in plaats van ,, binnen veertien dagen" : 
,,binnen drie maanden", 
en, in plaats van ,,de veroordeeling onher

roepelijk" : 
,,de strafbaarverklaring onherroepelijk". 
6. Artikel 15, derde lid, van het Wetboek 

van Strafrecht wordt gelezen als volgt : 
,,De proeftijd duurt een jaar lanaer dan het 

overblijvend gedeelte van den werkelijken straf
t~jd van den veroordeelde. Hij loopt niet ge
<llll'ende den tijd dat den veroordeelde rechtens 
zijne vrijbeid is ontnomen." 

7. Jn artikel 15a van bet Wethoek van 
Strafrecbt worden de volgende wijzigingen 
aangebracht. 

Het tweede lid wordt gelezen : 
,,Aan de voorwaardelijke invrijbeidstelling 

kunnen bovendien bijzondere voorwaarden bet 
gedrag van den veroordeelde betreffende, wor
den verbonden. Mede kan als bijzondere voor
waarde worden gesteld, dat de veroordeelde 
zicb ter verpleging zal laten opnemen in eene 
daarbij aan te wijzen inriebting. De bijzondere 
voorwaarden mogen de godsdienstige of staat
kundige vrijheid. niet beperken." 

Het vijfde lid wordt gelezen : • 
,,Gedurende den proeftijd kan in de gestelde 

bijzondere voorwaarden wijziging worden ge
bracht, kunnen deze voorwaarden worden op
geheven, kunnen alsnog bijzondere voorwaarden 
worden gesteld, kan alsnog een bijzonder toe
zicht in het !even worden geroepen en kan bet 
bijzondere toezicht aan een antler, dan dengene 
die daarmede te voren was belast, worden opge
dragen." 

8. Artikel 15b van bet Wetboek van Straf
recht wordt gelezen als volgt : 

,,De voorwaardelijke invrijheidstelling is 
herroepbaar in geval de veroordeelde gedurende 
den proeftijd handelt in strijd met de in zijnen. 
verlofpas uitgedrukte voorwaarden. Zij kan, 
indien een ernstig vermoeden van zoodanig 
handelen bestaat, worden geschorst. 

De tijd verloopen tusscben eene invr~jheid
stelling en eene hervatting van de tenuitvoer-
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legging der straf wordt niet in rekening gebra<'ht 
op den duur der straf. 

· De herroeping kan niet meer geschieden, 
wanneer sedert het einde van den proeftijd een 
termijn van drie maanden is verstreken, tenzij 
de veroordeelde v66r den afloop daarvan ter 
zake van een ·gedurende den proeftijd begaan 
strafbaar feit is vervolgd en de vervolging met 
eene onherroepelijke strafbaarverklarin~ ein
digt. Alsdan kan de voorwaardelijke invr,jheid
stelling ter zake van het begaa n van dat feit 
nog hinnen drie maanden, nadat de strafbaar
verklaring onherroepelijk is geworden, worden 
berroepen." 

9. In artikel 16 van bet Wetboek van Straf
recht worden de volgende wijzigingen aange
bracht. 

Het tweede lid wordt gelezen : 
,,Zoolang de bevoegdheid tot berroeping van 

de voorwaardelijke invrijheidstelling bests.at, 
kan de voorwaardelijk in vrijheid gestelde, ten 
aanzien van wien een redelijk vermoeden be
staat, dat hij gedurende den proeftijd in strijd 
beeft gebandeld met de in zijnen verlofpas 
uitgedrukte voorwaarden, op bevel van bet 
hoofd van de gemeentepolitie ter plaatse waar 
hij zich bevindt, of van den officier van justitie 
van het anondissement waartoe die plaat11 be
hoort, in bet belang der openbare orde worden 
aangehouden, onder verplichting om daarvan 
onverwijld kennis te geven a.an het, Departe-
ment van Justitie". • 

Het derde lid wordt gelezen : 
,,De aanhouding is gedurende ten hoogste 

dertig dagen van kracht. Volgt in aansluiting 
aan de aanhouding eene schorsing of eene her
roeping van de voorwaardelijke invrijheid~tel
ling, dan wordt de tenuitvoerlegging der straf 
geacbt hervat te zijn op den dag der aanhouding." 

10. In artikel 32 van het Wetboek van Straf
recht- worden de volgende wijzigingen a.a.nge
bracht. 

In het tweede lid wordt onmiddellijk achter 
het woord ,,toepassing" ingelascht: 

,, , met dien ver~tande dat plaatsingen in 
eene Rijkswerkinrichting als achtereenvolgend 
worden aangemerkt, indien zij alleen door 
hechtenis worden onderbroken". 

Het derde lid wordt gelezen : 
,,Indien als hoofdstraf vrijheidsstraf is opge

legd, gaat de bijkomende straf in op den dag, 
waarop de boofdstraf eindigt." 

11. In artikel 37d, tweede lid, van bet Wet
boek van Strafrecbt wordt gelezen onder ,,1°": 

,,dat de rechter, indien hij bijzondere voor
waarden stelt, steeds tevens eene opdracbt 
tot het verleenen van hulp en steun, als bedoeld 
bij artike! 14d, geeft, tenzij artikel 39deciea 
mede is toegepast ;". 

12. In artikel 39bia a, tweede lid, van het 
Wetboek van Strafrecht worden de volgende 
wijzigingen aangebracht. 

N°. 1 wordt gelezen : 
,,dat de rechter, indien hij bjjzondere voor

waarden stelt, steeds tevens eene opdracht tot 
bet verleenen van hulp en steun, als hedoeld bij 
artikel 14d, geeft, tenzij artikel 39decie.q mede 
is toegepast ; ". 

N°. 4 wordt gelezen: 
,,dat tot bijwoning van bet onderzoek, bedoeld 

in artikel l 4i, derde lid, ook de ouders of de 
voogd van <l.en minderjarige, onder beteekening 

van de vordering of conclusie, worden opge
roepen ;''. 

13. Artikel 39quater, tweede lid, van bet 
Wetboek van Strafrecht wordt gelezen als volgt: 

,,Dit besluit kan door het hoofd van betzelfde 
Departement worden herroepen ingeval de 
veroordeelde zich slecht gedraagt of in strijd 
handelt met de in zijnen verlofpas uitgedrukte 
voorwn.arden. Het kan, indien een ernstig ver
moe<l.en van zoodanig gedrag of zoodanig han
delen besta.a.t, op gelijke wijze worden geschorst.'' 

14. In artikel 39quinquiea van het Wetboek 
van Strafrecht worden de volgende wijzigingen 
aangebracht. 

In het eerste lid wordt, in plaats van ,, indien 
hij zich slecht gedraagt of in strijd handelt", 
gelezen: 

,,indien een redelijk vermoeden bestaat, dat 
hij zich slecht heeft gedragen of in strijd heeft 
gehandeld". 

Het tweede lid wordt gelezsn : 
,,De a.a.nhouding is gedurende ten boogste 

dertig dagen van kracbt. Volgt in aansluiting 
aan de aanhouding eene schorsing of eene ber
roeping van het beslnit tot opschorting van 
tenuitvoerlegging der opgelegde gevangenis
straf, dan wordt de tenuitvoerlegging geacht 
te zijn aangev11ngen op den dag der aanhou
ding." 

15. Artikel 39octie.q, eerste lid, van het 
Wetbeek van Strafrecht wordt gelezen als 
volgt: 

.,In geval van veroordeeling tot plaatsing 
in eene tuchtschool is artikel 14a van overeen
komstige toepassing." 

16. In het Wetboek van Strafre<'ht wordt 
weder ingevoegd een artikel 39 noviea, luidende : 

,,De bepalingen van de artikelen 15-17 zijn 
op de tot plaatsing in eene tuchtscbool ver
oordeelden van overe.enkomstige toepassing, 
met dien verstande : 

1°. dat hunne voorwaardelijke invrijheid
stelling mogelijk is, indien twee derden van den 
werkeljjken straftijd en tevens ten minste zes 
maanden daarvan ziin verstreken ; 

2°. dat in plaats" van bet Centraal College 
voor de Reclasseering o:ptreedt het Algemeen 
College van Toezicht,, BiJstand en Advies over 
de tuchtscholen en rijksopvoedingsgest,ichten." 

17. In het Wetboek van Strafvordering 
worden de volgende W\jzigingen aangebraC'bt. 

Artikel 72, eerste lid, wordt gelezen : 
,,Bij de beschikkingen van onbevoegdv~_rkla

ring en van bnitenvervol!:ringstellinir en b\J alle 
einduitspraken wordt, behoudens het bep~alde 
in artikel 17, twee<l.e lid, het bevel tot voorloo
pige bechtenis opgebeven, tenzij den verdachte 
in de beslissing ter zake van bet feit, waarvoor 
de voorloopige hechtenis is bevolen, onvoo.~-

. waardelijk een straf of maatre&el, welke vr1J
bt1idsbeneming medebrengt of Kan medebren
gen, wordt opgelegd." 

In art,ikel 561, tweede lid, wordt in plaats van 
,,een jaar_", g~~ezen: 

,,twee i aren . 
18. Deze w11t treedt in werking op een door 

Ons te bepalen tijdstip. 
Lasten en hevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize bet Loo, den 25sten 

Juni 1929. WILHELMINA. 
De MiniBter van Juatitic, J. Donner. 

(Uitgeg. 4 Juli 1929). 
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25 Juni 1929. WE'!', hourlende nadere voor
zieningen betreffende de tenuitvoerlegging 
van gevangenisstraf. S. 3fll. 

Z ie voor de stukken St.aten-Generaal de Wet 
van 25 .Jnni 1929, S. 360. 

Wij WILHELMINA, enz . . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

-dat narlere voorzieningen betreffende de ten
uitvoerle,!fging van gevangenisstraf noodig zijn ; 

7,oo is het, dat wti, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan ortikel 11, eerste lid, van het 

wetboek van Strafrecht wordt een tweede zin 
toegevoegd, luidende : 

,,Ingeval de veroordeelde meerdere gevange
nisstraffen achtereenvolgens moet ondergaan, 
worden zjj te dezen als cen straf aangemerkt." 

In artikel 7, eerste lid, van de wet van 3 
Januari 1884 (Staatsblad. n°. 3), tot aanwijzing 
der gestichten waar hetzij gevangenisstraf, hetzij 
hecbtenis wordt ondergaan en van aanverwante 
gesticbten, worden de navolgende wijzigingPn 
aangebracht. 

N°. 2 wordt gelezen als volgt: 
,,2°. tot opneming van hen die, niet vallend 

<mder n°. 1, ingevolge artikel 11 van bet Wet
boek van S',rafrecht gevangenisstraf in gemeen
.schap ondergaan. 

Deze gevangenissen zijn gevestigd te Rotter
dam.'' 

Het tegenwoordig n°. 2 wordt n°. 3; bet te
genwoordig n°. 3 wordt n°. 4.. 

2. Na artikel 12 van het Wetboek van 
Strafrecht wordt een nieuw arti.kel ingela.scbt, 
luidende als volgt : 

,,Art. 12a. Het hoofd van bet Depa1tement 
van J ustitie kan ten aanzien van gevangenen, die 
daarvoor in verband met bunne pcrs0onlijkheid 
en bet be(?;ane feit in aanmerking komen, ver
gunnen, ctat zij voor bepaalde doeleinden in 
gemeenscbap worden gebracbt." 

3. Artikel 13 van bet Wetboek van Straf
recht wordt gelezen als volgt : 

,,Jn geval van veroordeeling tot gevangenis
straf van ten minste een jaar en t-en hoogste 
<lrie jaren, wegens een misdrijf waarop gevange
nisstraf van twee jaren of meer is gesteld, kan 
de rechter, indien de veroordeelde den leeftijd 
van achttien jaren wel, doch dien van drie en 
twintig jaren nog niet heeft bereikt, daarbij 
tevens bevelen dat de straf zal worden onder
gaan in eene bijzondere strafgevangenis voor 
j ongelieden. 

Onverminderd bet geval, bedoeld in artikel 
39septies, laa.t,ste lid, kan de rechter in geval 
van veroordeeling, als in bet eerste lid bedoeld, 
gelijk bevel ireven ten ·aanzien van personen die 
-den leeftijd van drie en twintig ja.ren we!, doch 
dien van vijf en twintig jaren nog niet hebben 
bereikt, indien hij wegens bijzondere omstandig
heden, hen betreffende. dit gewenscht oordeelt. 

Het bevel, in dit artikel bedoeld, kan alleen 
worden gegeven, indien de werkelijke straft.ijd 
vitn den veroordeelde ten minste een jaar be
-draagt." 

4. Na artikel 13 van bet Wetboek van Straf
recht worden de volgende artikelen ingelascht : 

,,Art. 13a. Personen die den leeft~jd van 
zestien jaren we!, doch dien van drie en twintig 
jaren nog niet hebben bereikt, en die wegens 
een Inisdrijf waarop gevangenisstraf van twee 
jaren of meer is gesteld, zijn veroordeeld tot 
gevangenisstraf, zonder dat te hunnen aanzien 
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het bevel is gegeven, bedoeld in artikel 13, 
kunnen, wanneer zij t.en minste een jaar van 
hunne straf hebben ondergaan, doch niet eerder 
dan drie jaren en niet later dan een jaar v66r 
het einde daarvan, op bevel van het hoofd van 
het Departement van J ustitie, worden over
gebracht naar eene bijzondere strafgevangenis 
voor jongelieden. 

Indien bijzondere omstandigheden, hen be
treffende, dit naar het oordeel van het hoofd 
van het Departement van J ustitie gewenocht 
doen zi.in, kunnen ook personen die den leeftijd 
van drie en twintig jaren we!, doch dien van 
vijf en twintig jaren nog niet hebben bereikt, 
onder de voorwaarden en op den voet, in het 
eerste lid onschreven, naar eene bijzondere 
strafgevangenis voor jongelieden worden over
gebracht. 

Het bevel, in dit artikel hedoeld, wordt ge
geven, het Centraal College voor de Reclassee
ring geboord. 

I ngeval de veroordeelde meerdere gevange
nisstraffen achtereenvolgens moet ondergaan, 
worden zij voor de toepassing van dit artikel 
als een straf aangemerkt. 

Art. 13b. In de bijzondere strafgevanire
nissen voor jongelieden kunnen de gevangenen 
voor bepaalde doeleinden in gemeenschap wor
den gebracht. 

In de hoogste klassa iier gevangenissen kan 
de straf in gemeenschap worden onde1·gaan. 

Art. 13c. Veroordeelden die hunne straf 
ondergaan in eene bijzondere strafgevangenis 
voor jongelieden kunnen , indien zij aldaar niet 
!anger dan een jaar en zes maanden behoeven te 
ver bl\j ven, in elk geval na zes maanden, en anders 
in elk geval na een jaar voorwaardelijk in vrij
heid worden gesteld. 

Art. 13d. Veroordeelden die hunne straf 
ondergaan in eene bijzondere strafgevangenis 
voor jong:elieden, worden, wanneer zij voor het 
verblijf aldaar ongeschikt zijn gebleken, op 
bevel van het hoofd van het Departement van 
J ustitie naa.r eene andere strafgevangenis over
gebracht. Dit bevel wordt gegeven, het Centraal 
College voor de Reclasseering gehoord. 

Indien de vcroordeelde in de hijzondere 
strafgevangenis voor jongelieder vertoefde 
krachtens bevel van den rechter, beslist deze, 
op daartoe in te dienen vordering van het open
baar Ininisterie, of en in hoeverre de opgelegde 
straf in verband met de overbreno-ing zal wor
den verkort. Verkorting is uitgesloten, indien 
de veroordeelde door wangedrag de overbren
ging opzettelijk heeft uitgelokt. De veroordeelde 
wordt v66r de beslissing in de gelegenheid ge
steld te worden gehoord ; het openbaar mini
sterie wordt gehoorrl. De behandeling geschiedt 
in raadkamer. De beslissing is met redenen om
kleed ; zij is niet aan eenig rechtsiniddel onder
worpen. '' 

5. Aan artikel 7, eerste lid, van de wet van 
3 Januari 1884 (Staatsblad n°. 3), tot aanwijzing 
der gestichten waar hetzij gevangenisstraf, 
hetz\i hechtenis wordt ondergaan en van aan
verwante gestichten, wordt een nieuw nummer 
toegevoegd, luidende als volgt: 

,,5°. tot opneming van jongelieden, te wier 
aanzien een bevel, als bedoeld in artikel rn of 
in artikel 13a van het Wetboek van Strafrecht, 
is gegeven. 

Deze gevangenissen zijn gevestigd : voor de 

43 
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jonge mannen te Zutphen, voor de jonge vrou
wen te Rotterdam." 

6. In de wet van 14 April 1886 (Staritsblad 
n°. 62\, tot vaststelling der beginselen van het 
gevangeniswezen, worden de navolgende mj
zigingen aangebracht. 

1 °. Aan artikel 2, laatste lid, wordt een 
nieuwe zin toegevoegd, luidende als volgt : 

,.Hetzelfde geldt ten aanzien van het college 
van regenten over eene bijzondere strafgevange
nis voor j ongelieden." 

2°. Na artikel 4 wordt een nieuw artikel in
gelascht, luidende als volgt: 

,,Art. 4rt. In de bijzondere strafgevangenis
sen voor jongelieden wordt de tenu.itvoerleg
ging der gevan¥enisstraf in het bijzonder mede 
aan hunne verbetering dienstbaar gemaakt. 

In die gevangenissen kan van het bepaalde 
in de artikelen 7 en 15 worden afgeweken." 

7. Onze Minister van Justitie is bevoegd in 
een of meer daartoe door hem aan te wijzen 
strafgestichten gevangenisstraf in gemeenschap 
ten uitvoer te doen leggen. 

De tenuitvoerlegging, ook wat betreft de wijze, 
waarop deze zal plaats hebben, geschiedt over
eenkomstig de regelen, door den Minister te 
geven, en met inachtneming van het bepaalde 
bij de beide volgende leden van dit artikel. 

In de aangewezen strafgestichten w0rden 
mannen en vrouwen te alien tijde van elkander 
gescheiden. 

In de aangewezen strafgestichten wordt 
samenvoeging van de categoriei'n, waarvoor het 
gesticht tot dusver bestemd was. met die, welke 
thans ten gevolge van dit artikel daarin kun
nen worden opgenomen, zooveel mogelijk ver
meden. 

De Wet van 22 November 1918 (Staatsblad 
n°. 607) is ingetrokken. 

8. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize bet Loo, den 25st,en 

Juni 1929. 
WILHELJ\HNA. 

De Minister van Justitie, J. Don n er. 
( Uityeg. 4. Juli 1929). 

25 Jimi 1929. WET, ho•idende nadere voor
zieningen betreffende beroeps- en gewoonte
misdadigers. S. 362. 

z,;e voor de stuklcen Sta!en-Generaal de Wet 
van 25 J, ni 1929, S. 360. 

Wij WILHELM1NA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebbeu, 

dat nadere voorzieningen betreffende beroeps
en gewoontemisdadigers noodig zijn ; 

Zoo i, het, dat W(i, den Raad van State. en~. 
Art. 1. Na artikel 43 van het Wethoek van 

Strafrecht worden de volgende artikelen in
gelascbt: 

,.Art. 43bi.~. Bij veroordeeling tot eene ge
vangenisstraf van drie jaren of meer van een 
persoon, die ingevolge vroegere veroordee,ingen, 
tenminste drie, tot gevangenisstraffen van ten
minste 7,es maanden reeds te 7.amen vier jaren 
gevangenisstraf heeft ondergaan, 

of bij veroordeeling tot eene gevangenisstraf 
van twee jaren of meer van ecn persoon, die 
i ngevolge vroegere veroordeelingen, als voor-

meld, reeds te zamen zes jaren gevangenidstraf 
heeft onc!ergaan, 

of bij veroordeeling tot eene 11evangenisstraf 
van een jaar of meer van ePn persoon, die in
gevolge vroegere veroordeelingen, als voormeld, 
reeds te zamen acht jaren gevangenisstraf heeft 
ondergaan, 

kan de rechter, indien dit ter voorkoming 
van verdere misdrijven noodig en ook overigens 
onder de gegeven omstandigheden gcrechtvaar
digd is te achten, bovendien bevelen, dat de ver
oordeelde na het ondergaan der hem opgelegde 
gevangenisstraf in bewaring zal worden gehou
den. In dii geval is ten aanzien dier gevangenis
straf eene voorwaardelijke invrijheidstelling 
uitgesloten. 

Art. 43ter. De bewaring wordt bevolen voor 
een door den rechter te bepalen termijn van ten 
minste vijf en ten hoogste tien jaren. 

Bepalingen tot regeling van de wijzt> van 
verpleging in de bewaringsgestichten en om
trent bet voorwaardelijk of onvoorwaardel.\jk 
eindigen van de bewaring worden, naar begin
selen hij de wet ta stellen, vast~esteld bij a!ge
meenen maatregel van bestuur. ' 

2. · In de wet van 14 April 1886 (Staatsblad 
n°. 62), tot vaststelling der beginselen van het 
gevangeniswezen, worden de navolgende wij
zigingen aangebracht. 

1 °. De beweegreden wordt gelezen als volgt : 
,,Alzoo Wij in overweging genomen hebhen, 

dat, volgensdeartikelen22, tweede lid, 32, tweede 
lid, 37b, tweede lid, 37c en 43ter, tweede lid, 
van het W etboek van Strafrecht de wet de in die 
artikelen bedoelde l,eginselen en regelen stelt 
met betrekking tot het gevangeniswezen en aan
verwante onderwerpen ; ". 

2°. Na Titel VI wordt een nieuwe Titel 
ingelascht, luidende : 

,,Titel VII. 
Bewa.ring, 

Art. 51. Het aantal en de plaatsen van 
vestiging der bewaringsgesticht.en zullen bij 
a lgemeenen maatreisel van bestuur naar mate 
van de behoefto worden bepaald. 

Art. 52. Artikel 1 is mede op de bewarings
gestichten toepasselij k. 

Ten aanzien van bet beheer over de bewarings
gestichten kunnen door Ons bijzondere regelen 
worden gegeven. 

Art. 53. De mjze van verpleging in de be
waringsgestichten wordt zooveel mogelijk ge
regeld op den voet der wijze van verpleging: 
in de Rijkswerkinrichtingen, met <lien verstan
de, da,t de behandeling enkel op onscbadelijk
making en verbetering mag zijn gericht en dat 
de verpleeaden van elkander mogen worden 
afgezonde~d, voor zoover dit door het doe! 
hunner beb1mc!eling of door het belang der 
orde wordt gevorderd. 

Art. 54. Ten aanzien van verpleegden in de 
bewaringsgestichten kan te alien tijde worden 
beschikt, dat de bewaring voorwaardelijk of 
onvoorwaardelijk is geeindigd, wanneer per
soonlijke of zakelijke omstandigheden hen 
betreffende daartoe aanleiding geven. Na elk 
verblijfsjaar doet het gesticht~bcstuur ten aan
zien van elken verpleegde aan Onzen Minister 
van Justitie t.oekomen of een voorstel tot voor
waardelijk of onvoorwaardelijk ontslag of bericht 
houdende de gronden, waarop bet bestuur zoo-
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danig ontslag niet of nog ni ,t geraden acht. On
ze Minister van Justitie stelt die stukken om 
bericht en raad in handen van het Centraal 
College voor de Reclasseering. 

De beschikkingen in zake voorwaardelijk of 
onvoorwaardelijk ontslag gaan uit van Onzen 
Minister van Justitie, bet Centraal College voor 
de Reclasseering gehoord. 

Het voorwaardeljjk ontsla~ is te alien tijde 
herroepbaar ingeval de onts1agene ,ich slecht 
gedraagt, blijken geeft gevaar op te leveren 
voor de openbare orde, dan we! de bij zijn 
ontslag gestelde voorwaarden niet nakomt. Op 
gelijke gronden kan het voorwaardelijk ontslag 
worden ge~chorst. 

Artikel 41, derde en vierde lid, is toepasse
lijk." 

3°. Artikel 51 wordt artikel 55. 
3. Deze wet treedt in werking op ecn door 

Ons t.e bepalen tijdstip. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten 

Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister va,n Justitie, J D on n er. 
( Uitgeg. 4 J uli 1929). 

25 Juni 1929. WET, houdende wjjziging van 
de artikelen 42c (nieuw) en 42 (n.ieuw) van 
het Wetboek van Koophandel (balans en 
winst- en verliesrekening). S. 363. 

Biil. Hand. 2e Kamer 1928/1929, n°. 283, 1- 8. 
Hand. ;d. 1928/1929, bladz. 2342. 
Hand. 1 · Kam er 1928/1929, bladz. 807, 820, 

921. 

Wij WILHELMINA, enz . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is : wijzigingen aan te bren
gen in de artikelen 42c en 42 van het Wetboek 
van Koophandel, zooals die artikelen zijn vast
gesteld bij de wet van 2 Juli 1928 (Staatsblad 
n°. 216), in verband daarmede artikel XIV van 
die wet aan te vullen, en eene font te herstellen 
in artikel XI derzelfde wet ; 

Zoo is het, dat Wij den Raad van St.ate, enz .. 
Art. I. Artikel 42c van het Wetboek van 

Koopbandel, zooals dat is vastgesteld bij de 
wet van 2 Juli 1928 (Staatsblad n°. 216), wordt 
vervangen door een nieuw artikel 42c, luidende: 

,,Het bestuur is verplicht binnen acht dagen, 
na de vaststelling van de balans en de winst
en verliesrekening, volledige afschriften dier 
stukken en van de toelichting, t er inzage voor 
een ieder, neder te leggen ten kantore van het 
handelsregister, indien : 

a. de akte van oprichting der naamlooze 
vennootschap aandeelen aan toonder tot een 
gezamenlijk hooger bedrag dan vijftig duizend 
gulden toelaat, dan we! van de naamlooze ven
nootschap hetzij aan aandeelen aan toonder en 
certificaten aan toonder van aandeelen op naam, 
hetzij aan zoodanige certificaten alleen een ge
zamenlijk hooger bedrag dan vijftig duizend 
gulden in omloop is ; 

b. de naamlooze vennootschap 8chuldbrie
ven aan toonder uitstaande heeft, dan wel ci>r
tificaten aan toonder van door haar uitgegeven 
:,chuldbrieven op naam in omloop zijn; 

c. aandeelbewijzen of schuldbrieven der 
naamlooze vennootschap, of certificaten daar
van, opgenomen zijn in de prijscourant van 
eenige door Ons aan te wijzen, al dan niet op 
gezag van het plaatselijk bestuur gehouden, 
beurs; of 

d. het bedrijf der naamlooze vennootschap 
is of mede is het opnemen van gelden van der
den, dan we! de naamlooze vennootschap het 
verzekeringbedrijf uitoefent." 

Art. II. Aan artikel 42 van het Wetboek 
van Koophandel, zooals dat is vastgesteld bij 
de wet van 2 Juli 1928 (Staatsblad n°. 216), 
wordt toegevoegd een derde lid, luidende : 

,,In de balans eener naamlooze vennootschap, 
als bedoeld bij artikel 42c, worden al~ afzonder-
1\jke posten vermeld : 

a. de kas en de onmiddellijk opeischb11,re 
vorderingen op banken, kassiers en giro-in
stellingrn ; 

b. de deelnemingen in andere ondernemin
gen en de vorderingen op ondernemingen, 
waarin is deelgenomen ; 

c. de fondsen, welke zijn opgenomen in de 
prijscourant van eene beurs, als bedoeld bij 
artikel 42c, onder c, voor zoover het bezit daar
van niet oplevert deelneming in andere onder
nemingen; 

d. de fondsen, welke niet zijn opgenomen 
in de prijscourant van eene beurs, afs bedoeld 
bij artikel 42c, onder c, voor zoover het bezit 
daarvan niet oplevert deelneming in andere 
ondernemingen ; 

e. de vorderingen, voor :r.oover niet vallende 
onder a en b; 

/. de roerende zaken in bewerking of voor 
bewerking of verhandeling bestemd ; 

g. de onroerende zaken, de werktuigen en 
toestellen met hun toebehooren en de gereed
scbappen; 

h. de onlichamelijke zaken, voor zoover 
niet in <lit artikel uit anderen hoofde daarvan 
afzonderlijke vermelding worclt verlangd ; 

i. het tegocld aan inkomsten, vervallende 
in volgende jaren; 

i. de kosten en verliezen, welke naar het 
volgende boekjaar worden overgebracht ; 

k. het niet gestorte gedeelte van het ge
plaatste kapita.al." 

Art. III. Aan artikel XIV der wet van 2 
Juli 1928 (Staatsblad n°. 216) worden toegevoegd 
een derde en een vierde lid, luidende : 

,,Ten aanzien van de naamlooze vennoot
echappen, opgericht v66r de inwerkingtreding 
dezer wet, vindt het artikel 42c, voor zoover het 
de verplichting tot nederlegging van de daar 
genoemde stukken verbindt aan het in dat artikel 
onder a bedoelde, eerst toepassing na vijf jaar 
te rekenen van die inwerkingtreding. 

Ala schuldbrieven aan toonder en certificaten 
van scbuldbrieven, bedoeld onder b van bet 
artikel 42c, komen niet in aanmerking schuld
brieven en certificaten, uit?egeven v66r de in
werkingtreding dezer wet.' 

Art. IV. In het tweede lid van artikel XI 
der wet van 2 Juli 1928 (Staatsblad n°. 216) 
wordt in plaats van ,.zeshonderd" gelezen : 
.,honderd". 

Art. V. De naamlooze vennootschapen, wel
ke bet levensverzekeringbedrij.f uitoefenen, 
blijven voor de inrichting van de balans bij uit
sluiting onderworpen aan de ingevolge de Wei 
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op het Levensverzekeringbedrijf 1922, 
blad no. 716, gegeven voorRcbriften. 

Lasten en be,elen, enz. 
GP-geven ten Paleize het loo, den 

Juni 1929. 
25sten 

WILHELl\IlNA. 
De Minister van Justitie, J . Donner. 

(Uitgllf}. 1 Juli 1929). 

25 Juni 1929. WET tot wijzig ing van de 
Bankwet 1919 (Staatsblad n°. 653 van 
1918). s. 364. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het gewenscht is de Bankwet 1919 (Staat•
blad n° . 553 van 1918) te wijzigen; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In bet vierde lid van artikel 21 van 

de Bankwet 1919 (Staat•blad n°. 663 van 
1918), wordt tusscben de woorden ,,Koophan
del" en ,,zijn" ingevoegd: ,,alsmede de we~te
Jijke voorscbriften betreffende de venneldmg 
van den naam en de plaats van vestiging 
eener naamlooze vennootschap, in geschriften, 
gedrukte stukken en aankondigingen, waarin 
de vennoot:6chap partij is of die van haar ui t
gaan". 

2. Deze wet treedt in werking tegelijk met 
de wet van 2 Juli 1928 (Staatsblad n°. 216). 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten 

Juni 1929. 
WILHELMINA. 

Do M inist er van Financiiin, d e Geer. 
(Uitgeg. 3 Juli 1929. ) 

25 J uni 1920. WET tot wijziging van artikel 48 
van de Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, 
no. 259) . S. 365. 

Wij WILHELMINA, enz . . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat bet wenschelijk is wijziging te brengen in 
artikel 48 van de Comptabiliteitswet (Staats
blad 1927, n°. 259); 

Zoo is het, <lat Wij, den Raad van State, enz . 
Art. I. Artikel 48 van de Comptabiliteits

wet (Staatsblad 1927, n°. 259) wordt gewijzigd 
als volgt: 

Het eerste lid wordt gelezen : 
.,1. De ambtswedde van den Voorzitter 

wordt bepaald op 8000 gulden, die van de ove
rige leden op 7000 gulden 's jaare. " 

Aan het artikel wordt een vierde lid toege
voegd, luidende : 

,.4. De in het eerste lid van dit artikel ge
noemde ambtswedden worden voor hen, die 
ongehuwd zijn, voor zoover zij niet gehuwd 
zijn geweest, verminderd met 3 ten honderd. 

Aanspraak op de onverminderde wedde wordt 
verkregen met den eersten <lag der maand, 
waarin de voorzitter of ~en lid in het huweliJk 
treedt." 

Art. II. Deze wet wordt ,reacht in werking 
te zijn getreden met inga.ng· nm 1 November 
1928. 

La~ten en bevelen, en:r.. 
Gegeven ten Paleize bet Loo, den 25sten 

Juni 1929. 
WILHELM1NA. 

ne Minister van Finanr.i,;n, De Geer. 
( UilglllJ. 4 Juli 1929.) 

I 26 Juni 1929. WET tot wijziging van de 
wet van 31 December 1925 (Staatsblad 
n°. 573), tot regeling van de bezoldiging 
van den Raad van State. S. 366. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in ovenveging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is wijziging te brengen 
in de wet van 31 December 1925 (Staatsblad 
n°. 573), tot regeling van de bezoldiging van 
den Raad van State; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 1 van de wet van 31 De

cember 1926 (Staatsblad n°. 573) wordt ge
wijzigd als volgt: 

H et eerste lid wordt gelezen: 
De jaanvedde van den Vice-President en die 

van de leden van den Raad van State worden 
vastgesteld: 

voor den Vice-President op f 14,000 ; 
voor de leden ieder op f 9,000 . 
Aan het artikel wordt een vierde lid toege

voegd, luidende: 
De in het eerste lid van dit artikel ge

n~mde wedden met inbegrip van de in arti
kel 2 bedoelde traktement:6verhoogingen wor
den voor hen, die ongehuwd zijn, voor zoover 
zij Diet gehuwd zijn geweest, verminderd met 
3 ten honderd. 

Aanspraak op de onverminderde wedde wordt 
verkregen met den eersten <lag der maand, 
waarin de Vice-President of een lid in het 
huwelijk treedt." 

Art. II. Deze wet wordt geacht in werking 
te zijn getreden met ingang van 1 rovember 
1928. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten 

Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. Ka n. 

De Minister van Financiiin, De G e e r. 
De Minister van Justitie, J . Don n' ~

( Uitg'e g. 4 Juli 1929. ) 

I 25 Juni 1929. WET, houdende nadere wijzi
ging van de wet van 20 Juni 1913 (Staat•
blad n•. 292), tot aanvull ing van artikel 
143 der Regtspleging bij de L andmagt, 
van de Provisioneele Instructie voor het 
Hoog Militair Gerecht:6hof, _en nadere 
voorzieningen betreffende de Jaanved~en 
van de leden der militair-rechterhJke 
macht laaratelijk gewijzigd bij de wet van 
31 D~cember 1925 (Staatsblad n°. 550) . 
s. 367. 

Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te we ten: 
Alzoo Wij in ovenveging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de jaanvedde van __ de 
militair-rechterlijke ambtenaren bij de Kr1Jgs
raden bij de Zeemacht binnen het Rii½ in 
Europa en die bij de Landmacht te herz1en; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. I. Artikel 4 der wet van 20 J uru 1913 

(Staatsblad n°. 292), laaratelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1925 (Staatsblad n•. 
550) , wordt gewijzigd als volgt: 

In het eerste lid worden de woorden ,,op 
f 6500" gelezen ,,op f 7000". 

Het derde lid vervalt. 
Art. II. De artikelen 5 en 6 der wet van 
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20 Juni 1913 (Staatsbla.d n°. 292), laatstelijk 1 

gewijzigd bij de wet van 31 December 1925 
(Staatsbla.d n°. 550), worden gelezen als 1 
volgt: 

,,Art. 5. De jaarwedde der presidenten van 
de Krijgsraden bij de Zeemacht binnen het 
Rijk in Europa en die der fiscaals bij die 
Krijgsraden worden voor ieder vastgesteld op 
f 7500. 

6. De jaarwedde der presidenten van de 
Krijgsraden bij de Landmacht en die der 
auditeurs-militair worden voor ieder vastge
steld op f 7500." 

Art. III. Na artikel 8 der wet van 20 
Juni 1913 (Staatsblad n°. 292), laatstelijk g&
wijzigd bij de wet van 31 December 1925 
(Staatsblad n°. 550), wordt een nieuw artikel 
9 ingevoegd, Iuidende als volgt: 

,,De wedden, welke krachtens deze wet wor
den genoten, worden voor hen, die ongehuwd 
zijn, voor zoover zij niet gehuwd zijn geweest, 
verminderd met 3 ten honderd. 

Aanspraak op de onverminderde wedde wordt 
verkregen met den eersten <lag der maand, 
waarin de rechterlijke ambtenaar in het hu
welijk treedt." 

Slotbepaling. 
Art. IV. Deze wet wordt geacht in werking 

te zijn getreden met ingang van 1 November 
1928. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten 

Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Do n n er 
De Minister van Defensie, Lamb o o y. 

(Uitgeg. 1 Juli 1929.) 

25 Juni 1929. WET, houdende machtiging 
tot het sluiten van een overeenkomst, als 
bedoeld in artikel 5a der Indische Mijn
wet, met den heer J. A. Hoogenboezem, 
betreffende de opsporing en ontginning 
van aardolie, enz. in twee terreinen in de 
residentie (afdeeling) West-Ma.doera van 
het gewest Oost-Java. S. 368. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is om op den voet van 
artikel 5a der Indische Mijnwet eene overeen
komst .te sluiten voor de opsporing en ontgin
ning van aardolie, aardpek, aardwas en alle 
andere soorten van bitumineuse zelfstandighe
den, zoowel vaste als vloeibare en brandbare 
gassen, voor zoover niet uitmakende een be
standdeel van een vast gesteente, dat voor 
hunne winning in zijn geheel moet worden 
ontgonnen, mitsgaders jodium en de verbin
dingen daarvan in twee terreinen in de resi
dentie (afdeeling) West-Madoera van het ge
west Oost-Java; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Gouverneur-Generaal van Ne

derlandsch-lndie, als vertegenwoordigende de 
rechtspersoon N ederlandsch-lndie, wordt ge
machtigd om, overeenkomstig de voorwaarden, 
vervat in het aan deze wet gehechte ontwerp, 
met den heer J. A. Hoogenboezem eene over
eenkomst te sluiten voor de opsporing en ont
ginning van aardolie, aardpek, aardwas en 
alle andere soorten van bitumineuse zelfstan-

digheden, zoowel vaste als vloeibare en brand
bare gassen, voor zoover niet uitmakende een 
bestanddeel van een vast gesteente, dat voor 
hunne .winning in zijn geheel moet worden ont
gonnen, mitsgaders joclium en de verbindingen 
daarvan in twee terreinen in de residentie 
(afdeeling) W est-Ma.doera van het gewest 
Oost-Java, welke bij het besluit van den Gou
verneur-Generaal van N ederlandsch-lndie van 
13 September 1927, n°. 27, zijn gereserveerd 
voor mijnbouwkundige opsporingen en ont
ginningen van Gouvernementswege met be
trekking tot alle in het eerste lid onder b van 
artikel 1 der Indische Mijnwet vermelde delf
stoffen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na <lien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten 

Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, 
Kon i n g s be r g e r . 

(Uitgeg. 8 Jul i 1929.) 

ONTWERP-OVEREENKOMST. 
Tusschen de rechtspersoon Nederlandsch

Indie, ten deze vertegenwoordigend door den 
Gouverneur-Generaal {in deze overeenkomst 
aangeduid als ,,het Gouvernement"), krach
tens machtiging bij de wet van 

en den heer J. A . Hoogenboezem ( in deze 
overeenkomst aangeduid als ,,de onderne
mer''), 

is overeengekomen als volgt: 
Art. 1. 1. Het Gouvernement verleent krach. 

tens artikel 5a der Inclische Mijnwet aan den 
ondernemer - en de ondernemer aanvaardt 
bij deze - voor den tijd van dertig achter
eenvolgende jaren, aanvangende met den <lag 
van onderteekening dezer overeenkomst, met 
uitsluiting van anderen, het recht tot op
sporing en ontginning van aardolie, aardpek, 
aardwas en alle andere soorten van bitumi
neuse zelfstandigheden, zoowel vaste als vloei
bare en brandbare gassen, voor zoover niet 
uitmakende een bestanddeel van een vast ge
steente, dat voor hunne winning in zijn ge
heel moet worden ontgonnen, alsmede van 
jodium en de verbindingen daarvan in twee 
op de bij deze overeenkomst behoorende kaart 
aangeduide, in de residentie (afdeeling) West
Madoera van het gewest Oost-J ava gelegen, 
terreinen (I en II) en begrensd als volgt: 

I. ten N oorden: van west naar oost achter
eenvolgens: de parallel op 1225 meter ten 
zuiden van den triangulatiepilaar P . 816, de 
meridiaan over den triangulatiepilaar T . 52 
en de parallel op 700 meter ten zuiden van 
laatstgenoemden pilaar; 

ten Oosten: de weg van Rapa over Karang
pinang naar Bira; 

ten Zuiden: van oost naar west achtereen
volgens: de parallel over den triangulatiepi
laar T. 32, de weg van den triangulatiepilaar 
Q. 236 over den triangulatiepilaar Q. 226 naar 
den triangulatiepilaar P. 816 tot daar, waar 
die weg den weg van Karangpinang naar 
Djelgoeng snijdt en vervolgens laatstgenoem
de weg; 
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ten Westen: de meridiaan over den trian
gulatiep il aar T. 40 

II. ten N oorden: de parallel over den 
triangulatiepilaar T. 47; . 

ten Oosten: de weg van Ketapang over 
Djelgoeng en Tendjoei naar Sampang; 

ten Zuiden : de parallel op 1250 meter ten 
zuiden van den triangulatiepilaar T . 43; 

ten W esten: de westgrens van het regent
schap Sampang. 

2. De oppervlakten van deze terreinen wor
den voor de toepassing van <lit contract geacht 
te bedragen: 3236 hectaren voor terrein I en 
9126 hectaren voor terrein II, behoudens even
tueele vermindering op grond van artikel 8 
dezer overeenkomst. 

Art. 2. 1. De ondernemer zal ten aanzien 
van de in artikel 1 omschreven terreinen, voor 
zoover uit deze overeenkomst niet het tegen
deel blijkt, tegenover het Gouvernement de
zelfde rechten en verplichtingen hebben, als 
ware hij houder eener op den dag van tot
standkoming dezer overeenkomst verleende 
concessie op den voet der Indische Mijnwet. 

2. Met afwijking van het vorenstaande zal 
de ondernemer gedurende de eerste vij f jaren 
van de overeenkomst, instede van het in het 
tweede lid van artikel 35, sub a der Indisohe 
Mijnwet bedoeld vast recht, jaarlijks bij voor
uitbetal ing hebben te voldoen een vast recht, 
evenredig aan de oppervlakte van de terrei
nen, ten bedrage van f 0,02½ per hectare, ter
wijl hij tevens gedurende die eerste vijf jaren 
ontheven wordt van de verplichting tot afba
kening der terreinen bedoeld in art. 210 der 
Mijnordonnantie. 

3. De betalingen van de krachtens dit ar
tikel verschuldigde bedragen aan vast recht en 
cijns zullen geschieden door storting in 's Lands 
kas te Soerabaja. 

Art. 3. 1. Boven en behalve hetgeen de 
ondernemer op grond van artikel 2 is ver
schul d igd, betaalt hij aan het Gouvernement 
jaarlijks een aandeel in de netto-opbrengst van 
de ten vorigen jare uit de vorenomschreven 
terreinen verkregen producten en zulks op 
den volgenden voet. 

Zool ang de netto-opbrengst niet meer be
draagt dan vijf en twintig percent van het 
ten behoeve der opsporing en/of ontginning 
aangewend kapitaal, ontvangt het Gouverne
ment van de netto-opbrengst twee twintigste 
deelen. 

Bedraagt de netto-opbrengst meer dan vijf 
en twintig percent van evenbedoeld kapitaal , 
clan ontvangt het Gouvernement: 

van de eerste 25 % twee twintigste deelen; 
van het meerdere tot en met 35 % drie twin

tigste deelen; 
van het meerdere tot en met 45 % vier twin

tigste deelen; 
van het meerdere tot en met 55 % vijf twin

tigste deelen; 
van het meerdere boven 55 % zes twintigste 

deelen; 
alles behoudens deze beperking, dat het aan 

het Gouvernement ui t dezen hoofde uit te 
keeren bedrag nooit meer zal beloopen dan 
twintig percent der geheele netto-opbrengst. 

2. Onder netto-opbrengst van het product 
wordt verstaan de bruto-opbrengst, vastgesteld 
ingevolge artikel 36 der Indische Mijnwet, ver-

minderd met de ontginningskosten en de vol
gens goed koopmansgebruik vast te stellen af
schrijvingen op het kapitaal. 

3. Als ontginningskosten worden in aan
merking gebracht: 

a. alle uitgaven wegens werkaamheden op 
het ontginningsterrein verricht voor het boren, 
verdiepen, schoonmaken en onderhouden der 
putten; 

b. alle uitgaven wegens werkzaamheden op 
het ontginningsterrein verricht voor de ont
trekking van aardolie en gassen aan de put
ten, voor de voorloopige reiniging (waaronder 
oak is begrepen het onttrekken van water aan 
emulsie) en voor de verzameling der produc
ten, tot aan de plaats waar de metingen ter 
bepaling van de bruto-opbrengst worden ver
richt; 

c. de directe uitgaven voor de aanschaffing 
en het vervoer naar het ontginningsterrein 
van alle voor de sub a en b omschreven doel
einden benoodigde werktu igen, gereedschap
pen, materialen, brandstoffen en andere be
noodigdheden; 

d. de u itgaven voor werving en aanvoer 
van werklieden bij de ontginning te werk ge
steld, ook voor zoover die buiten het ontgin
ningsterrein zijn gedaan; 

e. de uitgaven voor onderhoud, vernieu
wing en wijziging van de gebouwen op het 
ontginningsterrein voor de sub a en b bedoelde 
werkzaamheden benoodigd, voor zoover hier
voor geen huur wordt verkregen; 

/ . de uitgaven voor het onderhoud van land
en waterwegen en transportbanen, voor zoo
ver dienende ten behoeve der opsporing en 
ontginning; 

g . de uitgaven voor leiding en beheer van 
de ontginning, voor zoover op het ontgin
ningsterrein uitgeoefend; 

h. een in overleg met het Hoofd van den 
Dienst van den Mijnbouw vast te stellen aan
deel in de algemeene onkosten der onderne
ming. 

4. Onder ,,kapitaal" als bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel, wordt verstaan het 
bedrag der kosten van oprichting met inbe
grip van de ko ten voor het verkrijgen van 
de beschikking over den benoodigden boven
grond van: 

1. de permanente gebouwen, op het ontgin
ningsterrein voor de sub a en b van het vorig 
lid bedoelde werkzaamheden benoodigd ; 

2. de permanente inrichtingen voor den op. 
slag en afvoer van vloeibare en gasvormige 
producten tot aan de plaats waar de metingen 
ter bepaling van de bruto-opbrengst worden 
verricht ; 

3. de inr ichtingen voor de winning van 
vloeibare producten uit gassen en voor de ont
trekking van water aan emulsie. 

5. Het kapitaal zal worden aangewezen 
door een jaarlijks per 31 December van het 
a fgeloopen jaar op de wijze, als in het volgen
de a rtikel nader is omschreven, op te maken 
balans. 

Art. 4. 1. De ondernemer verbindt zich van 
zij n bedrij f, voor zoover betreft de bij deze 
overeenkomst bedoelde opsporingen en ont
g inningen, te zull en voeren een afzonderlijke 
boekhouding, voldoende aan de eischen van 
goed koopmansgebniik. 
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2. Deze boekhouding wordt jaarlijks per 31 
December afgesloten met opmaking daaruit 
van een balans en winst- en verliesrekening. 
De ontginningskosten worden geboekt ten 
laste eener rekening ,,exploratie-kosten". Aan 
het einde van het boekjaar wordt ui t de re
kening ,,exploratie-kosten" afgezonderd het 
dee! dier kosten, dat geacht kan worden te 
h ebben gediend ter verkrijging van de pro
ductie, welk bedrag overgebracht wordt naar 
de winst- en verliesrekening. H et sa ldo der 
rekening ,,exploratiekosten" wordt in de ba
lans opgenomen. Zoolang de rekening ,,explo
ratie-kosten" een nadeelig saldo aantoont, 

. wordt het voordeelig saldo der winst- en ver
liesrekening ten bate der rekening ,,explora
t ie-kosten" gebracht. 

3 . Aan het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw en de door dezen aan te wijzen 
ambtenaren moet op hun verlangen te alien 
tijde inzage van voormelde boekhouding wor
den gegeven. Zij zijn verplicht tot geheim
houding van de hun aldus verstrekte gegevens 
en zullen daarvan geen verder gebruik mogen 
maken dan voor de vaststelling van hetg~en 
aan het Gouvernement toekomt. De verplich
ting tot geheimhouding laat onverkort de be
voegdheid van genoemde ambtenaren om van 
de hun bij het onderzoek bekend geworden 
strafbare feiten aangifte te doen bij de amb
tenaren van J ustitie. 

4. De ondernemer is gehouden jaarlijks 
v66r 1 Juli een onderteekend afschrift van de 
in het tweede lid bedoelde balans en winst- en 
verl iesrekening aan het Hoofd van den Dienst 
van den Mijnbouw in te dienen. Heeft deze in
d iening op 1 Augustus d.o.v. nog niet plaats 
gehad, dan stelt de ondernemer gemeld Dienst
hoofd in staat om, op kosten van den onder
nemer, bedoelde stukken op te maken; in den 
aldus opgemaakten vorm zullen zij voor den 
ondernemer verbindend zijn . 

Art. 5. 1. Na ontvangst van de in artikel 
.4 bedoelde balans en winst- en verl iesreke
ning, onderscheidenlijk na opmaking daarvan 
overeenkomstig het vierde lid van dat artikel, 
zendt het Hoofd van den Dienst van den Mijn
bouw aan den ondernemer eene afrekening 
betreffende hetgeen de ondernemer ingevolge 
bet eerste lid van artikel 3 aan het Gouver
nement is verschuldigd. E ventueel wordt bij 
de opstelling ten aanzien der bruto-opbrengst 
van het product gehandeld overeenkomstig 
hetgeen in de Indische Mijnwet en de uitvoe
ringsvoorschriften daarvan met betrekking tot 
de bruto-opbrengst is bepaald. 

2. Heeft de opgestelde afrekening een 
voorloopig karakter gedragen , dan wordt zij 
zoo spoedig mogelijk gevolgd door een defini
tieve afrekening. H et volgens de voorloopige 
afrekening eventueel door den ondernemer te 
veel betaalde wordt aanstonds terugbetaald 
vermeerderd met een r ente van 6 % 's jaars, 
gerekend van den datum van storting tot den 
<lag der betaalbaarstelling. H et mogelijk te 
min betaalde moet binnen een maand na de 
dagteekening der definitieve afrekening door 
den ondernemer worden aangezuiverd. 

Art. 6. 1. De betaling van het in artikel 
3 bedoelde aandeel van het Gouvernement in 
de netto-opbrengst geschiedt door storting van 
het verschuldigde bedrag - uiterlijk op den 

laatsten <lag der derde maand volgende op 
die, waarin het, betzij voorloopig, hetzij defi
nitief zal zijn vastgesteld - in 's Lands kas te 
Soerabaja. 

2. Onverminderd het recht van het Gou
vernement om wegens wanbetaling ontbinding 
dezer overeenkomst te vorderen, zal de onder
nemer bij niet-voldoening van het aandeel van 
het Gouvernement in de netto-opbrengst bin
nen den daartoe gestelden termijn, eene boete 
verbeuren van een ten honderd van het door 
hem verschuldigde, voor elke maand achter
stand, zullende een gedeelte eener maand 
voor een voile maand worden gerekend. 

Art. 7. Wanneer het Gouvernement rechts
kundigen bijstand moet inroepen voor het in
nen van eene uit deze overeenkomst voortvloei. 
ende vordering op den ondernemer en in het 
geding de winnende partij is, zullen de prac
tizijnskosten door den ondernemer worden ge
dragen, ook voor zoover deze kosten niet reeds 
uit kracht van de rechterlijke uitspraak op 
den ondernemer kunnen worden verhaald. 
Ook voor bet geval de vordering buiten pro
ces mocht kunnen worden ge, nd, zull en de 
daarvoor verscbuldigde practizijnskosten ten 
laste van den ondernemer komen. 

Art. 8. 1. De ondernemer is bevoegd ge
deelten van de in de eerste alinea van artikel 
1 bedoelde terreinen v66r den afloop van den 
aldaar bepaalden termijn, wederom ter be
schikking van het Gouvernement te stellen, 
mits a fstand doende van alle rechten, ter zake 
van die gedeel ten voor hem uit deze overeen
komst voortvloeiend. 

2. Het voornemen daartoe zal moeten blij
ken uit eene hij het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw in te dienen schri ftelijke ver
klaring van den ondernemer, bevattende de 
grensomschrijving van het prijs te geven ge
deel te, -eene opgave van zijne zich daarbinnen 
bevindende werken en bezittingen, en verder 
zoodanige gegevens a ls noodig zijn om den 
omvang en de gevolgen der prijsgeving te kun
nen beoordeelen. 

3. Het Gouvernement is evenwel bevoegd 
in de voprgestelde begrenzing van het prijs te 
geven gedeelte zoodanige wijziging te vorde
ren als de Gouverneur-Generaal in het bel ang 
van eene doelmatige begrenzing of van een 
behoorlijke ontginning noodig zal oordeelen. 

4. Nadat ten aanzien van de begrenzing 
alsmede van het oppervl ak van het overblij
vende gedeel te van het terrein en van al het
geen verder ter zake regeling mocht behoeven 
tusschen partijen overeenstemming zal zijn 
verkregen, zal een en ander worden vastge
steld bij suppletoire schriftelijke overeenkomst. 

5. Bij totstandkoming van zoodanige over
eenkomst zal het vast recht, verscbuldigd in
gevolge de Indiscbe Mijnwet dan we! op grond 
van het tweede lid -van artikel 2 van dit con
tract, over het prijsgegeven terreingedeelte 
slechts verschuldigd zijn tot bet eind van het 
contractjaar, waarin voor dat gedeel te een ver. 
klaring a ls in het tweede lid bedoeld vol
doende ' aan de gestelde vereischten, bij bet 
Hoofd van den Dienst van den Mijnbouw zal 
zijn ingekomen. 

6. Zool ang vorenbedoelde suppletoire over
eenkomst niet tot stand is gekomen, wordt de 
ondernemer van zijne verplichtingen tot be-
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taling van het bedongen vast recht niet ont
heven, <loch hetgeen in verband met de prijs
geving naderhand mocht blijken te veel te zijn 
betaald, wordt bij de eerstvolgende verschul
digde storting of stortingen met den onder
nemer zonder rentevergoeding verrekend. 

Art. 9. 1. De ondernemer verbindt zich de 
opsporing en ontginning, waartoe hem bij ar
tikel 1 het recht is verleend, met inachtne
ming va11 de termijnen, in het tweede en derde 
lid van <lit artikel gesteld, ter hand te nemen 
en die opsporing en ontginning met zoodani
gen spoed, op zoodanige schaal en met zoo
danige hulpmidelen voort te zetten, als rede
Jijkerwijze kan worden gevorderd in verband 
met den algemeenen handelstoestand en in het 
bijzonder met den stand der markt van pe
troleum en aanverwante producten en geheel 
afgescheiden van het meerdere of mindere 
voordeel, eventueel voor den ondernemer uit 
de ontginning van andere olieterreinen voort
vloeiende. 

2. Met de opsporing moot binnen den tijd 
van een jaar na de totstandkoming van deze 
overeenkomst een aanvang zijn gemaakt. 

3. V66r het einde van het derde jaar zal de 
ondernemer ten minste een exploratie-boring 
aanzetten en regelmatig voortzetten, zoolang 
zulks orn technische redenen en ingevolge de 
daarbij verkregen resultaten gewettigd is. Bij 
mislukking dezer boring als gevolg van tech
nische oorzaken zal dadelijk een tweede boring 
worden aangezet. 

4. De beslissing of tijdig met de opsporing 
een aanvang is gemaakt en de boring of bo
ringen tijdig zijn aangezet en met voortvarend
heid worden voortgezet, berust bij het Hoofd 
van den Dienst van den Mijnbouw. 

5. De ondernerner verbindt zich rnede, om 
de opsporing en ontginning op zoodanige wijze 
te doen plaats hebben, dat daarbij niet meer 
aan petroleum verloren gaat dan redelijker
wijze bij een technisoh goed gevoerd bedrijf als 
onvermijdelijk moet worden beschouwd. 

Art. 10. 1. De ondernerner verbindt zich, 
ten minste drie vierden zoowel van de leidende 
als van de ondergeschikte, bij de direote of 
indirecte uitvoering der werkzaamheden ge
bezigde, arbeidskrachten uit Nederlandsche 
onderdanen te doen bestaan. 

2. Van deze bepaling kan in bijzondere ge
vallen, met goedkeuring van het Gouverne
ment, worden afgeweken. 

Art. 11. 1. Het Gouvernement heeft het 
recht te vorderen, dat de cijns en de jaarlijk
sche uitkeering, in artikel 3 bedoeld, in na
tura zullen worden voldaan, hetzij geheel of 
gedeeltelijk in den vorrn van ruwe olie dan 
we! geheel of gedeeltelijk in <lien van eind
producten, verkregen bij venverking in de in
richtingen van den ondernemer. Het Gouver
nement verbindt zioh orn het op deze wijze te 
zijner beschikking komende ruwe of bewerkte 
product uitsluitend te doen strekken ter voor
ziening in zijne eigen behoeften. 

2. De ingevolge de vorige alinea door den 
ondernemer te leveren hoeveelheid wordt als 
volgt vastgesteld: 

a. 4 % van de produotie als aequivalent 
voor den cij ns ; 

b. daarnevens 4 % van de productie naar 
reden va::: elke, ingevolge de afrekening, be-

doeld m het eerste lid van artikel 5, verschul
digde vijf procent van de netto-opbrengst, 
welke de ondernemer aan het Gouvernement 
heeft te betalen op grond van het bepaalde 
in het eerste I id van artikel 3. 

3. De wensch tot ontvangst van de in het 
eerste lid bedoelde ruwe ol ie en/of producten, 
onder opgave van soort, hoeveelheid en quali
teit, welke niet zal afwijken van die, welke 
de ondernemer in zijn normaal bedrijf ver
vaardigt, wordt ten minste drie maanden te 
voren. aan den ondernemer medegedeeld. ln
dien op dat tijdstip de ruwe olie of de pro
ducten waarop de cijnsberekening en de afre
kening betrekking hebben, niet meer beschik
baar zijn, is de ondernemer gehouden, daar
voor andere gelijkwaardige ruwe olie en/of 
producten in de plaats te stelen. 

4. De aflevering van de door het Gouver
nement gewenschte ruwe ol ie en/of producten 
geschiedt uit een der inrichtingen van den 
ondernemer ter keuze van het Gouvernement, 
met <lien verstande, dat alle kosten van ver
voer en/of verwerking van ruwe olie vanaf de 
p_laats, waar de bruto-opbrengst op den voet 
der Indische Mijnwet wordt vastgesteld, wor
den vergoed op de wijze als aangegeven in het 
tweede en derde lid van artikel 36 dier wet. 

Art. 12. De rechten en verplichtingen uit 
deze overeenkomst voortvloeiende, rnogen noch 
in hun geheel, noch gedeeltelijk worden over
gedragen dan met voorafgaande toestemming 
van het Gouvernement, dat aan het verleenen 
daarvan bijzondere voorwaarden zal mogen 
verbinden en ook bevoegd zal zijn, die toe
stemming zonder opgaaf van redenen te wei
geren. 

Art. 13. 1. De ondernemer is bevoegd de 
ontginning te staken indien en zoodra hij ten 
genoegen van den Gouvemeur-Generaal heeft 
aangetoond, dat uit de voortzetting van het 
bedrijf door hem geen voordeel kan worden 
behaald. · 

2. In dat geval hebben zoowel het Gouver
nement als de ondernemer het recht orn de 
overeenkomst door eene enkele aanzegging, bij 
deurwaardersexploit aan de wederpartij te be
teekenen, dadelijk te doen eindigen, in welk 
geval de overeenkomst een einde neemt op 
den datum, waarop het exploit is uitgebracht. 

3. Behoudens het bepaalde in het vierde lid 
van <lit artikel, zal de ondernemer van dit 
recht alleen mogen gebruik maken, wanneer 
hij aan al zijne uit deze overeenkomst voor 
hem voortvloeiende verplichtingen volledig 
heeft voldaan en tevens voor de behoorlijke 
nakoming daarvan en voor de betaling der 
jaarlijksche uitkeeringen, voor zoover deze nog 
niet mochten vaststaan, ten genoegen van den 
Gouverneur-Generaal tot een door hem vast te 
stellen bedrag zekerheid heeft gesteld, welke 
blijft standbouden totdat partijen volledig 
hebben afgerekend, zulks ter uitsluitende be
oordeeling van den Gouverneur-Generaal. 

4. Wanneer van het reoht om de overeen
komst te beeindigen nog geen gebruik is ge
maakt en inmiddels de omstandigheden zich 
dermate hebben gewijzigd, dat uit eene voort
zetting van het bedrijf voordeel kan worden 
behaald, een en ander ter uitsluitende beoor
deeling van den Gouverneur-Generaal, heeft 
laatstgenoemde het recht de voortzetting van 
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het bedrijf in zijn vollen omvang binnen een 
door hem te bepalen termijn te vorderen, in 
welk geval de ondernemer zijn verkregen 
recht op beeindiging der overeenkomst ver
liest. Bijaldien de ondernemer in gebreke 
blijft aan deze vordering gevolg te geven, zal 
het Gouvernement de overeenkomst op de wijze 
bij lid 2 van <lit artikel omschreven kunnen 
beeindigen, onverminderd het recht van het 
Gouvernement om instede van het contract te 
beeindigen, daarvan ontbinding met schade
vergoeding te vorderen. 

5. Totdat de overeenkomst een einde 
neemt, blijft de ondernemer verplicht al het
geen tot zijn bedrijf behoort in behoorlijken 
staat te onderhouden. 

6. Het vast recht over het contractjaar 
waarin het contract wordt beeindigd of ont
bonden, de cijns en de jaarlijksche uitkeering, 
in artikel 3 genoemd, blijven door den onder
nemer aan het Gouvernement verschuldigd 
en daarvan kan geene geheele of gedeel telijke 
terugvordering plaats hebben. 

Art. 14. Het Gouvernement heeft het recht 
ontbinding dezer overeenkomst te vorderen: 

1 °. indien de ondernemer, uitsluitend ter 
beoordeeling van den Gouverneur-Gene1·aal, 
ophoudt te voldoen aan de in het eerste lid 
van artikel 4 der Indische Mijnwet gestelde 
vereischten. Ontbinding uit dezen hoofde 
wordt alleen dan gevorderd, wanneer de on
dernemer, na door het Gouvernement bij deur
waardersexploit van het feit, dat en de rede
nen, waarom hij niet meer voldoet aan ge
melde vereischten, te zijn venvittigd, in ge
breke blijft aan die vereischten te voldoen 
binnen een door het Gouvernement bij dat 
exploit voor elk geval in het bijzonder naar 
redelijkheid te stellen termijn; 

2°. indien de ondernemer in strijd handelt 
met een of meer der bepalingen van deze 
overeenkomst of van eene door hem in ver
band met de door hem ondernomen ontginnin
gen na te !even algemeene verordening, zul
lende de ondernemer bijaldien hij nalatig is 
in de nakoming van eenige krachtens deze 
overeenkomst of bedoelde algemeene verorde
ning op hem rustende verplichting om te ge
ven of te doen, eerst en vooraf moeten worden 
in gebreke gesteld bij een deunvaardersex
ploit, waarbij hij wordt geso=eerd, binnen 
een voor elk geval in het bijzonder te stellen 
redelijken termijn, die verplichting alsnog na 
te komen; 

3°. indien naar het oordeel van het Gou
vernement de wijze, waarop het beddjf van de 
opsporing en ontginning en de verkoop van de 
producten door den ondernemer worden ge
voerd, ten gevolge heeft benadeeling van de 
nationale belangen of' belemmering van een 
gezonde en natuurlijke ontwikkeling van han
del en nijverheid in ederlandsch-Indie. 

Art. 15. 1. Voor zoover bij deze overeen
komst niet anders is bepaald, verbinden par
tijen zich om all e geschillen welke naar aan
leiding van deze overeenkomst of in verband 
daarmede mochten ontstaan, te onderwerpen 
aan de uitspraak van drie scheidsmannen, die 
als goede mannen naar billijkheid met inacht
neming van het in deze overeenkomst bepaal
de zullen oordeelen. 

2. Indien partijen niet binnen veertien da-

gen nadat een harer aan de wederpartij heeft 
te kennen gegeven een geschil aan arbitrage 
te ondenverpen, omtrent de keuze der scheids
mannen tot overeenstemming zijn gekomen, 
heeft de aanwijzing in dier voege plaats, dat 
een hunner benoemd wordt door het Gouver
nement, een door den ondernemer en een, op 
verzoek van de meest gereede partij, door het 
Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indie. 

3. Wordt door een der partijen niet binnen 
derti~ dagen, na daartoe door de andere partij 
te ziJn gesommeerd, aan deze laatste bij ge
rechtelijk beteekende akte kennis gegeven, 
wie voor haar als scheidsman zal optreden, 
of hebben een of meer der benoemde scheids
mannen, om ·welke reden ook, den hun ge
geven last niet binnen 14 dagen na hunne be
noeming aangenomen, clan worden al de 
scheidsmannen op verzoek van de meest ge
reede partij door het Hooggerechtshof van Ne
derlandsch-Indie benoemd. 

4. De kosten van elke arbitrage worden 
gedragen door de in het ongelijk gestelde par
tij , doch de scheidsmannen zijn bevoegd om 
die kosten te verdeelen indien beide partijen 
over en weder op eenige punten in het onge
lijk mochten worden gesteld. 

Art. 16. Alla op deze overeenkomst vallen
de kosten zijn ten laste van den ondernemer. 

Art. 17. Partijen kiezen voor de uitvoering 
van deze overeenkomst en van al wat daarop 
betrekking heeft alsmede voor de gevolgen 
van ontbinding en beeindi ging dezer overeen
komst, algemeen en onveranderlijk woonplaats 
ten kantore van het Hoofd van Gewestelijk 
Bestuur te Soerabaja. 

25 Juni 1!)29. BESLUIT tot vaststelling van 
het tijdstip, waarop met betrekkiog tot 
arbeid in winkels ~erschillende bepalingen 
der Arbeidswet 1919 in werking treden. 
&3~. . 

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

Arbeid, Handel en Nijverbeid van 20 Juni 1929, 
n°. 1629, Afdeeling Arbeid; 

Gezien artikel 101, eerste en tweede lid, der 
Arbeidswet 1919 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Eenia artikel. 
Met ingang van 1 Jannari 193(1 treden in 

werkiog: 
a. de artikelen 44 tot en met 48 der Arbeids

wet 1919; 
b. de artikelen 68 en 69, onder a tot en met 

d, der Arbeidswet 1919, voor zoover zij bP.trek
king hebben op den a.rbeid in winkels. 

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

Het Loo, den 25sten Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SI o t em a k er de B r u i n e. 

(Uitgeg. 8 Juli 1929.) 
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25 Jun, 1929. BESLUIT tot wijziging van 
het Melkbeslu.it 1929 (Staatsblad n°. 43). 
s. 370. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

A.rbeid, Handel en Nijverheid van 1 Mei 1929, 
n°. 674 D, Afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Warenwet 
(Staat.•blad 1919, n°. 581), zooals deze laatstelijk 
is gewijzigd ; 

Gelet op Ons besluit van 13 Februari 1929 
(Staatsblaa a0 • 43) tot toepassing van de artike
len 14 en 4 der Warenwet (Staatsblaa 1919, 
no. 581) op melk); 

Den Raad van State gehoord (advies van 11 
Juni 1929, no. 10); 

Gelet op het nader rapfort van Onzen Minis
ter van Arbeid, Hande en Nijverheid van 
20 Juni 1929, n°. 917 D, Afdeeling Volksgezond-
heid; • 

Hebben goedgevonden ea verstaan : 
Art. I. In het Melkbesluit 1929 (Staatsblad 

n°. 43) worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

A rtikel 13, lid 2, onder ,:, wordt gelezen als 
volgt: 

,,:. hun sediment geea staafvormige micro
organismen in ongewoon aantal bevat." 

In artik:el 16, lid 2, wordt in plaats van : 
,,moeten deze" gelezen: ,,moet deze met". 

In artikel 29 wordt in plaats van ,,waarin de 
melk wordt verkocbt" gelezen: ,,waarin de 
melk en /of melkproducten en als zoodanig 
aangeduid~ waar worden verkocht". 

ln artikel 31, lid 1, onder a, wordt in den aan
hef niet gelezen ,,indien hij", maar ,,indien de 
melkverkoopP.r". 

In artikel 32, lid 1, wordt in plaats van ,,door 
hem, die een bedrijfvan melkverkooperopricht", 
gekzen ,,door of voor hem, die een bedrijf van 
melkverkooper opricht", en in plaats van 
,,door of voor hem, wiens bedrijf voldoet aan de 
eischen" gelezen ,.indien zijn bedrijf voldoet 
aan de eischen". 

In arti kel 32, lid 1, 2de zin, wordt in plaats 
van ,, bedoelden" gelezen ,,laatstgenoemden". 

Tn ,rrtikel 32, lid 2, 1 °., wordt in plaats van 
,, voldoen" gelezen ,, voldaan" . 

.frtikel 32, lid 2, 4°., onder /, wordt gelezen 
als volgt: 

,,/. waarvan de vloer van rlen winkel meer 
dan 0,5 m. beneden de straathoogte v66r het 
perceel of meer dan 1,5 m. daarbovea ligt ;". 

Artik,l 36, lid 1, wordt gelezen als voh;t, : 
,,De Burgemeester geeft van iedere onthef

fing, iedere machtiging, iedere vergunning, 
iedere wrklaring of ieder besluit krachtens een 
der bepalin~en van dit besluit. hetzij van hem 
zelven, betz1j van BurgemeestElr en Wethouders, 
zoo spoedig mogelijk schriftelijk kennis aan den 
Directeur van den Keuringsdienst, waartoe 
zijn gemeente behoort." 

In artikel 36, lid 2, wordt tusschen,, onthef
fing" en ,,of" ingevoegrl: ,.vflrgunning". 

Art. II. Jn de onderzoekingsmethoden, als 
bijlage behoorende bij het Melkbesluit 1929 
(Staat.sblad n°. 43), worden de volgenrl.e ver
anderingen aanl(ehracht : 

In dt: l<:<11..ste ~(;ner, van T, A,_5, wor~t in plaats 
van ,,dic1malen gelezen ,,dec1malen . 

Tn plaats van ,,h. 11(}0 c." voorkomende in 
den derden zin onder het hoofd ,,Alca.Jische 

Bouillon-agar", onder het hoofd ,,Lijst van 
Voerli,1gsbodem~", wm<lt gelezen .. bij 111)0 c.". 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van <len tweeden dag na dien der 
rlagteekening van • het Staalsblaa, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Niiver
heid is belast met de uitvoering van dit heslu.it, 
dat in het 8taatsblad zal worden gepla.atst, en 
waarvan afschrift zal \Vorden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 25steu Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minist,,r van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
.J. R. S I o t e m a k e r d e B r u i n e. 

( Uit,geg. 10 J uli 1929.) 

25 Juni 1929. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de toe
treding tot de overeenkomst van Parijs 
van 25 Juli 1928 tot wijziging van het 
verdrag van 18 December 1923, betreffen
de de inrichting van het Statuut der zone 
van Tanger (Staatsblad 1929, n°. 95). 
S. 371. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de wet van 20 Maart 1929 (Staats

blad n°. 95), houdende goedkeuring van de 
toetreding tot de overeenkomst van Parijs van 
25 Juli 1928 tot wijziging van het verdrag 
van 18 December 1923, betreffende de in
richting van het statuut der zone van Tang er; 

Overwegende, dat Wij tot genoemde over
eenkomst zijn toegetreden en dat die toetre
ding op 12 Juni 1929 ter kennis van de 
Fransche R egeering is gebracht; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 19den Juni 
1929, Directie van het Protocol, n°. 18821 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenbedoelde toetreding te doen bekend 

maken door de plaatsing van dit Besluit in 
het Staat,sblad. 

Een afdruk van den tekst van meergenoem
de overeenkomst van 25 Juli 1928, alsmede 
eene Nederlandsche vertaling daarvan, zijn bij 
dit Besluit gevoegd. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

H et Loo, den 25sten Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister 1-an Buitenlandsche Zaken, 
B e e l a e r t s v a n B I o k I a n d. 

( Uitgeg. 8 Juli 1929.) 

VERTALING. 

OVEREENKOMST houd,ende herziening van 
het Verdrag van 18 December 1923 be
treffende d,e inrichting van het statuut 
d,er zone van Tanger. 

De ondergeteekenden, behoorlijk gemach
tigd, onderscheidenlijk gevolmachtigden der 
Mogendheden, die het Verdrag van Parijs van 
1923 betreffende de inrichting van het statuut 

1 Hierin is alleen de Nederlandsche tekst op
genomen. Zie voor de Fransche tekst de Wet 
van 20 Maart 1929, S. 9:,. 
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der zone van Tanger onderteekend hebben, 
waarbij zich de gevolmachtigde van Italia 
heeft gevoegd, 

Tot overeenstemming gekomen zijnde om
trent de herziening van zekere artikelen van 
gezegd Verdrag en van zijne bijlage, houden
de regeling der gendarmerie in de zone van 
Tanger, 

Zijn omtrent de navolgende bepalingen 
overeengekomen: 

De tekst der artikelen 1, 3, 4, 8, 10, 27, 34, 
.35, 37, 47, 48, 50 en 56 van het Verdrag van 
Parijs van 18 December 1923, betreffende de 
inrichting van het Statuut der zone van Tan
ger, wordt vervangen door den navolgenden 
tekst: 

Artikel een. De woorden: ,,de drie ver
dragsl uitende Regeeringen" te vervangen door 
de woorden: ,,de verdragsluitende Regeerin
gen''. 

Art. 3. (Laatste lid). De Britsche, Spaan
sche, Fransche en Ital iaansche Regeeringen 
hebben de bevoegdheid om aan hare consula
ten te Tanger een officier te verbinden, be
last met haar in te Jichten over de inachtne
ming der voorgaande verplichtingen van mi
litairen aard. 

Art. 4. Het toezicht op den sluikhandel 
in wapenen en oorlogsmunitie in de territo
riale wateren der zone van Tanger wordt, in 
normale tijden, gezamenlijk door de zeemach
ten van Spanje en Frankrijk uitgeoefend, we
gens het bijzondere belang, dat de nabijheid 
der respectieve invloedssferen van deze beide 
Mogendheden in het Cherifijnsche Rijk voor 
haar oplevert. 

In geval, wegens uitzonderlijke omstandighe
,den, de medewerking der Britsche en Ita
li aansche zeemachten voor het in het eerste lid 
van dit artikel voorziene toezicht, wenschelijk 
mocht schijnen, zullen de Britsche, Spaansche, 
Fransche en Italiaansche Regeeringen zich van 
te voren verstaan over de wijze van deze deel
neming. 

Zij die zich aan dezen sluikhandel schuldig 
maken zullen worden overgeleverd aan de ge
mengde Rechtbank te Tanger. 

Art. 8. De internationale overeenkomsten 
welke in de toekomst door Zijne Cherifijnsche 
Majesteit zullen worden gesloten, zullen zich 
niet dan met insternming van de interuatio
·nale wetgevende Vergadering der zone van 
Tanger tot die zone uitstrekken. 

Bij uitzondering strekken zich van rechts
wege tot de zone uit de internationale overeen
komsten, aan welker sluiting alle Mogendhe
den die de Acte van Algeciras hebben onder
teekend hebben deelgenomen, of tot welke zij 
zullen zijn toegetreden. 

De dahirs door Zijne Cherifijnsche Maje
steit uitgevaardigd, om de organieke voor
schriften van de zone te wijzigen in overeen
sternming met de overeenkomsten, die tus
schen de Mogendheden, die partij zijn van 
deze conventie, zijn tot stand gekomen of zul 
len tot stand komen voor de herziening van 
het Statuut van Tanger, zullen zich van rechts
wege tot de zone uitstrekken. 

De bepalingen van de artikelen 141 en vol
gende van het Verdrag van Versailles blijven 
op de zone van Tanger van toepassing. De 

Cherifijnsche dahirs welke naar aanleiding 
van die voorschriften zijn uitgevaardigd, kun
nen niet dan na overeensternming met het 
centraal Cherifijnsch Gezag worden gewijzigd. 

Art. 10. Het is verboden, zich in de zone 
van Tanger bezig te houden met eenige actie, 
propaganda of voorbereiding van een aanslag 
tegen de gevestigde orde in een van de wnes 
van Marokko, of in het buitenland. 

De overtreders, wie dat ook mogen zijn, 
worden overgeleverd aan de Gemengde recht
bank te Tanger. 

Een gemengd inlichtingenbureau, samenge
steld uit een Spaansch hoofdofficier, chef van 
het bureau, uit een Fransch officier van la
geren rang, toegevoegd aan den bureauchef, 
en uit een Spaanschen officier van lageren 
rang, zal te Tanger gevestigd worden met de 
opdracht om alle gebeurtenissen na te gaan, 
welke van bela ng zijn voor de veiligheid van . 
Tanger in verband met die in de aangrenzen
de zones en in het buitenland. 

Met het oog op het bijzondere belang, dat 
de werkzaamheid van dit bureau zal opleveren 
voor de andere zones van Marokko, zullen de 
kosten daarvan geheel ten laste komen van 
de Spaansche en Fransche Regeeringen. 

De chef van het bureau zal de taak vervul
len en den titel dragen van Inspecteur-Gene
raal voor de veiligheid in de zone van Tanger 
en als zoodanig zal zijne aanwijzing moeten 
worden goedgekeurd door de commissie van 
toezicht. 

Zonder tusschenbeide te komen in de wer
king van de diensten der Tangersche admini
stratie, zal de Inspecteur-Generaal voor de 
ve ilighe id de r aadsman zijn van de Overheden 
van het Statuut, hieronder in dit artikel ver
meld, wat betreft de toepassing van artikel 
3, eerste alinea, van dit Verdrag nopens de 
veiligheid van Tanger in verband met die in 
de aangrenzende zones en in het buitenland, 
alsmede wat betreft de toepassing van artikel 
10, met betrekking tot ondermijnende propa
ganda, contrabande en, in het algemeen, de 
toepassing van de bepalingen nopens onge
wenschte personen er, bewegingen gericht te
gen de in Marokko en in het Buitenland ge
vestig<le staatsorde. 

Hij zal zijne inlichtingen ter kennis brengen 
van den Administrateur, ten einde dezen in 
staat te stellen de vereischte maatregelen van 
toezicht te nemen of de noodige onderzoeken 
te gel as ten. 

Echter, indien de feiten, waarvan hij kennis 
draagt, zijns inziens een duidelijk bewezen 
strafbaar karakter dragen, zal hij deze recht
streeks onder de aandacht mogen brengen van 
het parket der gemengde Rechtbank. 

De Inspecteur-Generaal voor de veiligheid 
zal bevoegd zijn aan de commissie van toe
zicht alle opmerkingen, voorstellen en raad
gevingen te doen, welke hij noodig zal achten 
betreffende de organisatie en de werking van 
de diensten der administratie, die belast zijn 
met de toepassing der artikelen 3, eerste ali
nea, en 10 van dit Verdrag. 

De verschillende hierbovengenoemde over
heden van de Tangersche zone, met wie, bij de 
toepassing van dit artikel, de Inspecteur-Gene
raal voor de veiligheid in aanraking zal zijn 
gekomen, zullen hem de vervulling van zijne 
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taak vergemakkelijken, met name, door hem 
mede te deelen welk gevolg aan zijne stappen 
is kunn~n worden gegeven. De commissie van 
toezicht zal in dit opzicht dienen als schakel 
tusschen de andere ove1·heden der zone en den 
Inspecteur-Generaal. 

Art. 27. De woorden : ,,De drie verdrag
sluitende Mogendheden" te vervangen door de 
woorden: ,,De verdragsluitende Mogendhe
den". 

Art. 34. Gelet op het aantal staatsburgers, 
de cijfers der algemeene handelsbeweging, de 
belangen met betrekking tot onroerende goe
deren en den omvang van het handelsverkeer 
te Tanger van de verschillende Mogendheden 
die de Acte van Algeciras hebben geteekend, 
bestaat de wetgevende Vergadering uit: 

4 Fransche leden, 
4 Spaansche leden, 
3 Britsche leden, 
3 Ital iaansche leden, 
1 Amerikaansch l id, 
1 Belgisch lid, 
1 Nederlandsch lid, 
1 Portugeesch I id, 

aangewezen door hunne respectieve Consul aten 
en bovendien: 

6 Mohammedaansche onderdanen van den 
Sul tan, aangewezen door den Mendoeb en 3 
Israelitische onderdanen van den Sultan, aan
gewezen door den Mendoeb en gekozen uit 
een lijst van 9 namen, aangeboden door de Is
rael itiscbe gemeente. 

De Vergadering benoemt, uit zij ne leden, 
vier vice-Voorzitters: een Fransch burger, een 
Britsch, een Spaansch en een Italiaanscb on
derdaan, die belast zijn met het bijstaan van 
den Mendoeb in bet presideeren van de Ver
gadering en met zijne vervanging in geval van 
afwez ighe id of verhindering. 

Art. 35 (al inea's 1, 2, 3, 4 en 5). Een Ad
ministrateur voert de beslissingen der Verga
dering u it en leidt het i nternationaal Bestuur 
der zone. 

De administrateur heeft onder zijne bevelen 
drie ad junct-administrateurs en twee inge
nieurs. 

Een ad junct-administrateur is meer in het 
bijzonder belast, met den titel van directeur, 
met de diensttakken van de openbare gezond
heid en het maatschappelijk hulpbetoon; een 
adjunct-administrateur is meer in het bijzon
der belast, met den titel van d.irecteur, met 
den dienst der financien; een adjunct-admi
nistrateur is meer in het bijzonder belast, met 
den titel van directeur, met den d ienst der 
justitie. 

Voor een eerste t ij dperk van zes jaren, te 
rnkenen van de in functie treding van den 
Administrateur af, is de Administrateur van 
Fransche nationaliteit; de adjunct-adm inistra
teur, belast met de diensttakken van de open
bare gezondheid en bet maatschappelijk hulp
betoon, is van Spaansche nationaliteit; de ad
ministrateur, belast met den dienst der finan
cien, is van Britsche nationaliteit; de adjunct.. 
administrateur, belast met den dienst der ju
stitie, is van Italiaansche nationaliteit. De Ad
ministrateur, de drie adjunct-administrateurs 
en de twee ingenieurs worden benoemd door 
Zijne Cherifijnsche Majesteit op verzoek van 
de Commissie van toezicht, aan welk~ zij door 

hunne respectieve consulaten worden voorge
steld. 

Na dat tijdperk van zes jaren ' benoemt de 
Vergadering den Administrateur en de ad
junct-administrateurs uit de staatsburgers vau 
de Mogendheden, die de Acte van A lgeciras 
hebben geteekend. Evenwel zullen de vier 
ambten niet dan aan staatsburgers van ver
schillende nationaliteit worden opgedragen. 

Art. 37. De aanwerv ing van andere ambte
naren van de internationale administratie dan 
die, voorzien in artikel 36 h ierboven, ge
schiedt door eene Comm issie, onder voorzitter
ecbap van den Administrateur en samenge
steld uit de vier onder-voorzitters van de Ver
gadering en het hoofd van den betrokken 
dienst. 

De commissie moet, door het inwinnen van 
inlichtingen bij den consul onder wien de can
didaat ressorteert, zich er van vergewissen, 
dat deze geen ongunstige antecedenten heeft. 
Deze inlichtingen moeten worden verstrekt 
binnen een termijn van eene maand, te reke
nen van den dag af waarop zij zijn gevraagd, 
bij gebreke waarvan de commis.sie tot de. aan
werving van den candidaat kan overgaan. 

De toegelaten candidaten worden benoemd 
door den Administrateur na goedkeuring van 
de Vergadering. 

Art. 47. De veiligheid in de zone wordt 
uitsluitend gehandhaafd door een inlandsch 
gendarmerie-corps, hetwelk ter beschikking 
wordt gesteld van den Administrateur. 

De sterkte van deze macht zal ten hoogste 
400 man bedragen gedurende een tijdvak van 
12 maanden, te rekenen van hare oprichting 
af. 

Bij afloop van dit tijdvak van 12 maanden, 
zal de sterkte gebracht worden op 250 man en 
zal noch vermeerderd, noch verminderd kun
nen worden, zonder de eenstemmige goedkeu
ring der Commissie van toez icht. 

Van de oprichting der gendarmerie af en 
tot 31 December 1928, zullen de Spaansche- en 
Fransche Regeeringen in het onderhoud van 
<lit corps bijdragen door daarvoor te gebruiken 
de gelden, welke zijn vrijgekomen door de ont
binding der tabors. Na dien datum en tot het 
einde van het hierboven genoemde t ij dvak van 
12 maanden, zullen deze twee Regeeringen 
aan de wne eene bijdrage storten, gelijk aan 
die, welke vereischt is om het versch il aan te 
zuiveren tusschen het crediet van fr. 1,500,000, 
dat de zone voor het onderhoud der gendar
merie op hare begrooting moet uittrekken, en 
het bedrag der werkelijke uitgaven. Deze bij
drage zal door elk der twee R egeer ingen voor 
de helft worden gedragen. 

Na afloop van gemeld t ij dvak zullen de 
Spaansche en de Fransche Regeering voor de 
hel ft de meerdere uitgave dragen, welke de 
handhaving van de gendarmerie op 250 man 
medebrengt, te weten elk fr. 350,000 . Het ere
diet van fr. 1,500,000, toegestaan door de be
grooting der zone, zal aldu worden gebracht 
op fr. 2,200,000, welk bedrag overeenkomstig 
de begrootingsraming is berekend. 

De gendarmerie zal voor gelijke deelen uit 
elk der bestaande tabors worden gerecruteerd. 
De gelijkheid tusschen de Fransche en Spaan
sche elementen zal worden gehandhaafd inge
val van ontslag wegens verm indering der ef-
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fectieven en bij de aanwerving ter vervulling 
van opengevallen plaatsen. 

De gendarmerie zal worden aangevoerd door 
een Spaansch officier met den rang van ma
joor; aan hem zal worden toegevoegd een 
Fransch officier met den rang van kapitein. 
Het Europeesch kader zal voor gelijke deelen 
uit Spaansche en Fransche gegradueerden be
staan. Met het oog op het internationale ka
rakter van deze eenheid, zal zij ook gegra
dueerden van andere nationaliteit mogen be
vatten. 

De gendarmerie mag garnizoen houden in 
de stad Tanger en posten in de buitenwijken 
onderhouden. 

Het reglement betreffende de gendarmerie 
is bij <lit Verdrag gevoegd. 

Art. 48 (eerste lid). Een internationaal 
rechtscollege, genaamd gemengde Rechtbank 
van Tanger , wordt belast met de rechtsbedee
ling aan de onderdanen van de vreemde Mo
gendheden. Het is samengesteld uit rechter
l ijke ambtenaren van Belgische, Britsche, 
Spaansche, Fransche en Italiaansche nationa
liteit. 

Art. 50. De in Tanger bestaande Commis
sies en ComiMs worden opgeheven. 

De zorg voor het vaststellen van het tarief 
voor de douanewaarden, van toepassing in de 
drie zones, welke thans rust op de Commissie 
voor de douanewaarden, wordt toevertrouwd 
aan eene Commissie, samengesteld uit verte
genwoordigers der drie zones. Deze Commissie 
zal minstens tweemaal per jaar te Tanger bij
eenkomen. 

In geval, met een beroep op de economische 
gelijkheid, protesten rijzen tegen de beslissin
gen der Commissie wat betreft de zone van 
Tanger, zullen deze protesten onderworpen 
warden aan de Commissie van toezicht. 

Art. 56 (eerste alinea): De woorden: ,,de 
drie verdragsluitende Regeeringen" te vervan
gen door de woorden: ,,de verdragsluitende 
Regeeringen" . 

Art. II. De tekst van het 1·eglement op de 
gendarmerie in de zone van Tanger (bijlage 
van het Verdrag van 18 December 1923) 
wordt vervangen door den navolgenden tekst: 

R eg'l ernent op de gendarrnerie in de 
zone van Tanger. 

I. Organisatie . 

Art. 1. Er wordt te T anger opgericht eene 
gendarmerie voor de zone. 

Art. 2. Deze gendarmerie moet: 
1 °. de orde in de zone handha ven; zij moet 

op verlangen van den Administrateur hare 
medewerking verleenen aan de plaatselijke 
politie; 

2°. op afdoende wijze de veiligheid in de 
zone bewaren. 

Art. 3. De gendarmerie is gesteld onder 
het gezag van den Administrateur der zone. 

Art. 4. Zij wordt aangevoerd door een 
Spaansch officier met den rang van majoor, 
aan w1en 1s toegevoegd een Fransch officier 
met den rang van kapitein . 

Het Europeesche kader bevat bovendien: 
4 luitenants of onder-luitenants, waarvan 

twee Spaansche en twee Fransche; 

3 onderofficieren , waarvan een Spaansche 
en een Fransche. 

Art. 5. Indien deze Eurnpeesche officieren 
of onderofficieren gedurende hunne verbinte
nis tot een hoogeren rang worden bevor
derd, moeten zij worden vervangen door an
dere officieren of onde1·officieren van den 
rang, vermeld in artikel 4 hiervoren. 

Art. 6. Het Marokkaansch inlandsch effec
tief bestaat uit 3 ca1ds en 250 manschappen, 
onderofficieren inbegrepen. 

De verdeeling van het effectief en de enca
dreering zullen worden vastgestel d door de 
internationale wetgevende vergadering, onder 
goedkeuring der Commissie van toezicht; zij 
zullen kunnen worden gewijzigd naar aanlei
ding van de opgedane ervaring. 

Het effecti ef der paarden is , in beginsel, 50. 
Art. 7. Een contract gesloten tusschen den 

Administrateur van Tanger en de Europeesche 
officieren stel t de voorwaarden vast hunner 
verbintenis en regelt hunne bezoldiging, die 
door den directeur der financien zal warden 
betaalbaar gesteld. 

II. Aanwerving. 

Art. 8. De gendarmerie is samengesteld 
uit Marokkaansche caids, onderofficieren, kor
poraals en soldaten, die geenerlei ernstige 
straf hebben opgeloopen. 

De manschappen zullen ten minste vier en 
twintig en ten hoogste vijf en veertig jaren 
oud zijn. 

Art. 9. Bij de samenstelling der gendarme
rie zullen de Marokkaansche gegradueerden 
en soldaten worden aangeworven voor de helft 
uit elk der politie-tabors. De gelijkheid tus
schen de Spaansche en Fransche onderdeelen 
zal worden gehandhaafd ingeval van ontslag 
wegens vermindering der effectieven en bij de 
door het openvallen van plaatsen noodzake
lijke aanwerving. 

Art. 10. De aanwerving der manschappen 
geschiedt door middel van verbintenis en her
verbintenis. 

De verbintenis wordt aangegaan voor een 
tijdperk van drie jaren. 

De herverbintenis wordt aangegaan voor een 
tijdperk van een tot drie jaren en geeft aan
spraak op eene verhoogde soldij . 

De tarieven voor de soldij en de verhoogde 
soldij worden vastgesteld door de internatio
nale vergadering onder goedkeuring der Com
missie van toezicht. 

III. Bevo egdheden van den bevelhebber. 
Tucht. 

Art. 11. De bevelhebber der gendarmerie 
heeft alle bevoegdheden van een legeraan
voerder. 

Hij moet zorgen voor de opleiding, de tucht 
en het beheer van het korps. 

Wat betreft de inrichting van den dienst en 
de tucht, zoowel voor het Europeesche kader 
a ls voor de Marokkaansche officieren en man
schappen, zal een reglement de noodige voor
schriften vaststellen, welke moeten gegrond 
zijn op de beginselen, die gemeen zijn aan de 
reglementen van de Fran~che gendarmerie en 
van de Spaansche gua1·dia civil. 

De bevelhebber der gendarmerie en de hem 
toegevoegde kapitein oefenen ten opzichte van 
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de officieren en onderofficieren hunner natio
naliteit de rechten uit, welke de in hunne 
onderscheiden legers van kracht zijnde regle
menten hun toekennen. De· bevelhebber der 
gendarmerie kan bovendien, nopens de officie
ren en onderofficieren, die zijne nationaliteit 
niet bezitten, onder zijne verantwoordelijkheid 
een rapport, met conclusies, zenden aan den 
Administrateur van Tanger. Deze zendt dit 
rapport door aan den Consul van het land, 
waartoe de betrokken officier of onderofficier 
behoort. 

IV. Dienst der saluutschoten. 

Art. 12. De gendarmerie verzorgt met eene 
afdeeling, onttrokken aan haar effeotief, den 
dienst der batterij voor de voorgeschreven sa
Iuutsohoten. 

V. Overgangstijdperk. 
Art. 13. Gedurende een tijdperk van 12 

maanden, gerekend van hare oprichting af, 
zal het effeotief der gendarmerie van Tanger 
zijn vastgesteld op 400 inlandsohe mansohap
pen, met inbegrip van onderoffioieren, en 50 
paarden, maar het zal, bij afloop van dat tijd
perk, warden teruggebraoht tot dat, vermeld 
in artikel 6. 

In aanmerking genomen het overgangska
rakter van dezen maatregel, zal de bij artikel 
4 bedoelde Europeesche enoadreering niet war
den gewijzigd. 

H et effeotief der oaids zal , in den aanvang, 
uit acht eenheden kunnen bestaan en op de 
bij artikel 9 voorgeschreven voonvaarden war
den aangeworven; het zal geleidelijk warden 
teruggebraoht tot dat, vastgesteld bij artikel 6. 

Art. III. Deze overeenkomst zal door de 
zorgen van de R egeering der Fransohe Repu
bliek warden medegedeeld aan de Mogend
heden, die zijn toegetreden tot het Verdrag 
van 18 December 1923, betreffende de inrich
ting van het Statuut van Tanger, alsmede aan 
de Regeering der Vereenigde Staten van Ame
rika, Partij bij de Akte van Algesiras. 

Art. IV. Deze overeenkomst zal warden be
krachtigd en de akten van bekrachtiging zul
len zoo spoedig mogelijk te Parijs warden ne
dergelegd. 

Zij zal in werking treden na afloop van een 
termijn van drie maanden, te rekenen van de 
nederlegging der akten van bekraohtiging en 
zal van dat oogenblik af onderworpen zijn 
aan de voorwaarden van duur en verlenging, 
toepasselijk op het Statuut, vastgesteld bij het 
Verdrag van 18 December 1923. 

Deze overeenkomst is den 25sten Juli 1928 
te Parijs in vier exemplaren opgesteld. 

(L.S.) J. Quinones de Leon. 
(L.S.) Berthelot. 
(L .S.) Crewe. 
(L.S.) G. Manzoni. 

26 Juni 1929 . BESLUIT, houdende vrijstel
ling van wegenbelasting aan in Denemar
ken wonende of gevestigde houders van 
motorrijtuigen. S. 372. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Finanoien van 22 Maart 1929, n°. 166, (Afdee
ling Direote Belastingen); 

Gezien art. 6, Se lid, der Wegenbelasting
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 April 1929, n°. 32); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 J uni 1929, n°. 105, 
(Afdeeling Directe Belastingen) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Aan in Dene1narken wonende of ge
vestigde houders van motorrijtuigen wordt 
voor de in Denemarken thu is behoorende auto
mobielen en mot.orrijwielen, waarmede zij op 
open bare wegen in N ederland r ijden of doen 
rijden, te d ier zake vrijstell ing van wegenbe
lasting verleend, zoolang aan in N ederland 
wonende of gevestigde houders van motorrij
tuigen voor de in N ederland thuis behoorende 
automobielen en motorrijwielen in Denemar
ken een gelijke vrijstelling van de belasting 
op de motorrijtuigen enz. wordt verleend. 

2. De vrij telling, bedoeld in artikel 1, wordt 
sleohts verleend voor een tijdvak van drie 
achtereenvolgende maanden voor de automo
bielen, bestemd tot personenvervoer en niet 
ingerioht voor het vervoer van moor dan 7 
personen, de bestuurder inbegrepen, en voor 
de motorrijwielen, die in Denemarken zijn in
gesohreven als toebehoorende aan personen die 
daar te lande wonen. 

3. Onze Minister van Financien wordt ge
machtigd voorschriften te geven voor de uit
voering van dit besluit. 

4. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwel k in het 
Staatsblad zal warden geplaatst en waarvan 
afschrift zal warden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 26sten Juni 1929. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Financien, d e G e er. 
(Uitgeg. 8 Juli 1929.) 

26 Juni 1929. BE CHIKKING van den 
Hooiren Raad. 
Gemeentelijke ink01nstenbelasting van 

's-0,,avenhage. 

Art. 4 der verordening van de gemeente 
's-Gravenhage regelende de beffing eener 
plaatselijke inkomstenbelusting, bepalen
de, dat de artt. 31 en 32 der Wet op de 
Inkomstenbelasting l 914 overeenkomstige 
toepassing vindcn, mist als in strijd met 
a.rt. 243e, lste lid, der Gemeentewet ver
bindende kracht. 

In een geval a.ls bet onderhavige is te
recht beweerd. dat de aanslag der echt
genooten berel<end had moeten warden 
na.ar het inkomen van de(n) belasting
plichtige(n) echtgenoot(e) en niet, gelijk 
door den Inspeoteur gesohied is, over het 
gezamenlijk zuiver inkomen van man en 
vrouw, naciat dit eerst verminderd was 
met een som voor levensonderhoud en 
kinderen en daarna in verhouding v &n ieder 
zuiver inkomen over hen omgeslagen. 
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De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepsohrift van den Minister 

van Financii<n t,egen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen te 
's-Gravenhage d.d. 24 Dec. 1928, betreffende 
den aanslag van A. thans te X., vroeger te 
's-Grnvenhage, in de gemeentelijke Inkomsten
belasting aldaar over 1927/19'.!8; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftclijke conclu~ie van den 

Arlvocaat-Generaal Berger, namens den Proon
reur-Generaal, strekkende tot verwerping van 
het beroep; 

0., dat belanghebbenn.e, die voor het be
lastingjaar 1 Mei 1927-30 April 1928 in de ge

. meentelijke J nkomstenbelasting was aange
slagen voor een bedrag van f x, tegen dez-en 
aanslag is opgekomen bij den InspP-cteur der 
Directe Belastingen te 's-Gravenhage, op grond 
dat zijn zni,er inkomen f a bedraagt en der
halve na attrek van f h voor levensonderhoud, 
nu belanghebbenrle gehuwd is en rlrie kinderen 
heeft, het bela.st!;,aar inkomen ie te stellen op 
f n-b; 

rlat met toepassing van de s0haal van art. 7 
der toepasselijke Gemeenteverordening en van 
den voor het jaar 1927 /1928 &eldenden verme
nigvuldigingsfactor, de aans1ag gesteld harl 
moeten worden op f ij ; 

dat de Inspecteur der directe belastingen bij 
zijne beschikking van 21 Juli 1928 den aanslag 
heeft gehandhaafd, op grond dat de berekening 
van de belasting heeft plaats gehad met toe
passing van art. 4 der GemeenVilijke belasting
verordening, dat overeenkomstige .toepassing 
van de artt. 31 en 32 der Wet op de Inkomsten
belasting 1914 voors'lhrift, en nu we! door be
langhebbende beweerd is, dat '.lit artikel in gtrijd 
zou zijn met de artt. 243c, 243d, 243e en 213/ 
der Gemeentewet, docb ten onrechte ; 

dat belanghebbende zich hierop heflft gewend 
tot den R,iad van Bero.,p voornoemd_ bewe
rende, dat hij gehuwd is onder huwelijksche 
voorwaarden, waarbij zijne echtgenoote zich 
het beheer harer roerenrle en OD!'oerende goe
deren, mitsgaders het vrij genot van hare in
komsten heeft bedomi;en, zoodat de inkomsten 
zijner echtgenoote aan ha.ar en niet aan hem 
ten goede komen, en dus de aanslag van ieder 
der echtgenooten berekend had moet,en worden 
naar het inkomen van de(n) belastingplichti
ge(n) echtgenoot(e) en niet, gelijk ten deze ge-

. scbied is, had mogen worden becijferd over het 
~ezamenlijk zuiver inkomen van man en vrouw, 
nadat dit eerst verminderd was met een som 
voor levensonderhoud en kindere11 en daarna 
in verhoudine; van ieders zufrer inkomen over 
hen omgeslagen ; 

O. dat de Raad van Beroep in de bestreden 
uitspraak aan art. 4 der verordeninu, als in 
strijd met art. 243c der GemPente,vet ver
bindende kracht heeft ontzegd en bepaald dat 
de aanslag zal worden geregeld naar een belast
baa r inkomen van f (1,--b; 

0. dat tegen de~e uitspraak is aangevoerd het 
navolgend middel van cassatie : 

Schending of verkeerde toepassing van art. 4 
rler Verordening van de gemeente 's-Graven
hage van 2 Mei 1021 regelende de hefling eener 
plaatselijke inkomstenbelasting, art. 243c der 
Gemeentewet, de artt. 31 en 32 der Wet op 
rle Inkomstenbelasting 1914 en van art. 16 

der Wot van 19 Dec. 1914 (Sta'lt8blrtd n°. 561,) 
door te beslissen, dat art. 4 der voormelde ver
ordening in strijd is met de Gemeentewet, zulks 
op den onjuisten gronrl, dat de artt. 31 en 32 
der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 een 
speciale regeling geven, die in strijd is met bet 
beginsel van art. 4 dier wet, en waar de Ge
m eentewet slechts den r egel van art. 4 uitdruk
keliik toepasselijk heeft verklaarrl, de daarmede 
strijdige bepalingen van de artt. 31 en 32 geen 
toepassing mogrn vinden, tenzij de Gemeente
wet deze als uitzondering op den a lgemeenen 
regel mede toepasselijk harl verklaard of de 
Gemeentewet de mogelijkheid daartoe had open
gesteld; 

0. hieromtrent : 
dat a1·t . 4 der betrokken Gemeenteraadsver

ordening van 's-Gravenhage luidt : 
,,De artt. 31 en 32 der Wet op de Inkomsten

belasting 1914 vinden overeenkomstige toe
passing" ; 

dat, wat er moge zijn van de juistheid der 
gronden waarop de Raad van Beroep aan art. 4 
verbindende krncbt heeft ontzegd en daarge
laten hetgeen door den Minister daartegen is 
aangevoerd, het middel van cassatie niet tot 
vernietiging van de uitsp raak kan leiden, daar 
de beslissing juist is en aan art . 4 in dit geva! 
inderdaad verbindende kracht moet worden 
ontzegd ; 

dat toch art. 243e der Gemeentewet voor
schrijft, dat bij eene gemeentelijke inkomsten
belasting bet percentage van hefling voor alle 
belastbare inkomens gelijk is ; 

dat nu we] het tweede lid van dit artikel een 
zekere progressie toelaat, mits aan de daar 
nauwkeurig geformuleerde voorwaarrlen wordt 
voldaan en art. 243/ zelfs afwijking van de 
regelen bij de artt. 243d en 243e gesteld toe
laat onder voorwaarde, dat de verdeeling van 
lasten daarbij verkregen slechts weinig ver 
schilt van die, welke bij opvolging van die re
gelen zou worden verkregen, cloch dat de 
toepasselijkheidverklaring voor het tweede lid 
van art. 32 der Wet op de Inkom~tenbelasting, 
well, voorschrift geen betrekking beeft, op de 
berekening van het inkomen, doch alleen op 
het becijferen der belasting, nadat het in
komen is vastgesteld, met gezegd art. 243e in 
strijd is; 

,l.at toch het bij elkander tellen van het be
lastbaar inkomen van een belastingplichtige 
en van dat zijner echtgenoote, over dit bedrag 
de belasting berekenen en daarna de dan vast
gestelde belastingsom over iecler der beide 
echtgenooten om te slaan in verhouding van 
ieders inkomen ten gevolge kan hebben, dat 
aan een belastingplichtige een niet onaanzien
lijk hooger bedrag aan belasting wordt opgelegd 
dan wanneer de belasting. zonder toepassing 
van art. 32, was becijferd over het eigen belast
baar inkomen van den belastingplichtige zonder 
rekening te houden met bet inkomen zijner 
echtgenoote, zoodat noch de uitzondering van 
bet 2° lid van art. 243e noch die van art. 243f 
aanwezig is ; 

dat nu het aldus opleggen van een hoogere 
be!asting over eenzelfde belastbaar inkomen, 
of wat hetzelfde is, het beteekenen van een 
hooger percenhge van hefting, in strijd is met 
het bepaalde bij art. 243e, lste lid, ,for Ge-
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meentewet, dat geen ongelijk percentage van 
heffing gedoogt ; 

Verwerpt bet beroep. (W.) 

26 ,foni . J 929. BEFlCHIKKING van den 
Hoogen Raad. 

Zakelijke bedrijfsbelasting der gemeente Ede. 
Norh uit art. 265b der Gemeentewet• 

noch uit, eeuig antler wetsartikel volgt, dat 
een belastingplir.htige bjj zijn beroep op 
den Raad van Beroep niet op een geheel 
nieuwen tot dusverre niet vermelden grand 
de juistheid_ van een bij beschikking op 
bezwaarschrift gehaudbaafden aanslag zou 
mogen betwisten. 

Beteekenis welke te bechten is aan de in 
art. 5 der plaatseljjke belastingverorde
ning gebezigde woorden .,arbeiders die in 
het bedrijf werkzaam waren". 

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

Burgemeester der gemeente Ede tegen de uit
spra ak van den Raad van Beroep voor de Di
recte Belastingen te Arnhem van 17 Dec. 1928, 
betreffende. den aanslag in de zakelijke belasting 
op het bedrijf der gemeente Ede, opgelegd aan 
de Naamlooze Vennoot chap Nederlandsche 
K unstzijdefabriek, gevestigd te Arnhem, over 
bet belastingj aar 1927 ; 

Gehoord de raadslieden ,·an partijen ; 
Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

.'\dvocaat-Generaal Van Lier, namens den 
Procureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

0 ., dat belanghebbende tegen haren boven
vermelden aanslag een bezwaarschrift heeft 
ingediend, waa1 in zij beweerde, dat de veror
dening van 18 Aug. 1921, waarop de aanslag 
gegrond is, niet verbindend is .: 

dat de Raad der gemeente dit bezwaar heeft 
afgewezen, waarna belanghebbende zich gewend 
heeft tot den bovengenoemden Raad van Re
roep met een beroepschrift, waarin zij niet 
}anger de onverbindbaarheid der Verordening 
staande bield, maar zicb uitsluitend er op 
beriep, dat bij het opleggen van den aanslag 
aan art. 5, der Verordening eene verkeerde 
toepassing was gegeven ; 

dat dit artikel luidt : 
,,Het gemiddeld aantal arbeiders, dat als 

maatstaf voor de beffing moet worden geno
men, wordt berekend als volgt : 

,,Samcn worden geteld de aantallen arbeiders 
die op elken werkdag van het aan het belasting
jaar voorafgaand kalenderjaar in het bedrijf 
werkzaam waren. Vervolgens wordt dit aan
tal gedeeld door bet aantal werkdagen van be
doeld kalenderjaar waarop arbeiders in het 
bedriif werkzaam waren . 

.,Bij deze berekening komen alleen in aanmer
king de arbeiders die minder verdienden dan het 
kracbtens art. 242e der GPmeentewet bij a lge
meenen maatregel van bestuur vastgesteld 
bedrag.'' ; 

dat nu belanghebbende van meening was, 
dat in de zinsn3de ,,samen worden geteld de 
aantallen arbei1ers, die op elken werkdag van 
bet aan bet belastingjaar voorafgaand kalender-

jaar in het bedrijf werkzaam waren" de uit· 
drukking ,,in het bedrijf werkzaam waren'' 
beteekent in bet bedrijf werkten, zoodat bij 
deze samentelling geen rekening behoort te 
worden gehouden met de arbeiders, die op 
bedoelde werkdagen ten gevolge van ziekte of 
verlof niet in het bedrijf werkten; 

dat de Raad zich bij de bestreden uitspraak 
met deze opvatting van de belanghebbende 
heeft vereenigd en dienovereenkomstig den 
opgelegden aanslag heeft verminderd ; 

0. dat de Burgemeester der gemeente Ede 
tegen deze uitspraak in cassatie aanvoert : 

10. dat de Raad van Beroep belangbebbende 
niet-ontvankelijk had moeten verklaren in 
haar beroepscbrift waar zij in dat beroepschrift 
niet opkwam tegen de beschikking van den ge
meentaraad waarbij bet bezwaar aangaande de 
verbindbaarheid der Verordening werd ver
worpen, maar op een geheel nieuwen grond de 
juistbeid van den aanslag betwistte; en 

20. dat de Raad van Beroep eene verkeerde 
toepassing heeft gegeven aan het bovenver
melde art. 5 der Verordening door in strijd 
met het taalgebruik en met de a.rtt. 122a en 
242e der GemeentewPt aan de uitdrukkin~ 
,,in het beclrijf werkzaam waren" de beteekenis 
toe te kennen van ,,in het bedrijf werkten"; 

0. dat de eerste grief moet worden verworpen 
daar noch nit art . 256b der Gemeentewet noch 
uit eenig antler wetsartikel volgt, dat de be
h~stingplicbtige bij zijn beroep op den Raad 
van Beroep niet op ecn geheel nieuwen grond 
de juistheid van den bij beschikking op be
zwaarschrift gehandhaafden aanslag zou mogen 
betwist,en ; 

0. omtrent de tweede grief, dat blijkens 
pleidooi de gemeente Ede van oordeel is, dat 
onder .,arbeiders, die op elken werkdag van bet 
aan het belastingjaar voorafgaande kalender
jaar in het bedrijf werkzaarn waren" zijn te 
verstaan arbeiders .,die op genoemde dagen 
aan het bedrijf verbonden waren", al werkten 
zij op die dagen, ten ge,·olge van ziekte of ver
lof, niet in bet bedrijf ; 

0 . dat echter de opvatting van den Raa.d 
van Bernep dat in voormelde zinsnede ,,werk
zaam waren" beteekent ,,werken" juist voor
kornt; 

dat tocb in art. 5 bjj de bepaling van den 
deeler eveneens de uitdrukking .,werkzaam 
waren" gebezigd wordt 13n in deze hepaling 
bezwaarlijk sprake kan zijn van b,it aantal 
werkdagen, waarop arbeiders, die minder ver
dienen dan in het slot van art .. 5 is aangewnen, 
aan bet bedrijf verbonden waren, ma.ar veeleer 
van het auntal werkdagcn, waarop zoodanige 
arbeiders in bet bcdrjjf werkten; 

dat bovendien bij de lezing van de belang
hebbende zoowel ten aanzien van het deeltal 
als ten a~nzien van den deeler zich moeilijk
heden zouden voordoen met zoogenaamde 
losse arbeiders. van wie men torh moeilijk kan 
zeggen, dat zij aan het bedrijf verbonden ,varen, 
terwijl bet tocb niet de bedoelmg kan ZIJn ge
weest deze soort arbeiders voor <le heffing der 
belasting uit te schakelen ; 

dat we) aan belanghebbende kan worden 
toegegeven, dat in de door den Raad van Be
roep voorgestane lezin~ bij de omschrijving van 
den deeler gesprokPn nad kunnen worden van 
.,het aantal dagen" in plaats van ,.het aantal 
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werkdagen" maar dat dit nog niet pk-it tegen 
die lezing; 

dat immers, gelijk belanghebbende ook bij 
pleidooi heeft doen opmerken, er ,,werkdagen" 
kunnen zijn waarop niet gewerkt wordt door 
arbeiders als in het slot van art. 5 bedoeld, maar 
dan ook een beperking van de voor den deeler 
in aanmerking komende werkdagen tot die, 
waarop wel zoodanige arbeiders in het bedrijf 
werkten, geenszins misplaatst is ; 

dat ten slotte noch de artt. 122a en 242e der 
Gemeentewet noch de ratio der zakelijke be
drtifsbelasting zich tegen de lezing van den 
Raad van Beroep verzett•m ; 

dat derhalve de tweede ~rief van belang
h ebbende eveneens ongegrond is ; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

27 Juni 1929. BESLUIT, houdende beslis
sing op de beroepen, ingevolge artikel 3 
der Wet 0penbare Vervoermiddelen inge
steld tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Gelderland van 20 Juli 
1927, n°. 181. S. 373. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

den Nederlandschen Bond van Autobusdienst
Ondernemers te Hil versum, de Firma A . van 
de Rijdt en Co. te Grave en den Bond van 
13edrijfsautohouders in Nederland te 's-Gra
venhage, tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Gelderland van 20 Juli 
1927, n° . 181 (Provinciaal Blad n°. 121) , 
waarbij aan de Naamlooze Vennootschap Al
gemeene Transport 0nderneming te Utrecht 
vergunning is verleend tot het in werking 
brengen van een autobusdienst van Grave over 
Nederasselt, Luenen, Alverna en De Teersdijk 
naar Nijmegen, voor zoover dit traject op Gel
dersch grondgebied is gelegen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 19 Juni 1928, n°. 552, en 6 Maart 1929, 
n°. 552 (1928) /58; 

Op de voordracht van 0nzen Minister van 
Waterstaat van 22 Juni 1929, La. 0. , Afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen; 

0verwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Gelderland bij besluit van 20 Juli 1927 aan de 
Naamlooze Vennootschap Algemeene Trans
port 0nderneming vergunning hebben ver
leend tot het in werking brengen van een 
autobusdienst, voor zoover hunne provincie 
betreft, van Grave over Nederasselt , Luenen, 
Al-verna en De Teersdijk naar Nijmeg en, on
der een 11-tal voorwaarden, waarvan de tien
de luidt: 

,,Op het traject mogen geen reizigers war
den vervoerd, die niet tevens door de Alge
meene Transport 0nderneming warden ver
voerd op een aansluitend traject in de pro
-vincie Noord-B1·abant"; ' 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat tegen verleening der gevraag
de vergunning bezwaar is gemaakt door de 
firma Van de Rijdt en Co. te Grave, aange
·zien de door haar op het traject Grave- Nij
megen geexploiteerde autobusdienst op vol
doende wijze in de verkeersbehoefte voorziet; 
dat de dienst Nederasselt (Graafsche veer)
Luenen-Alverna- De Teersdijk-Nijmegen is 

1929. 

ontworpen in aansluiting aan een door de 
Naamlooze Vennootschap Algemeene Trans
port 0nderneming aangevraagd complex van 
in Grave samenkomende diensten, die de voor
naamste gemeenten in het Noordoosten van 
Noor,d,-Brabant onderling verbinden; dat vol
gens de meening van Gedeputeerde Staten 
dier provincie het bedoelde complex door eene 
verbinding met Nijmegen aan beteekenis zal 
winnen; dat blijkens mededeeling van dit Col
lege de Naamlooze Vennootschap Algemeene 
Transport 0nderneming de tot meerbedoeld 
complex behoorende lijn Eindhoven- Gemert
Udenr-G,·ave met eene doorverbinding naar 
Nijmegen van zooveel belang acht, dat zij 
genoegen zou kunnen nemen met een even
tueel verbod om op het traject Nijmegenr
Grave reizigers te vervoeren, die niet tevens 
door haar buiten dat traject vervoerd war
den; dat, indien door een zoodanig verbod de 
exploitatie wordt beperkt en bijgevolg onge
wenschte concurrentie met den dienst der fir
ma Van de Rijdt en Co. wordt tegengegaan, 
er geen bezwaar bestaat om vergunning tot 
het in werking brengen van den onderwerpelij
ken autobusdienst te verleenen; 

dat van dit besluit de Nederlandsche Bond 
van Autobusdienst-0ndernemers te Hil versum 
voor zijn lid , de firma Van de Rijdt en Co. te 
Grave, de firma A. van de Rijdt en Co. te 
Grave en de Bond van Bedrijfsautohouders 
in Nederland te 's -Gravenha(J'e bij Ons in be
roep zijn gekomen; 

dat de eerstgenoemde appellant aanvoert, 
dat, indien een goed geoutilleerd autobusbe
drijf ten voile in de verk!Jersbehoeften voor
ziet, het verre van economisch is, parallel een 
soortgelijk bedrijf daarneven te doen voortbe
staan; dat wel het door Gedeputeerde Staten 
opgelegde vervoerverbod het bestaande bedrijf 
voot te groote schade zal vrijwaren, echter te
vens de Naamlooze Vennootschap Algemeene 
Transpor t 0nderneming in hare meening 
staaft, dat voor hare onderneming eenig over
leg met nevenbedrijven niet aan de orde be
hoeft te warden gesteld; dat de Naamlooze 
Vennootschap Algemeene Transport 0nder
neming hare reizigers voor een verder ver
voer naar Nijm egen, bij eene beschikking van 
dienstregeling en tarieven, zeer we! aan. de 
firma Van de Rijdt en Co. kan doorgeven 
zonder de belangen van het publiek te scha
den; dat integendeel het economische belang 
van het algemeen en mogelijke toekomstige 
samenwerking tusschen Nederlandsche Spoor
wegen en particuliere autobusbedrijven met 
eene dergelijke regeling zullen zijn gebaat; 

dat de firma A . van de Rijdt en Co. aan
voert, dat door deze aan de Naamlooze Ven
nootschap Algemeene Transport 0nderneming 
verleende vergunning aan haar autobusdienst 
wordt onttrokken alle vervoer _van personen, 
welke tot nu toe van de Noordbrabantsche ge
meenten Mill, B ee,-s, Gassel, Elftweg gemeen
te Velp, Langenboom, Escharen, Zeeland naar 
Grave kwamen en van Grave af naar het 
Noordoosten (traject Grave- Nijmegen) vice 
versa gebruik maakten van haar autobusdienst; 
dat immers deze personen thans uit die ge
meenten zullen worden opgehaald en gebracht 
door de diensten der Naamlooze Vennootschap 
Algemeene Transport 0nderneming naar en 

44 
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van Grave en ten gevolge van deze vergunning 
door de Naamlooze Vennootschap Algemeene 
Transport Onderneming doorvervoerd zullen 
warden op het traject Grave-Nijmegen; dat 
haar autobusdienst tot nu toe slechts heeft 
kunnen bestaan mede ten gevolge van dit 
laatste personenvervoer ( doorvervoer) ; dat 
dus door het genoemde verbod aan de Naam
iooze Vennootschap Algemeene Transport On
derneming om op het tra ject Nijm egen-G,·ave 
reizigers te vervoeren, die niet tevens door 
haar buiten dat traject vervoerd warden, en 
de daarmede gepaard gaande beperking der 
exploitatie van den dienst der Naamlooze 
Vennootschap Algemeene Transport Onderne
ming, in het geheel niet wordt bereikt, dat 
ongewenschte concun-entie met haar dienst 
wordt tegengegaan; 

Overwegende : dat artikel 3, lid 1, der Wet 
Openbare Vervoermiddelen van eene beschik
king van Gedeputeerde Staten, als in artikel 
2 bedoeld, beroep op Ons openstelt voor iede
ren belanghebbende; 

dat de N ederlandsche Bond van Autobus
dienst-Ondernemers te Hilversum en de Bond 
van Bedrijfsautohouders in Nederland te 
's-Gravenhage niet geacht kunnen warden be
Jang in den zin van de genoemde wetsbepaling 
te hebben bij de vernietiging of wijziging van 
het bestreden besluit ; 

dat weliswaar de eerstgenoemde Bond, blij
kens. het in zijn beroepschrift gestelde, in deze 
is opgekomen voor ziin lid, de firma A . van 
de Rijdt en Co. te Grave, doch dat niet is ge
bleken, dat de Bond daartoe door deze be
langhebbende is gemachtigd; 

Overwegende: ten aanzien van het beroep 
van de firma A. van de Rijdt en Co. te Grave: 
dat op grond van de overgelegde stukken moet 
worden aangenomen dat de autobusdienst der 
Algemeene Transport Onderneming op het 
traject Grave- Nijmegen ten nauwste samen
hangt met het net van autobusverbindjngen, 
hetwelk deze onderneming in oostelijk Noord,. 
Brabant exploiteert; dat de exploitatie van 
dit net, met name van de minder rendabele 
gedeelten daarvan, tot schade voor de ver
keersvoorziening, niet zal kunnen warden 
voortgezet, indien aan de onderneemster niet 
de gelegenheid wordt geschonken zelve het 
verdere vervoer naar Nijmegen van de door 
haar te Gra·ve aangevoerde r,eizigers op zich 
te nemen·; dat hieruit weliswaar nadeel voor 
de firma A. van de Rijdt en Co. voortvloeit, 
doch dat het voortbestaan van den dienst van 
die firma niet wordt in gevaar gebracht, aan
gezien het locaal vervoer op het traject Grave 
-Nijmegen, alsmede het verdere vervoer naar 
en van Nijmegen van de reizigers der overige 
autobusdiensten, welke Grave aandoen, aan de 
Algemeene Transport Onderneming is verbo
den en dus uitsluitend aan de firma Van de 
Rijdt en Co. ten goede komt; dat Gedepu
teerde Staten van Gelderland derhalve terecht 
de gevraagde vergunning hebben verleend; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

1° . den Nederlandschen Bond · van Auto
busdienst-Ondernemers en den Bond. van Be
drijfsautohouders in Nederland in hunne be
roepen niet-ontvankelijk te verklaren; 

2° . het beroep van de firma A . van de 
Rijdt en Co. ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat met het rap
port van Onzen Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

H et Loo, den 27sten Juni 1929. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Waterstaat, H . v. d. Veg t e. 
( Uitgeg. 1 Augustus 1929. ) 

,,MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

La. 0. 

A f de e ling 
V e r v o e r- e n M ij n w e z e n. 

' s-Gravenhage, 22 Juni 1929. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft mij doen toekomen 
het aan Uwe Majesteit uitgebrachte advie& 
van 19 Juni 1928, n°. 552, met ontwerp-be
sluit en bijlagen, betreffende de beroepen, 
ingesteld door den Nederlandschen Bond van 
Autobusdienst-Ondernemers te Hilversum, de 
firma A. van de Rijdt en Co. te Grave en den 
Bond van Bedrijfsautohouders in Nederland te 
's-Gravenhage tegen de beschikking van Ge
deputeerde Staten van Gelderland van 20 
Juli 1927, n°. 181 (Provinciaal Blad n°. 121), 
waarbij aan de Algemeene Transport Onder
neming te Utrecht vergunning is verleend tot 
het in werking brengen van een autobusdienst 
van Grave over Nederasselt, Luenen, Alverna 
en D e Teersdijk naar Nijmegen, voor zoover 
dit traject op Geldersch grondgebied is gele
gen. 

Het ontwerp-besluit luidde als volgt: 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

den Nederlandschen Bond van Autobusdienst
Ondernemers te Hilversum, de Firma A. van 
de Rijdt en Co. te Grave en den Bond van 
Bedrijfsautohouders in Nederland te 's-Gra,.. 
venhage, tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Gelderland van 20 Juli 
1927, n°. 181 (Provinciaal Blad n°. 121), 
waarbij aan de Naamlooze Vennootschap Al
gemeene Transport Onderneming te Utrecht 
vergunning is verleend tot het in werking 
brengen van een aut-0busdienst van Grave over 
Nederasselt, Luenen, Alverna en De Te ersdijk 
naar Nijmegen, voor zoover dit traject op 
Geldersch grondgebied is gelegen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesch illen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 J uni 1928, n°. 552; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Gelderland bij besluit van 20 Juli 1927 aan 
de Naamlooze Vennootschap Algemeene Trans
port Onderneming vergunning hebben ver
leend tot het in werking brengen van een 
autobusdienst, voor zoover hunne provincie be
treft, van Grave over N ederasselt, L uenen,. 
Alverna en De T eersdijk naar Nijmegen, on-
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der een 11-tal voorwaarden, waarvan de tien
de luidt: 

,,Op het traject mogen geen reizigers wor
den vervoerd, die niet tevens door de A.T.O. 
worden vervoerd op een aansluitend ttaject in 
de provincie Noord-Brabant"; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat tegen verleening der gevz:aag
de vergunning bezwaar is gemaakt door de 
firma Van de Rijdt en Co. te Grave, aange
zien de door haar op het traject Grave-Nij
megen geexploiteerde autobusdienst op vol
doende wijze in de verkeersbehoefte voorziet; 
dat de dienst N ederassel t (Graafsche veer)
Luenen-Alverna-De Teersdijk-Nijmegen is 
ontworpen in aansluiti~g aan een door de 
Naamlooze Vennootschap Al gemeene Trans
port Onderneming aangevraagd complex van 
in Grave samenkomende diensten, die de voor
naamste gemeenten in het Noordoosten van 
N oord-Brabant onderl ing verbinden; dat vol
gens de meening van Gedeputeerde Staten 
dier provincie het bedoelde complex door eene 
verbinding met Nij1negen aan beteekenis zal 
winnen; dat blij kens mededeeling van dit Col
lege de Naamlooze Vennootschap Algemeene 
Transport Onderneming de tot meerbedoeld 
complex behoorende lijn Eindhoven-Gemert
Uden-Grave met eene doorverbinding naar 
Nijmeg en van zooveel belang acht, dat zij ge
noegen zou kunnen nemen met een eventueel 
verbod om op het traject Nijmegen-Grave 
reizigers te vervoeren, die niet tevens door 
haar buiten dat traject vervoerd warden ; dat, 
indien door een zoodanig verbod de exploita
tie wordt beperkt en bijgevolg ongewenschte 
concurrentie met den dienst der firma Van de 
Rijdt en Co. wordt tegengegaan, er geen be
zwaar bestaat om vergunning tot het in wer
king brengen van den onderwerpelijken auto
busdienst te verleenen; 

dat van dit besluit de Nederlandsche Bond 
van Autobusdienst-Ondernemers te H il versum 
voor zijn lid, de firma Van de Rijdt en Co. te 
Grave, de firma A. van de Rijdt en Co. te 
Gmve en de Bond van Bedrijfsautohouders in 
Nederland te 's-Gravenhage bij Ons in beroep 
zijn gekomen; 

dat de eerstgenoemde appell ant aanvoert, 
dat, indien een goed geoutilleerd autobusbe
drijf ten voile in de verkeersbehoeften voor
ziet, het verre van economisch is, parallel een 
soortgelijk bedrijf daarneven te doen voortbe
staan; dat we! het door Gedeputeerde Staten 
opgelegde vervoerverbod het bestaande bedrijf 
voor te groote schade zal vrijwaren, echter 
tevens de N aamlooze Vennootschap A lgemeene 
Transport Onderneming in hare meening 
staaft, dat voor hare onderneming eenig over
leg met nevenbedrijven niet aan de orde be
hoeft te warden gestel d ; dat de Naamlooze 
Vennootschap A l gemeene Transport Onder
neming hare reizigers voor een verder vervoer 
naar Nijm egen, bij eene beschikking van 
dienstregeling en tarieven, zeer we! aan de 
firm a Van de Rijdt en Co. kan doorgeven 
zonder de belangen van het publiek te scha
den; dat integendeel het economische belang 
van het algemeen en mogelijke toekomstige 
samenwerking tusschen Nederlandsche Spoor
wegen n particul iere autobusbedrijven met 
eene dergelijke regeling zullen zijn gebaat; 

dat de firma A . van de Rijdt en Co. aan
voert, dat door deze aan de Naamlooze Ven
nootschap Algemeene Transport Onderneming 
verleende vergunning aan haar autobusdienst 
wordt onttrokken alle vervoer van personen, 
welke tot nu toe van de oordbrabantsche ge
meenten Mill, B ee,·s, Gassel, Elftweg gemeen
te Velp, Langenboom, Escharen, Z eeland naar 
Grave kwamen en van Grave af naar het 
Noordoosten (trajeot Grave-Nijmegen) vice 
versa gebruik maakten van haar autobus
dienst; dat immers deze personen thans uit 
die gemeenten zullen warden opgehaald en 
gebrnoht door de diensten der Naamlooze Ven
nootschap Algemeene Transport Onderneming 
naar en van Grave en ten gevolge van deze 
vergunning door de N aamlooze Vennootschap 
Algemeene Transport Onderneming doorver
voerd zullen warden op het traject Grave
Nij,negen; dat haar autobusdienst tot nu toe 
slechts heeft kunnen bestaan mede ten gevol
ge van dit laatste personenvervoer ( doorver
voer); dat dus door het genoemde verbod aan 
de Naamlooze Vennootschap Algemeene Trans. 
port Onderneming om op het traject Nijmegen 
- Grave reizigers te vervoeren, die niet tevens 
door haar buiten dat traject vervoerd warden, 
en de daarmede gepaard gaande beperking 
der exploitatie van den dienst der Naamlooze 
Vennootschap Algemeene Transport Onderne
ming, in het geheel niet wordt bereikt, dat 
ongewenschte concurrentie met haar dienst 
wordt tegengegaan; 

Overwegende: dat artikel 3, lid 1, der Wet 
Openbare Vervoermiddelen van eene beschik
king van Gedeputeerde Staten, als in artikel 2 
bedoeld, beroep op Ons openstelt voor iederen 
belanghebbende; 

dat de Nederlandsche Bond van Autobus
dienst-Ondernemers te H ilversu,n en de Bond 
van Bedrijfsautohouders in Nederland te 
's-Gravenhage niet geacht kunnen worden be
Jang i:n den zin van de genoemde wetsbepaling 
te hebben bij de vernietiging of wijziging van 
het bestreden besluit; 

dat weliswaar de eerstgenoemde Bond, blij
kens het in zijn beroepschrift gestelde, in deze 
is opgekomen voor zijn lid, de firma A. van 
de Rijdt en Co. te Grave, doch dat niet is ge
hleken, dat de Bond daartoe door deze be
langhebbende is gemachtigd; · 

Overwegende voorts, ten aanzien van het 
beroep van de firma Van de Rijdt en Co. te 
Grave, dat op grand van de stukken moet 
warden aangenomen, dat de autobusdienst van 
dez;e firma op ulleszim, voldoende wijze in de 
verkeersbehoefte tusschen Nijrneg en en Grave 
voorziet; 

dat op dit traject aan een nieuwen dienst 
van de raamlooze Vennootschap Algemeene 
Transport Onderneming geen behoefte be
staat, ook n iet voor het doorvervoer van de 
passagiers, welke door de in Noord-Brabant 
werkende diensten van de Naamlooze Ven
nootschap Algemeene Transport Onderneming 
naar Grave worden vervoerd met bestemming 
voor Nijmegen, daar deze passagiers zonder 
bezwaar met de bussen van de firma Van de 
Rijdt en Co. hunne reis kunnen voortzetten; 

dat Gedeputeerde Staten van N oord-Bra
bant en die van Gelderland bij de goedkeu
ring van de dienstregelingen, voor zoover de 
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exploitanten onverhoopt niet zelf daarvoor 
zorg dragen, goede aansluiting te Grave kun
nen bevorderen; 

dat mitsdien de bestreden vergunning ten 
onrechte is verleend; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1 °. den Nederlandschen Bond van Auto
busdienst-Ondernemers en den Bond van Be
drijfsautohouders in Nederland in hunne be
roepen niet-ontvankelijk te verklaren; 

2°. met vernietiging van het bestreden be
sl uit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land van 20 Juli 1927, n° . 181, aan de Naam
looze Vennootschap Algemeene Transport On
derneming vergunning voor het in werking 
brengen van een autobusdienst Grave-Nijme
gen, voor zoover betreft de provincie Gelder
land, te weigeren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal warden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

De Minister van Waterstaat," 

Aangezien ik tegen dat ontwerp-besluit em
stige bezwaren ha d, richtte ik het volgende 
schrijven tot de Afdeeling: 

,,22 Mei 1929, n°. 431, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen. 

Uwe Afdeeling deed mij toekomen het door 
haar aan Hare Majesteit de Koningin uitge
brachte advies van 29 Juni 1928, n°. 552, met 
ontwerp-besluit en bijlagen, betreffende de be_ 
roepen, ingesteld door den Nederlandschen 
Bond van Autobusdienst-Ondernemers te H il
versum, de firma A. van de Rijdt en Co. te 
Grave en den Bond van Bedrijfsautohouders 
in Nederland te 's-Gravenhage, tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van Gel
derland van 20 Juli 1927, n°. 181 (Provin
ciaal Blad n°. 121) , waarbij aan de Alge
meene Transport Onderneming te Utrecht ver
gunning is verleend tot het in werking bren
gen van een autobusdienst van Grave over 
Nederasselt , Luenen, Alverna en De Teersdijk 
naar Nijmegen, voor zoover dit traject op 
Geldersch grondgebied is gelegen. 

Blijkens het ontwerp-besluit is Uwe Afdee
ling van oordeel, dat het beroep van de fir
ma Van de Rijdt en Co. gegrond is, en dat 
de door de Naamlooze Vennootschap Alge
meene Transpo'rt Onderneming gevraagde ver
gunning behoort te warden geweigerd, op 
overweging, dat de autobusdienst van de firma 
Van de Rijdt en Co. op allesz ins voldoende 
wijze in de verkeersbehoefte tusschen Nijmegen 
en Grave voorziet, en dat op dit traject aan 
een nieuwen dienst van de Naamlooze Ven
nootschap Algemeene Transport Onderneming 
geen behoefte bestaat, ook niet voor het door
vervoer van de passagiers, welke door de in 
Noord-Brabant werkende diensten van de 
Naamlooze Vennootschap Algemeene Trans
port Onderneming naar Grave warden ver
voerd met bestemming voor Nijmegen. 

In dat geval erkent Uwe Afdeeling dus 
blijkbaar de juistheid van de door mij ver
schillende malen tegenover haar verdedigde 
stelling, dat het in het belang van eene juiste 
verkeersvoorziening moet warden geacht, in-

dien in het algemeen op een traject geen 
tweede onderneming wordt toegelaten, wan
neer reeds voldoende in de verkeersbehoefte 
wordt voorzien. 

Met Uwe Afdeeling hen ik van meening, 
dat verleening aan de Algemeene Transport 
Onderneming van de gevraagde vergunning, 
op zich zelf beschouwd, uit een oogpunt van 
Yerkeerseconomie niet gerechtvaardigd zou 
zijn; ook ik neem aan, dat het doorvervoer 
van de reizigers, die met de bussen van de 
Algemeene Transport Onderneming naar Grave 
warden vervoerd met bestemming voor Nij
n~egen, met de bussen van de firma Van de 
Rijdt en Co. en omg~keerd in vele gevallen 
zonder groat bezwaar zou kunnen geschieden. 
lntusschen blijven aan zoodanige overgangen 
verschillende moeilijkheden verbonden; als 
voorbeeld diene de onzekerheid in hoever bij 
het voorkomen van vertraging voor doorgaan
de reizigers aansluiting op den volgende bus
dienst zal warden verkregen. 

Naar mijne meening mag evenwel de ge
vraagde vergunning Grave-Nijmegen niet op 
zich zelf warden beschouwd, doch staat zij in 
nauwen samenhang met de door de Naamlooze 
Vennootschap Al gemeene Transport Onderne
ming in het Oosten van de provincie N oord
Brabant geexploiteerde busdiensten. Van deze 
diensten komen drie in Grave samen. Op zich 
zelf beschouwd zullen deze diensten wellicht 
niet rendabel zijn, doch de mogelijkheid van 
gecombineerde voortzetting der ritten naar 
Nijmegen maakt, dat op het traject Grave
Nijmegen de exploitatie zelfs bij uitsluiting 
van de bediening van het locaal verkeer vol
doende kan opleveren om de exploitatie op 
de minder gunstige trajecten in stand te hou
den. Het is mij dan ook bekend - en ik on
derstel, dat de gemachtigde der Algemeene 
Transport Onderneming daarop in de open
bare vergadering Uwer Afdeeling eveneens zal 
hebben gewezen - dat in geval van weigering 
aan de Algemeene Transport Onderneming 
van de vergunning op het traject Grave
Nijmegen, veel kans bestaat, dat een groot 
gedeelte van de diensten dier onderneming in 
oostelijk N oord,.Brabant eveneens zal warden 
gestaakt. 

Ik zou dit een ernstig gevaar voor de ver
keersvoorziening in <lit gebied achten, zoodat 
ik, ter vermijdi"ng hiervan, in dit bijzondere 
geval op het traject Grave-Nijmegen den 
dienst der Algemeene Transport Onderneming 
naast dien van de firma Van de Rijdt en Co. 
zou willen toelaten, te meer, daar naar mijne 
meening door de lOe aan de vergunning der 
Algemeene Transport Onderneming verbonden 
voorwaarde, welke het locaal verkeer op ge
noemd traject verbiedt, een voldoend arbeids
veld voor eene vruchtdragende exploitatie van 
den dienst van de firma Van de Rijdt en Co. 
overblijft. 

Krachtens de mij door H are Majesteit de 
Koningin verleende algemeene machtiging mo
ge ik daarom de op dit beroep betrekking heb
bende stukken weder aan Uwe Afdeeling doen 
toekomen, met het verzoek het beroep, in ver
band met het boven uiteengezette, nader te 
willen overwegen. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) H. v. d. Veg t e." 
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De Afdeeling deed mij hierop haar nader 
aclvies aan Uwe Majesteit toekomen, luidende: 

's-Gravenhage, 6 Ma.art 1929. 

,,N°. 552 {1928)/58. 

Aan de Koningin. 

Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van Waterstaat met een 
schrijven van 22 Februari 1929, n° . 431, Afd. 
V. en M., bij den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschi ll en van Bestuur, opnieuw ter 
ovenveging aanhangig gemaakt de beroepen, 
ingesteld door den ederlandschen Bond van 
A utobusdienst-Ondernemers te H ilversu,n, de 
firma A. van de Rijdt en Co. te Grave en den 
Bond van Bedrijfsautohouders in Nederland 
te 's-Gravenhage tegen de beschikking van Ge
deputeerde Staten van Gelderland van 20 Jul i 
1927, n°. 181 (Provinciaal Blad n°. 121), 
waarbij aan de Algemeene Transport Onder
neming te Utrecht vergunning is verleend tot 
het in werking brengen van een autobusdienst 
van Grave over Nederasselt, Luenen, Alverna 
en D e T eersdijk naar Nijme(llen, voor zoover 
dit tra ject op Geldersch grondgebied is gele
gen. 

De Minister deelt mede, dat het hem be
kend is, dat, ingeval de Algemeene Trans
port Onderneming de vergunnin~ voor bet 
traject Grave-Nijmegen niet kriJgt, er veel 
kans op bestaat, dat een groat gedeelte van 
de diensten dier onderneming in oostelijk 
Noord-Brabant eveneens zal worden gestaakt. 
Ter vermijding van dit ernstig gevaar voor de 
verkeersvoorziening zou de Minister in dit bij
zondere geval op bet traject Grave-Nijmegen 
den dienst der Algemeene Transport Onder
neming naast dien van de firma Van de 
Rijdt en Co. willen toelaten, te meer, daar 
naar zijne meening door de l0e aan de ver
gunning der Algemeene Transport Onderne
ming verbonden voonvaarde, welke het locaal 
verkeer op genoemd traject verbiedt, een vol
doend arbeidsvelcl voor eene vruchtdragende 
exploitatie van den dienst van de firma Van 
de Rijdt en Co. overblijft. 

De Afdeeling kan zich met het standpunt 
van den Minister niet vereenigen. 

In het algemeen acht de Afdeeling het een 
voordeel, dat dagelijksche autobussen tot een 
behoorlijk eindpunt kunnen doorrijden. Tref
fen zij op betrekkelijk korten afstand van hun 
eindpunt andere dagelijksche diensten aan, 
clan is er geen bezwaar tegen, dat deze naast 
elkander bestaan. Zoo is er ook geen bezwaar 
tegen, dat voile marktbussen tot de markt
pl aats doorrijden, al rijden zij per slot een 
groot stuk samen met dagelijksche diensten, 
welke van hen geen concurrentie ondervinden 
(z'ie Koninklijk besluit van 8 December 1928, 
n°. 27, betreffende een autobusdienst B orger
Gieten-Groningen). In al deze gevall en doet 
zich niet de grond van weigering der vergun
ning voor, dat de duurzame voorziening in de 
verkeersbehoeften in gevaar wordt gebracht. 

In het onderhavige geschi l staat de zaak 
echter anders. 

Drie busdiensten van de Algemeene Trans
port Onderneming komen in Grave samen. 
Een dee! der passagiers zal verder moeten 

reizen naar Nijmegen, dat op aanmerkelijken 
afstand van Grave is gelegen. De algemeene 
Transport Onderneming laat deze passagiers 
uitstappen en overstappen in bussen van haar 
dienst Grave-Nijmegen. Het ongemak van 
overstappen en het daarmede gepaard gaand 
tijdverlies zijn dus gelijk, onverschillig of de 
passagiers met de Algemeene Transport On
derneming of met den dienst van A. van de 
Rijdt en Co. doorgaan; deze laatste dienst 
heeft zich tot volledige aansluiting op de 
dienstregeling van de Algemeene Transport 
Onderneming bereid verklaard. 

Eigenlijk heeft de Algemeene Transport On
derneming geen tot Nijmegen doorgaande 
diensten. Ter wille van het doorgaand ver
keer, welks belang de Afdeeling gaarne er
kent, is dus vergunning voor de Algemeene 
Transport Onderneming op het traject Grave
Nijmegen van geen beteekenis. Wei echter 
brengt een e igen dienst van de Algemeene 
Transport Onderneming op dit traject ook 
met verbod van locaal vervoer ernstig ge
vaar mede voor den dienst van A. van de 
Rijdt en Co., omdat men met de Al gemeene 
Transport Onderneming zeer gemakkelijk een 
kaartje kan nemen tot b.v. Escharen en bij het 
over tappen in Grave niet meer in de bus 
naar Escharen stapt, maar in Grave blijft. 

De Algemeene Transport Onderneming over
treedt clan het vervoerverbod niet en de pas
sagiers kunnen niet gedwongen worden tot 
Escharen verder te reizen, zoodat feitelijk de 
Algemeene Transport Onderneming ondanks 
het vervoerverbod de verbinding Nijmegen
Grave kan tot stand brengen. Daarnaast zou 
zoodanige dienst van de Al gemeene Transport 
Onderneming blijkens het advies van Gede
puteerde Staten van Gelderland van 7 Fe
brua ri 1928, n°. 173, vele passagiers uit Mill, 
Beers, Gassel, Elftweg, Langenboom, Escharen 
en Z eeland aan den dienst van Van de Rijdt 
en Co. onttrekken. 

Onder deze omstandigheden acht de Afdee
ling het aannemelijk, dat de dien t van de 
Algemeene Transport Onderneming de duur
zame verkeersvoorziening van het traject Nij
megenr-Grave, welke tot heden door de firma 
Van de Rijdt en Co. is in stand gehouden, 
ernstig in gevaar zal brengen. Hierin lag 
voor de Afdeeling de grond voor weigering 
van de vergunning aan de Algemeene Trans
port Onderneming overeenkomstig de ook door 
den Minister in zijn schrijven van 5 Mei 1928, 
n°. 436, Afd. V. en M., opgenomen in Staats
blait n•. 334 van 1928, erkende strekking van 
het vergunningsstelsel en niet in de stalling, 
dat in het al gemeen op een traject bij voor
keur slechts eene ondernem_ing vergunning 
moet krijgen, een stalli ng, die de Minister in
zake de autobusdiensten Utrecht-Doorn - en 
terecht - ook niet hee{t gevolgd, toon Zijne 
Excellentie beslissingen heeft uitgelokt, waar
bij 3 ondernemingen vergunning kregen, hoe
wel de Broclnvay-bus-Maatschappij ongetwij
feld bij machte was alleen het verkeer te be
dienen. 

De Afdeeling ziet voorts niet in, waarom 
het belang van eenige trajecten in Noord
Brabant, welke de Algemeene Transport On
derneming clan wellicht niet meer zou willen 
berijden, zou moeten praevaleeren. Bovendien 
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is niet zeker, dat de opheffing, waarop vol
gens den Minister veel kans is, inderdaad zal 
geschieden; en al wu de opheffing geschie
den, dan zijn wellicht anderen bereid de ex
ploitatie we! ter hand te nemen; de firma 
Van de Rijdt en Co. heeft reeds aangeboden 
eventueel het traject Uden-Grave te bedie
nen. 

Op grond van het vorenstaande meent de 
Afdeeling het aanvankelijk door haar aange
boden ontwerp-besluit te moeten handhaven. 

De Voorzitter der Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur, 

(get.) Van Lynden van Sandenburg." 

Ook na kennisneming van dit nader advies 
moet ik mijne bezwaren handhaven. Zooals uit 
mijn bovenvermeld schrijven blijkt, betreft 
mijn bezwaar tegen het ontwerp-besluit der 
Afdeeling niet de omstandigheid, dat volgens 
dat voorstel de doorgaande reizigers te Grave 
hun reis met een autobus van eene andere on
derneming moeten voortzetten; zooals uit ver
schillende door mij aan Uwe Majesteit voor
gedragen beslissingen op beroepen is geble
ken, acht ik dat geen onoverkomelijk belet
sel, indien althans het overstappen geschiedt 
bij het begin- of eindpunt van het traject, 
zoodat niet gevreesd behoeft te worden voor 
gebrek aan plaat.sruimte of moeilijkheden bij 
de aansluiting. Het betreft hier echter het 
geval, dat de Algemeene Transport Onderne
ming een net van lijnen exploiteert, waarvan 
moet worden verwacht, dat een gedeelte niet 
voldoende inkomsten zal opleveren om de 
kosten te dekken, zoodat het daarop te lijden 
verlies moet worden goedgemaakt door de 
overschotten van de meer rendabele lijnen. 
Het traject Grave-Nijmeg'rm nu zal waar
schijnlijk een van die meer rendabele lijnen 
blijken te zijn; immers, daar te Grave de 
A.T.0.-lijnen naar en van Uden, Mill-Box
mee,· en Guijk-Boxmeer samenkomen, zal, 
juist doordat geen verplichting bestaat om de 
autobussen te doen doorrijden naar of van Nij
megen, de dienstregeling zoodanig kunnen 
worden ingericht, dat op het traject Grave
Nij,negen in een autobus de reizigers, be
stemd voor of afkomstig van de genoemde 
drie lijnen, worden vervoerd. Werd de op
brengst van de lijn Grave-Nijmegen aan de 
Algemeene Transport Onderneming onttrok
ken , dan vrees ik, dat deze onderneming hier
door gedwongen zal zijn dit geldelijk nadeel 
weder goed te maken door het staken van de 
exploitatie van de minst rendabele gedeelten 
van haar net, hetgeen ik met Gedeputeerde 
Staten een ernstig nadeel van de verkeers
voorziening zou achten. Weliswaar biedt de 
firma Van de Rijdt en Co. in haar bijgaande 
aan Uwe Majesteit gerichte Memorie van 29 
Mei 1928 aan, om in geval van opheffing van 
den dienst der Algemeene Transport Onder
neming van Uden naar Grave <lien dienst met 
haar bussen te rijden, <loch op dit aanbod kan 
naar mijne meening geen acht worden gesla
gen, aangezien genoemde firma, voor zoover 
mij bekend is, geen vergunning voor dat tra
ject heeft gevraagd, en evenmin in beroep is 
gekomen tegen de aan de Algemeene Trans-

port Onderneming daarvoor verleende vergun
ning. Bovendien zou het voorstel slecht.s baat 
geven voor de verbinding van Grave met Uden, 
en niet met de andere plaat.sen, waarheen de 
diensten der Algemeene Transport Onderne
ming rijden. 

In tegenstelling met de door de Afdeeling 
geuite vrees hen ik van meening, dat het 
voortbestaan van den dienst der Algemeene 
Transport Onderneming voor de firma Van de 
Rijdt en Co. niet zoo ernstige bezwaren zal 
medebrengen, dat deze haar dienst zal moeten 
opheffen, aangezien haar, behalve het locaal 
vervoer, tevens het doorgaand vervoer van en 
naar Nijmegen gewaarborgd is van de reizi
gers, afkomstig van of bestemd voor de auto
busdiensten van H. Werten te Grave (Gmve
Heesch-'s-Herogenbosch) en van Gebrs. Arts 
te Grave (Grave-Oss). 

Dat de mogelijkheid van ontduiking van het 
vervoerverbod door het overstappen te Grave 
vergroot wordt, geef ik toe, maar ik acht die 
mogelijkheid, die toch ook bestaat bij de an
dere, zeer talrijke diensten, waarbij een ver
voerverbod is opgelegd, van niet voldoende ge
wicht om op grand daarvan mijne meening te 
wijzigen. 

Ten slotte meen ik nog te moeten wijzen op 
de opmer].ing, vervat in bovengenoemde Me
morie van de firma Van de Rijdt en Co., dat 
Gedeputeerde Staten van N oordrBraband aan 
de Algemeene Transport Onderneming geen 
vergunning zouden hebben verleend voor den 
autobusdienst van Grave naar Nijmegen, voor 
zoover het Noordbrabant.sch grondgebied be
treft. Indien deze opmerking juist ware en de 
Algemeene Transport Onderneming geen ver
gunning zou hebben voor een traject, gelegen 
tusschen de Noordbrabantsche, in Grave sa
menkomende diensten en het Geldersche tra
ject naar Nijmegen, zou een ,,aansluitend tra
ject in de provincie NoordrBrabant", als be
doeld in de tiende voorwaarde van de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Gelder/and, 
rechtens niet bestaan en zou de bij die be
schikking verleende vergunning dus waarde
loos zijn. Met die opvatting van appellante kan 
ik mij evenwel niet vereenigen. Aan de Alge
meene Transport Onderneming is door Gede
puteerde Staten van N oord-Brabant vergun
ning verleend voor de autobusdiensten van 
Grave naar Uden, naar Guijk en over LanrJen
boom, Mill en Wanroij naar Boxmeer, zonder 
dat eenige nadere aanduiding van het aan
vangspunt te Grave is gegeven. Aangezien 
Grave onmiddell ijk aan de Maas en de aan
legplaats van het veer binnen Grave is ge
legen, is mijns inziens de Algemeene Trans
port Onderneming volkomen bevoegd op grond 
van haar vergunning voor NoordrBrabant 
hare diensten aan het veer te doen aanvangen, 
zonder dat hierdoor aan die diensten eene on
geoorloofde uitbreiding wordt gegeven. 

Zooals uit het boven uiteengezette blijkt, 
ben ik van oordeel, dat de belangen der ver
keersvoorziening met de verleening van de 
vergunning aan de Algemeene Transport On
derneming meer gebaat dan geschaad zullen 
zijn en dat de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Gelderland derhalve gehandhaafd 
behoott te warden. Een in <lien zin opgemaakt 
ontwerp-besluit wordt Uwer Majesteit hierbij 
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zeer eerbiedig ter bekrachtiging aangeboden. 
Het zou Uwer Majesteit voorts kunnen be

hagen de mede hierbij gevoegde aan den Raad 
van State gerichte stukken aan den Vice
President van <lien Raad te doen terugzenden. 
D e Minist er van Waterstaat, H. v. d. Veg~ e. 

29 Juni 1929. BESLUIT ter bekendmaking 
van den tekst der wet van den 5den J uni 
1913 (Staatsblad n°. 204) tot regeling der 
Arbeiders-ziekteverzekering (Ziektewet), 
zooals die wet laatstelijk is gewijzigd bij 
de wet van 24 Juni 1929 (Staatsblad n°. 
329). s. 374. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 25 Juni 
1929, n°. 1438, afd. Arbeiders-verzekering; 

Gelet op artikel LXXXIII van de wet van 
24 Juni 1929 (Staatsblad n°. 329); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
den tekst der wet van den 5den Juni 1913 

(Staatsblad n°. 204) tot regeling der Arbei
ders-ziekteverzekering (Ziektewet), zooals die 
wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 24 
Juni 1929 (Staatsblad n°. 329), in een door
loopend genummerde reeks van hoofdstukken 
en artikelen, met doorloopende lettering van 
onderdeelen van artikelen en met nummering 
van de leden der artikelen, samengevat en 
met wijziging dienovereenkomstig van de aan
haling daarin van artikelen of gedeelten van 
arti kelen, a lgemeen bekend te maken door bij
voeging van '<lien tekst in zijn geheel bij dit 
besluit. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

Het Loo, den 29sten Juni 1929. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SI o t em a k er de Bruin e. 

( Uitge(II. 2 Jul i 1929.) 

TEKST DER WET van den 5den Juni 1913 
(Staatsblad N°. 204) tot regeling der 
A rbeiders-ziekteverzekering (Ziektewet), 
zooals d-ie wet laatstelijk is gewijzigd bij 
de wet van 24 Juni 1929 (Staatsblad N°. 
329). 

EERSTE AFDEELING. 

Algemeene bepallngen. 
Art. 1. Bepaling van arbeider. 

Art. l. 1. Onder arbeider wordt verstaan 
de arbeider in dienst van een onderneming, 
uitgezonderd degene: 

a. die niet, bij wijze van beroep, tegen 
loon arbeid verricht, wanneer, hij alleen in 
buitengewone gevallen tegen loon arbeid van 
korten duur verricht; 

b. wiens loon uitsluitend bestaat in onder
richt; 

c. wiens overeengekomen vast loon in geld 
meer bedraagt dan 3000 gulden per jaar; 
daarbij wordt het over gedeelten van een jaar 
overeengekomen vast loon in geld tot jaarloon 
herleid. Indien de overeenkomst is gesloten 

voor een of meer weken, wordt een jaar be
rekend op 50 weken; 

d. die dee! uitmaakt van de bemanning van 
een schip, dat de zee bevaart en buiten het 
gezicht der N ederlandsche kust pleegt te gaan; 

e. die ter vervulling van zijn militairen 
dienstplicht in werkelijken dienst is ; 

/ . die ingevolge het bepaalde bij artikel 5, 
tweede lid, door deze wet als werkgever wordt 
beschouwd. 

2 Voor de toepassing van deze wet geldt 
ten aanzien van hem, die niet zijn werkelijk 
verblijf heeft in een bepaalde gemeente, als 
plaats ·van werkelijk verblijf de gemeente, in 
wel ker bevolkingsregister hij is ingeschreven. 
Kan niet worden nagegaan waar hij is ing&
schreven of is hij nergens ingeschreven, dan 
geldt als plaats van werkelijk verblijf de ge
meente Amsterdam. 

A1·t. 2. l. Degene, die in aangenomen werk 
persoonlijk arbeid, die van arbeiders in het 
in de onderneming uitgeoefende bedrijf wordt 
verlangd, verricht in de onderneming van een 
werkgever en ten aanzien van wien door het 
bestuur der Rijksverzekeringsbank niet is be
slist, dat hij in den zin der Ongevallenwet 
1921 of der Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922 in een onderneming een verzekerings
plichtig bedrijf uitoefent, wordt voor de toe
passing van deze wet geacht dezen arbeid te 
verrichten in dienst van dien werkgever. Het
geen voor de verrichting van dien arbeid 
wordt genoten, wordt a ls loon in den zin der 
wet beschouwd. 

2. Indien de in het eerste lid bedoelde per
soon zich bij het verrichten van den arbeid 
laat bijstaan door andere personen, worden 
ook deze andere personen voor de toepassing 
van deze wet beschouwd hun arbeid te ver
richten in dienst van den in het eerste lid be
doel den werkgever. Hetgeen voor den geza
menlijk verrichten arbeid wordt genoten, wordt 
geacht door ieder dergenen, die den arbeid 
hebben verricht, voor een gelijk dee! te zijn 
genoten. 

Art. 3. Voor de toepassing van deze wet 
wordt hij , di e bij wijze van werkverschaffing 
te werk is gesteld en daarvoor een geldelijke 
uitkeering geniet, geacht den hem opgedragen 
arbeid krachtens arbeidsovereenkomst te ver
richten in dienst van dengene, die het werk 
verschaft. 

Art. 4. l. Onder loon verstaat deze wet 
elke uitkeering, welke de verzekerde als ver
goeding voor zijn arbeid of gedurende sta
king van den arbeid van zijn werkgever ont
vangt. Als loon volgens deze wet gelden te
vens fooi en of andere ontvangsten van derden, 
welke verband houden met ten behoeve van 
den werkgever verrichten arbeid. 

2 Ni t in geld vastgesteld loon wordt be
rekend naar het bedrag der geldswaarde. 
Hierbij wordt onderrioht niet medegerekend . 

3. Onder dagloon verstaat deze wet het 
loon, dat in de kalenderweek, voorafgaande 
aan de ongeschiktheid tot werken, of in het 
geval , voorzien in artikel 39, derde lid, voor
afgaande aan de overlegging van de verkla
ring, bedoeld in die wettelijke bepaling, ge
middeld per dag is verdiend door gelijksoor
tige arbeiders in hetzelfde of in een gelijk
soortig bedrijf, in dezelfde of in naburige ge
meenten. 
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Art. 5. Bepaling van werk
gever. 

Art. 5. 1. Onder werkgever wordt verstaan 
ieder, die een of meer arbeiders bij een on
derneming in dienst heeft. 

2. Als werkgever wordt beschouwd: 
a. van den arbeider, die in dienst is van 

een rechtspersoon, niet bedoeld onder b : het 
hoofd of de bestuurder der onderneming; 

b. van den verzekerde, die in dienst is van 
een publiekrechtelijk lichaam: de persoon, 
die de onmiddellijke leiding heeft van den 
tak van dienst, waaraan de verzekerde is ver
bonden; ten aanzien van arbeiders in dienst 
van het Rijk kan bij algemeenen maatregel 
van bestuur een andere regeling gemaakt 
worden· 

c. v;n den arbeider, die in dienst is van 
een buitenslands gevestigde onderneming: hij 
d10 ter plaatse, waar de werkzaamheden hier 
te lande worden verricht, met de leiding daar
van be! ast is. 

3. Indien bij een onderneming of, in het 
geval van een publiekrechtelijk lichaam bij 
een tak van dienst twee of meer persone~ als 
werkgever zijn te beschouwen, is ieder hun
n~r voor de nakoming der verplichtingen, 
b1J of krachtens deze wet den werkgever op
gelegd, aansprakelijk, en is ieder hunner be
voegd tot het uitoefenen der rechten, bij of 
krachtens deze wet den werkgever toegekend. 

Art. G. Bepaling van ,,Onze 
Minister". 

Art. 6. Onder ,,Onze Minister" wordt ver
staan: Onze. Minister, met de uitvoering van 
deze wet belast. 

Art. 7. Verplichting van werk
gever ten aanzien van nale
ving der wet door arbeider. 

Art 7. Hij, die anderen in zijn dienst 
heeft, is verplicht om dezen, overeenkomstig 
regels bij algemeenen maatregel van bestuur 
te stellen, en behoudens de bij dien algemee
nen ma~tregel te bepalen uitzonderingen, ge
legenhe1d te geven tot het uitoefenen van de 
hun bij of krachtens deze wet toegekende be
voegdheden en tot het nakomen van de hun 
b_ij of krachtens deze wet opgelegde verplich
tmgen. 
Art. 8. Berekening van ter
mJJnen. 

A~-t. 8. Indien de laatste dag van een bij 
of mgevolge deze wet vastgestelden termijn 
valt op Zondag, den Nieuwjaarsdag, den 
tweeden Paaschdag, Hemelvaartsdag den 
tweeden Pinksterdag of op een Ke;stdag 
wordt de termijn verlengd tot en met de~ 
eersten daarop volgenden dag of indien die 
dag een Zondag, een Kerstdag of de Nieuw
jaarsdag zoude zijn, tot en met den daarop 
volgen~en werkdag. De~~ bepaling is niet van 
toepas~_mg op den termIJn van uitkeering van 
geldehike schadeloosstelling, noch op dien 
van beroep overeenkomstig artikel 106 of 
overeenkomstig de vierde afdeeling. 

Art. 9. Berekening van be-
dragen. 

Art. 9. Een overeenkomstig deze wet vast 
te stellen bedrag wordt naar boven afgerond 
tot een veelvoud van een cent. Voor zoover 

betreft het ziekengeld wordt de afronding toe
gepast op het per dag verschuldigde bedrag. 

Art. 10. Inlichtingen van 
Raad van A.rbeid, enz. 

Art. 10. De Raad van Arbeid, het bestuur 
en' de voorzitter van den Raad van Arbeid, 
de voorzitter, leden en secretaris van een door 
den Raad van Arbeid ingestelde commissie, en 
de oommissarissen, in artikel 24 der Raden
wet bedoeld, alsmede alle aan den Raad van 
Arbeid ondergeschikte ambtenaren en beamb
ten, zijn verplicht aan den Verzekeringsraad, 
desverlangd schriftelijk, inlichtingen te geven 
aangaande de uitvoering van deze wet. De 
Verzekeringsraad kan zijn voorzitter of een 
zijner leden, zijn secretaris of een of meer der 
onder dezen werkzame ambtenaren machtigen 
tot het inwinnen van mondelinge of schrifte
lijke inlichtingen. Zoodanige machtiging wordt 
aan den secretaris of aan de ambtenaren niet 
verleend dan voor een telkens door den Ver
zekeringsraad aangewezen geval of reeks van 
gelijksoortige gevallen. 
A.rt. ll. Opgaven en inlich-
tingen van werkgever enz. 

Art. 11. 1. De werkgever is verplicht de 
opgaven te doen, die ter verzekering van een 
behoorlijke uitvoering van deze wet bij alge
meenen maatregel van bestuur zijn bepaald. 

2 Bovendien zijn de werkgever en alle bij 
een onderneming in dienst zijnde personen 
verplicht, telkens wanneer een mondelinge of 
schriftelijke inlichting omtrent zaken of fe iten, 
de naleving van deze wet betreffende, wordt 
gevraagd door den Verzekeringsraad, een be
zoldigd lid van den Verzekeringsraad, den 
Raad van Arbeid, het bestuur of den voorzit
ter van den R aad van Arbeid of door den 
voorzitter van een commissie of een commis
saris, in artikel 24 der Radenwet bedoeld, 
deze te geven binnen den termijn, vastgesteld 
door dengene, die de inlichting vraagt. 

3. Gelijke verplichting bestaat, wanneer 
een mondelinge inlichting, als hiervoren be
doeld, wordt gevraagd door een aan den Raad 
van Arbeid ondergeschikten en daartoe schrif
telijk door den Raad gemachtigden ambte
naar. Zoo de machtiging niet uitsluitend geldt 
voor een of meer met name genoemde geval
len, moet zij zijn beperkt tot het vragen van 
inlichtingen betreffende een of meer bepaalde 
onderwerpen, voor de naleving van deze wet 
van belang. De machtiging voor een of meer 
met name genoemde gevallen kan ook door 
het bestuur van den Raad van Arbeid worden 
gegeven. 

4. Gelijke verplichting, als in de beide 
voorgaande leden omschreven, bestaat, wan
neer een inlichting, als in het tweede lid be
doeld, wordt gevraagd door het bestuur eener 
erkende bedrijfsvereeniging of door een aan 
zulk een bestuur ondergeschikten en daartoe 
schriftel ijk door het bestuur gemachtigden 
ambtenaar ten aanzien van bij deze erkende 
bedrijfsvereeniging aangesloten leden en van 
de bij hen in dienst zijnde arbeiders. H et be
paalde in den voorlaatsten en den laatsten 
volzin van het voorgaand lid vindt ten deze 
overeenkomstige toepassing. 

5. De werkgever kan zijn bezwaren tegen 
het geven van een inlichting, ingevolge het 
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voorgaande, bet tweede of bet derde lid ge
vraagd door anderen dan den V erzekerings
raad of een bezoldigd lid van <lien raad, bin
nen tweemaal 24 uren nadat zij gevraagd is, 
inbrengen bij den voorzitter van den Verze
keringsraad. Deze beslist of de inlichting al 
dan niet moet worden gegeven, in het eerste 
geval binnen welken termijn, en deelt zijn be
sl issing onverwijld mede aan dengene die de 
inlichting vraagt, aan den werkgever en aan 
dengene van wien de inlichting gevraagd is. 

Art. 12. Afschrift van be-
slissingen. 

Art. 12. Iedere beslissing wordt dengenen, 
die daarvan ingevolge deze wet in beroep kun.. 
nen komen, door dengene, die de beslissing 
nam, desverlangd op schrift gegeven, met ver
melding van de dagteekening der beslissing. 

Art. 13. Aanwijzing van aan-
sprakelijk persoon. 

Art. 13. 1. De werkgever is bevoegd een 
persoon in zijn dienst, die belast is met lei
ding of opzicht of uitsluitend met a dministra
tieve werkzaamheden of een door Onzen Mi
nister overeenkomstig door Ons te geven re
gelen erkend administratiekantoor, aan te 
wijzen voor de nakoming der bij of krachtens 
deze wet aan den werkgever opgelegde ver
plichtingen. De aanwijzing kan betrekking 
hebben op a lle arbeiders, in dienst van den 
werkgever, of op een bepaald gedeelte. 

2. Door aanwijzing overeenkomstig dit ar
tikel wordt de aangewezene, voor zooveel be
treft de nakoming der hiervoren bedoelde 
verplichtingen, als werkgever beschouwd. 

3. Het formulier der aanwijzing, welke 
door den aangewezene mede wordt ondertee
kend, wordt door Ons vastgesteld. 

4. De aanwijzing kan door den Verzeke
ringsraad, met ingang van den door dezen te 
bepalen, aan werkgever en aangewezene mede 
te deelen dag, worden vervallen verklaard. 

Art. 14. Aansprakelijkbeid 
van werkgever naar burgerlijk 
recht. 

Art. 14. De werkgever naar burgerlijk 
recht is ten alien tijde mede aansprakelijk 
voor de betaling van premie of van vergoe
ding ingevolge artikel 38, verschuldigd ter 
zake van de wettelijke verzekering van arbei
ders in zijn dienst. 

Art. 15. Woonplaats van bui
tenlandscben werkgever. 

Art. 15. 1. De werkgever, die binnen bet 
Koninkrijk geen woonplaats heeft, en niet 
overeenkomstig artikel 13 een of meer perso
n!':n heeft aangewezen voor de nakoming der 
b1J of krachtens deze wet hem ten aanzien 
van a lle arbeiders in zijn dienst opgelegde 
verplichtingen, is verplicht een woonplaats 
binnen bet Koninkrijk te kiezen. 

2. Bij gebreke van zoodanige aanwijzing 
en keuze, wordt hij geacht voor de toepassing 
dezer wet woonplaats te hebben ten huize van 
dengene, die de onmiddellijke leiding der 
werkzaamheden hier te lande heeft. 

Art. 16. Gemoedsbezwaren. 
Art. 16. 1. De werkgever, die gemoedsbe

zwaren heeft tegen de in deze wet geregelde 

. verzekering, kan met inachtneming van bij 
algemeenen maatregel van bestuur te stellen 
regelen · en voorwaarden worden vrijgesteld 
van de bij dien maatregel aan te wijzen ver
plichtingen, welke deze wet hem oplegt. 

:!. In de maand Januari van elk kalender
jaar doet de Raad van Arbeid aan den In
specteur der directe belastingen, binnen wiens 
ambtsgebied de werkgever woont, wien over
eenkomstig het bepaalde in het eerste lid vrij
stelling is gegeven van de verplichting tot 
premiebetaling ingevolge deze wet, toekomen 
een staat, vermeldende naam en woonplaats 
van dien werkgever en van bet bedrag, dat 
door dien werkgever in het afgeloopen jaar 
als zijn aandeel in de premie had moeten ziju 
betaald, indien hem niet de vorenbedoelde 
vrijstelling was verleend. N aar aanleiding van 
dien staat verhoogt de Inspecteur den aan
slag van den werkgever in de Rijksinkomsten
belasting over het loopende dienstjaar met 
bedoeld bedrag. 

3. Indien op het tijdstip, waarop de Inspec. 
teur den staat ontvangt, de aanslag in de 
Rijksinkomstenbelasting reeds ten kohiere is 
gebracht, wordt de verhooging van den be
lastingplichtige nagevorderd. Hetzelfde vindt 
plaats indien op voormeld tijdstip besloten 
was geen aanslag op te leggen of de opge
legde aanslag was vernietigd. Navordering 
heeft pi aats door het ten kohiere brengen van 
een naderen aanslag wegens de verhooging. 

Art. 17. 1. De in het vorig artikel bedoelde 
verhooging van den aanslag in de Rijksinkom
stenbelasting wordt ingevorderd overeenkom
stig de bepalingen geldende voor de invorde
ring van de Rijksinkomstenbelasting en a ls 
Rijksinkomstenbelasting verantwoord. 

2. Voor de toepassing van de bepalingen 
der wet op de Rijksinkomstenbelasting en voor 
de heffing van opcenten wordt de verhooging 
evenwel niet a ls een aanslag of een dee! van 
een aanslag beschouwd. 

Art. 18. De arbeider, die gemoedsbezwaren 
heeft tegen de in deze wet geregelde verzeke
ring, kan met inachtneming van bij algemee
nen maatregel van bestuur te stellen regelen 
en voorwaarden van de bij deze wet hem opge
legde verplichtingen worden vrijgesteld. 

Art. 19. De premie, verschuldigd voor een 
verzekerde in dienst van een werkgever, aan 
wien overeenkomstig het bepaalde in artikel 
16 vrijstelling is gegeven van de verplichting 
tot premiebetaling, wordt voor zijn aandeel 
door den verzekerde zelf betaald. 

TWEEDE .A.FDEELING. 

Van de verzekering· van ultkeerlng van 
zlekengeld. 

Art. 20. Voorwerp der ver
zekering. 

Art. 20. 1. Degene die krachtens de bepa-
1 ingen dezer afdeeling verzekerd is, heeft bij 
ongeschiktheid tot het verrichten van zijn ar
beid wegens ziekte recht op een uitkeering, 
overeenkomstig het hieronder bepaalde. 

2. Echter bestaat geen recht op uitkeering 
wegens: 

a. een ziekte, die een gevolg is van een 
ongeval, den arbeider overkomen in verband 
met zijn dienstbetrekking, indien de arbeider 
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krachtens een wettelijke regeling tegen gelde
lijke gevolgen van zoodanig ongeval is verze
kerd · 

b. 'een ziekte, die het gevolg is van een 
lichamelijk letsel , dat krachtens een regeling, 
als hiervoren onder a bedoeld, gelijkgesteld 
is met lichamelijk letsel, gevolg van een on-
geval; ' 

c. een beroepsziekte, die krachtens een re
geling, als hiervoren onder a bedoeld, gelijk
gesteld wordt met een ongeval, den arbeider 
overkomen in verband met zijn dienstbetrek
king. 

3. Met ziekte warden zwangerschap en be
valling van een gehuwde vrouw gelijkgesteld. 

HOOFDSTUK I. 
Van de verzekerden. 

Art. 21. Wie verzekerd wordt. 
Art. 21. 1. Alle arbeiders in den zin dezer 

wet zijn verzekerd, met uitzondering van hen, 
di e in dienst zijn van een onderneming, waar
bij de voorwaarden van u itkeering bij ziekte 
publiekrechtelijk zijn geregeld, indien door 
Ons is verklaard, dat de uitzondering in het 
belang der arbeiders is. 

2. Ten aanzien van personen , die in 
dienstbetrekking zijn bij ondernemers van een 
spoorwegdienst, en voor wie een regeling be
treffende uitkeering bij ziekte is vervat in een 
hun dienstvoorwaarden betreffend reglement, 
zullen in stede van de bepalingen dezer wet 
gelden de bepalingen van dat reglement, mits 
laatstbedoelde bepalingen zijn vastgesteld het
zij door de bestuurders van den spoorweg
dienst in overeenstemming met den met de 
uitvoering der Spoorwegwet belasten Minis
ter, hetzij door dezen krachtens bij al gemeenen . 
maatregel van bestuur verleende of bij conces
sie tot aanleg van den spoorweg en uitoefe
ning van den dienst voorbehouden bevoegd
heid. 

3. Zij, die in dienst zijn van een publiek
rechtelijk lichaam en indi en zij in dienst van 
een onderneming waren, niet zouden behooren 
tot een der groepen van personen, die inge
volge a rtikel 1 niet onder a rbeider warden 
verstaan, zijn eveneens verzekerd, voor zoover 
zij niet door Ons zijn uitgezonderd of te hun
nen aanz ien niet een regeling bij ziekte is 
getroffen, die door Ons is vastgesteld of goed
gekeurd. 

Art. 22. Verzekering van per
sonen niet in dieost van een 
o nderneming. 

Art. 22. 1. In de gevallen, bij algemeenen 
maatregel van bestuur genoemd, zijn even
eens verzekerd zij, die krachtens het eerste 
lid van artikel 21 verzekerd zouden zijn, in
dien zij in dienst waren van een onderneming. 

2. Hetzelfde geldt, voor het gebied van 
een bepaalden Raad van Arbeid, in de ge
vallen, door Ons voor dat gebied aangewezen. 
D"e aanwijzing krachtens dit of het voorgaande 
I id kan zich echter niet u itstrekken tot per
sonen, uitslui tend belast met het verrichten 
van huiselijke of persoonlijke diensten. 

3. Al s werkgever wordt, in de gevallen 
waarvan dit artikel spreekt, degene beschouwd, 
in wiens dienst de werkzaamheden warden 

verricht ; geldt het een rechtspel'Soon, dan 
wordt a ls werkgever beschouwd degene, die 
met de le iding van de werkzaamheden belast 
is. 

4. In de gevallen, waarvan dit artikel 
, spreekt, worden, voor de toepassing van de ar
tikelen 5, derde lid, 61, 62 en 68, de werk
zaamheden geacht te worden verricht in een 
onderneming. 

Art. 23. Verzekering van 
losse arbeiders. 

Art. 23. Bij algemeenen maatregel van 
bestuur kunnen voor de verzekering van per
sonen, die in den regel in dezelfde kalender
week niet langer dan twee dagen in dienst van 
denzelfden werkgever werkzaam zijn, voor
schr iften worden vastgesteld omtrent de ver
plichtingen van hen en hunne werkgevers in
zake de aangifte, de inschrijving, de premie
betaling, a lsmede omtrent de bepaling van 
het dagloon en van de ziekengelduitkeering, 
waarbij kan warden afgeweken van het daar
omtrent in deze wet bepaalde. 

Art. 24. Verzekering bij ver-
blijf buitenslands. 

Art. 24. De verzekering van hem, die hier 
te lande zijn woonplaats heeft, e indigt niet 
door verblijf buitenslands gedurende korter 
dan twee maanden, tenzij hij krachtens de wet 
van · het land waar hij verblijft, tegen gelde
lijke gevolgen van ziekte is verzekerd. 

Art. 25. Voortduren der ver-
zekering tijdens de uitkeering. 

Art. 25. Gedurende den tijd, waarover 
ziekengeld wordt uitgekeerd, wordt de verze
kering geacht voort te duren, onafhankelij k 
van de voortduring der dienstbetrekking. 

Art. 26. Vrijst.elling van de 
verzekering. 

Art. 26. Op zijn verzoek wordt door het 
bestuur van den Raad van Arbeid onderschei
denlijk het bestuur der erkende bedrijfsver
eeniging van de verzekering vrijgesteld de
gene: 

a. wiens loon, over een kal enderweek be
rekend, minder dan f 0.40 per dag bedraagt; 

b. die bij den aanvang der verzekering on
geschikt tot werken of zwanger is. 

Art. 27. Geneeskundig onder-
zoek. 

Art. 27. 1 . De verzekerde, al naar gelang 
in zijn verzekering voorzien is op een der in 
het eerste lid, onder letters a en b van artikel 
28 bedoelde wijzen, is verplicht zich te onder
werpen aan een geneeskundig onderzoek door 
een door het bestuur van den Raad van Ar
beid onderscheidenlijk het bestuur der erkende 
bedrijfsvereeniging aangewezen geneeskundige, 
zich op last van dien geneeskundige tot het 
ondergaan van zoodanig onderzoek te laten 
opnemen in de hem aangewezen inrichting, en 
in het a lgemeen de voorschriften van dien 
geneeskundige, welke strekken om een ge
neeskundig onderzoek mogelijk te maken, op 
te volgen. 

2. Het bestuur van den Raad van Arbeid, 
onderscheidenlijk het bestuur van de erkende 
bedrijfsvereeniging, is bevoegd een genees
kundig onderzoek te gelasten bij de inschrij-
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ving en zoo dikwijls het wordt noodig geoor
,deeld gedurende de ongeschiktheid tot wer
ken, op grond waar-van ziekengeld wordt ge
vraagd. 

3. De aan het geneeskundig onderzoek ver
bonden kosten komen ten laste van de betrok
ken ziekenkas of bedrijfsvereeniging. 

Art. 28. Uitvoeringsorganen. 
Art. 28. 1. In de uitvoering der verzeke

ring volgens deze wet wordt voorzien door: 
a. de ziekenkassen van de R aden van Ar

beid; 
b. erkende bedrijfsvereenigingen, bedoeld 

bij artikel 91. 
2. Voorzoover in de verzekering van den 

arbeider in den zin dezer wet niet is voor
zien op de wijze, bedoeld onder letter b van 
het vorig lid, geschiedt de voorziening op de 
wijze, bedoeld onder letter a van dat lid. 

HOOFDSTUK II. 

Van de inschrijving van de bij de zieken
kassen der Raden van Arbeid 

verzekerden. 

Art. 29. Bij welke kas de in
schrijving geschiedt. 

Art. 29. 1. De inschrijving als verzekerde 
geschiedt bij de ziekenkas van den Raad van 
Arbeid, binnen wiens gebied de verzekerde 
arbe id pleegt te verrichten. 

2. Indien de verzekerde binnen het gebied 
van meer dan een Raad van Arbeid arbe id 
pleegt te verrichten, geschiedt de inschrijving 
bij de ziekenkas van den R aad van Arbeid, 
binnen wiens gebied de onderneming of het 
bestuur van het publiekrechtelijk lichaam ge
vestigd is. In de gevallen, bedoeld bij artikel 
22, gesch iedt alsdan de inschrijving bij de 
ziekenkas van den Raad van Arbeid , binnen 
wiens gebied de werkgever in den zin van het 
derde lid van artikel 22 is gevestigd. 

3. Indien volgens dit artikel meer dan een 
ziekenkas voor de inschrijving zou zijn aan
gewezen, a lsmede wanneer geen ziekenkas vol
gens dit artikel kan worden aangewezen, ge
schiedt de inschrijving bij de ziekenkas van 
den Raad van Arbeid, binnen wiens gebied 
de ve rzekerde zijn: werkelijk verblijf heeft. 

Art. 30. Overdracht der ver-
.:ekering. 

Art. 30. 1. H et bestuur van den Raad van 
Arbeid is ten allen tijde bevoegd ambtshalve 
of op verzoek van den verzekerde of zijn werk: 
gever, een verzekering over te dragen aan een 
anderen R aad van Arbeid, op grond dat de 
verzekerde binnen <liens gebied zijn werkelijk 
verbl ijf heeft. 

2. Van de beslissing van het bestuur van 
den Raad van Arbeid kunnen de verzekerde 
en zijn werkgever, zoomede het bestuur vau 
den R aad van Arbeid, aan wien de ve rzeke
ring wordt overgedragen, in beroep komen bij 
den Verzekeringsraad. 

Artt. 31 en 32. Aangifte. 
Art. 31. 1. De werkgever is gehouden ten 

aanz ien van alle in zijn dienst zijnde personen, 
die ingevolge deze wet bij de ziekenkas van 
den Raad van Arbeid verzekerd zijn, binnen 

een door Ons voor het gebied van iederen 
Raad van Arbeid vast te stellen termijn aan 
het bestuur der betrokken ziekenkas schrifte
Jijk aangifte te doen omtrent de bij a lgemee
nen m aatregel van bestuur vast te stellen 
punten. 

2. De Raad van Arbeid kan een bepaalden 
dag der week voor het doen der aangiften 
aanwijzen. 

3 . De verzekerde is mede tot het doen van 
aangifte bevoegd. 

Art. 32. 1. Van de gedane aangifte ont
vangt de aangever een gedagteekend bewijs 
van ontvangst. 

2. Indien het bestuur van den Raad van 
Arbeid van oordeel is dat een aangifte ten 
onrechte is geschied, geeft het den aangever 
hiervan kennis met mededeeling der reden. 

Art. 33. Eigen aangifte. 
Art. 33. 1. De Raad van Arbeid is bevoegd, 

behoudens goedkeuring van den V erzekerings
raad, ten aanzien van bepaalde groepen der 
bij zijn ziekenkas verzekerden te bepalen, dat 
de aangi ften door hen in plaats van door hun 
werkgevers zullen geschieden. De werkgever 
is ook dan tot het doen van aangifte bevoegd. 

2. D e verz<3kerde heeft in dit geval, wegens 
ongeschiktheid tot werken ontstaan v66r of op 
den <lag der aangifte, slechts aanspraak op 
het ha! ve ziekengeld, tenzij hij aannemelijk 
maakt, dat sedert den aanvang der dienstbe
trekking of gedurende de laatste maand v66r 
de aangifte, het door hem wegens premie ver
schul digde van zijn loon is afgehouden. 

3. Was hij verplicht tot betaling van de 
premie of een dee! daar-van, zoo heeft hij, 
wegens ongeschiktheid tot werken ontstaan 
v66r of op den dag der aangifte, geen aan
spraak op ziekengeld. 

Art. 34. De inschrijving. 
Art. 34. H et bestuur van den Raad van Ar

beid zorgt dat de bij zijn ziekenkas verzeker
den ingeschreven worden, onverschill ig of een 
aangifte is geschied of niet. 

Art. 35. Kennisgeving der 
inschrijving. 

Art. 35. 1. Van de inschrijving, de ver' 
schuldi gde premie, en de wijze waarop deze 
is be rekend, wordt door het bestuur van den 
Raad van Arbeid kennis gegeven aan den 
werkgever en, zoo het betreft verzekerden die 
zelf tot aangifte zijn verplicht, bovendien aan 
dezen. 

2. Het bestuur handelt evenzoo ten aanzien 
van wijziging of doorhaling der inschrijving 
en ten aanz ien van wijziging der premie. 

3. De werkgever is gehouden aan de be
trokken personen in zijn dienst, die niet zelf 
tot aangifte verplicht waren, van de hem in
gevolge dit artikel gedane kennisgevingen 
binnen tweemaal 24 uren mededeeling te 
doen. 

Art. 36. Dubbele insohrijving. 
Art. 36. Geschillen tusschen de Raden van 

Arbeid onderling, tusschen erkende bedrijfs
ver en igingen en tusschen de Raden van Ar
beid en tusschen de bedrijfsvereenigingen on
derl ing betreffende de vraag bij welke zie
kenkas of bedrijfsvereeniging een arbeider is 
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verzekerd, worden zoo spoedig mogelijk door 
den Verzekeringsraad beslist. 

Art. 37. Gevolgen van on-
juiste of verzuimde aangifte 
ten opzichte der premie. 

Art. 37. 1. Indien ten gevolge van on
juiste of verzuimde aangifte geen of te wei
nig premie is betaald, bl ijft degene, die de 
premie moet betalen, aansprakelij k voor het 
bedrag daarvan, vermeerderd met interest, be
rekend tegen 5 % 's jaars, van den dag af 
dat zij betaald had moeten zijn. 

. 2. Ter zake van ingevolge dit artikel be
taalde of verschuldigde premie mag niets wor
den afgehouden van het loon van den verze
kerde, tenzij de aangifte door dezen is of had 
moeten worden gedaan. 

3. In bijzondere gevallen kan vanwege 
dwaling of onwillig verzuim kwijtschelding of 
vermindering van de achterstallige premie 
worden verleend. 

Art. 38. Aansprakelijkheid 
van werkgever voor zieken. 
geld. 

Art. 38. 1. De werkgever, die heeft nage
laten t ijdig aangifte te doen van den aan
vang der verzekering, is verplicht aan den 
R aad van Arbeid te vergoeden het zieken
geld wegens ongeschiktheid tot werken, ont
staan v66r of op den dag der aangifte of der 
ambtshalve gedane inschrijving. Zijn opvol
gende werkgevers in gebreke, zoo zijn dezen 
hoofdelijk aansprakelijk. 

2. De werkgever, die de aangifte heeft ver
zuimd, kan in bijzondere gevallen vanwege 
dwaling of onwillig verzuim geheel of ten 
deele van deze vergoeding worden vrijgesteld. 

3. De bepa ling van het eerste lid is mede 
van toepassing op den werkgever die niet ver
plicht is aangifte te doen, doch het door den 
verzekerde verschuldigde dee! der premie van 
<liens loon heeft ;ifgehouden zonder premie 
·voor hem te betalen. 

4. Indien den verzekerde hooger zieken
geld is uitgekeerd dan waarop hij recht had, 
ten gevolge van verzuimde of onjuiste aan
gifte door den werkgever, is deze verplicht 
het verschil te vergoeden. 

HOOFDSTUK III. 

Van het ziekengeld. 

Art. 39. Door de wet geeischt 
ziekengeld. 

Art. 39. 1. H et ziekengeld bedraagt 80 
honderdsten van het dagloon van den verze
kerde. Voor de vaststelling van het zieken
geld komt het dagloon, hetwelk meer dan 
acht gulden bedraagt, voor dat meerdere niet 
in aanmerking. 

2. Het wordt uitgekeerd over iederen dag, 
uitgezonderd Zondagen, dat de ongeschiktheid 
tot werken duurt, te beginnen met den derden 
dag na dien, waarop zij aanving, gedurende 
ten hoogste zes maanden. 

3. Bij zwangerschap van een gehuwde ver
zekerde wordt ziekengeld uitgekeerd ter hoog
te van het dagloon van de verzekerde van den 
ee rsten dag af van overlegging door de ver
zekerde van een verklaring van een genees-

kundige of vroedvrouw, inhoudende dat haar 
bevall ing waarschijnlijk binnen een tijdsver
loop van zes weken plaats zal hebben. 

4. Bij bevalling van een gehuwde verze
kerde wordt ziekengeld uitgekeerd rer hoogt,e 
van het dagloon van de verzekerde, zoolang 
de ongeschiktheid uit die oorzaak duurt, doch 
gedurende ten hoogste zes maanden en in elk 
geval gedurende ten minste zes weken na den 
dag der bevalling. 

5. H et bepaalde in artikel 41 blijft ten 
aanzien van de ongeschiktheid bedoeld in de 
twee voorgaande leden buiten toepassing. 

6. Aan de gehuwde verzekerde wordt, voor 
zoover daarin niet uit anderen hoofde is voor
zien, in geval van bevalling, behandeling door 
een geneeskundige of vroedvrouw verleend 
vanwege en voor rekening van dengene, te 
wiens laste het ziekengeld komt. 

Art. 40. Door de wet toe-
gelaten ziekengeld. 

Art. 40. 1. Door Ons kan, met inachtne
ming van het volgend lid, voor het gebied 
van een bepaalden R aad van Arbeid ten aan
zien van de bij de ziekenkas van <lien Raad 
van Arbeid verzekerden worden vastgesteld, 
dat het bedrag van het ziekengeld zal wotden 
verhoogd tot uiterlijk 90 honderdsten van het 
dagloon van den verzekerde en dat de uitkee
ring zal plaats hebben: 

a. van J en eersten of tweeden dag na dien , 
waarop de ongeschiktheid tot werken aan
ving; 

b. gedurencie ten hoogste twaalf maanden ; 
c. over Zondagen. 
2. Over zeven achtereenvol gende dagen 

mag nooit meer dan zes maal het dagloon van 
den verzekerde worden uitgekeerd. 

Art. 41. Gedeeltelijke uit-
keering. 

Art. 41. Ingeval het op aanwijzing van een 
geneeskundige, die voor de controle van ver
zekerden is aangewezen door het bestuur van 
den Raad van Arbeid, onderscheidenlijk het 
bestuur der erkende bedrijfsvereeniging, welke 
het risico der verzekering draagt, in het be
lang van den zieken arbe ider moet worden 
geacht, dat deze een gedeelte van zijn arbeid 
verricht, zal, indien de verzekerde in de gele
genheid wordt gesteld tot het venichten van 
<lien arbeid tegen ten minste de helft van zijn 
loon, het ziekengeld voor den duur van het 
desbetreffend tijdvak de helft bedragen van 
hetgeen het overeenkomstig de vorige artike
len van <lit hoofdstuk zou bedragen. 
Art. 42. Herhaalde onge-
schiktheid. tot werken. 

Art. 42. 1. Den verzekerde, die in een tijd
vak van 12 maanden wegens ongeschiktheid 
'tot werken, uit eenzelfde ziekteoorzaak voort
komende, over 180 dagen, al dan niet onaf
gebroken, ziekengeld heeft genoten, wordt in 
de op dat tijdvak onmiddellijk volgende pe
riode van 12 maanden - indien en voor zoo
verre de herhaalde ongeschiktheid tot werken 
uit dezelfde ziekte-oorzaak voortkomt - over 
niet meer dan 90 dagen ziekengeld uitgekeerd . 
Hetzelfde geldt voor iedere volgende periode 
van 12 maanden, zoolang in de voorgaande, 
wegens ongeschiktheid tot werken, uit bedoel-
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de ziekte-oorzaak voor~komende, ziekengeld is 
uitgekeerd. Het aantal van 90 dagen wordt 
eventueel met zooveel dagen vermeerderd, a ls 
het getal dagen, waarover in de oruniddellijk 
voorafgaande periode van 12 maanden wegens 
ongeschiktheid tot werken, uit dezelfde ziekte
oorzaak voortkomende, ziekengeld werd geno
ten, beneden de 90 is gebleven. 

2. Het tijdvak van 12 maanden in den aan
hef van het eerste lid bedoeld, wordt gerekend 
aan te vangen met den eersten dag, waarover 
ziekengeld wegens ongeschiktheid tot werken, 
uit de in dat lid bedoelde ziekte-oorzaak 
voortkomende, door den verzekerde werd ge
noten. 

Art. 43. 1. De verzekerde, wien in de ge
vallen bedoeld in artikel 20, lid 2, door den
geen, bij wien hij tegen geldelijke gevolgen 
van ongevallen verzekerd is, de door hem ge
vraagde uitkeering is geweigerd, heeft recht 
op ziekengeld, indien hij wegens ziekte onge
schikt was tot het verrichten van zijn arbeid 
en binnen 14 dagen na bedoelde weigering 
het verzoek om uitkeering van ziekengeld 
heeft gedaan. 

2. De in den aanvang van het vorig lid 
bedoelde uitkeering wordt voor de toepassing 
van dit artikel geacht te zijn geweigerd, wan
neer zij niet is toegekend binnen 8 dagen na 
de aanvraag. 

3. Hij, die het ziekengeld uitkeerde, heeft 
recht op teruggaaf daarvan door dengene, bij 
wien de verzekerde tegen geldelijke gevolgen 
van ongeval verzekerd is. 
Art. 44. Loon en ziekengeld. 
Dubbele verzekering. 

Art. 44. 1. De verzekerde die gedurende 
de ongeschiktheid tot werken loon ontvangt, 

, of wegens een andere verzekering dan krach
tens deze of een andere wet, recht heeft op 
eenige geldelijke vergoeding of uitkeering bij 
ziekte, is verplicht hiervan v66r de uitkeering 
van ziekengeld op door Onzen Minister te be
palen wijze mededeeling te doen. 

2. Voor zooverre de verzekerde loon ont
vangt of zoodanige vergoedingen of uitkeerin
gen geniet, ontvangt hij aan ziekengeld niet 
meer dan het bedrag, waarmede zijn dagloon 
bij den aanvang der ongeschiktheid tot wer
ken overtreft het gezamenlijk bedrag van het 
door hem ontvangen loon, die vergoedingen 
en uitkeeringen. 
Art. 45. Oproeping van ver
zekerden. 

Art. 45. 1. De R aad van Arbeid, het be
stuur en de voorzitter van den R aad van Ar
beid, zij n bevoegd hen die aanspraak maken 
op ziekengeld, alsmede hen die verzoeken van 
de verzekering te worde'n vrijgesteld overeen
komsti g artikel 26, op te roepen en te onder
v 1·agen op plaats, dag en uur, door den Raad, 
het bestuu r of den voorzitter, te bepal en. 

2. Gelijke bevoegdheid komt toe aan het 
bestuur der erkende bedrijfsvereeniging, bij 
welke degene, die aanspraak maakt op zieken
geld, verzekerd is en aan den voorzitter eener 
commissie en aan een commissaris, als bedoeld 
in artikel 24 der Rademvet, voor zooveel be
treft personen, die het ziekengeld door tus
schenkomst van die commissie of d ien com
missaris zouden ontvangen. 

3. D en opgeroepene worden reiskosten en 
tijdverlies vergoed in de gevallen en volgens 
regels, bij algemeenen rnaatregel van bestuur 
vast te stellen. 

Art. 46. Geneeskunilige con
trOle. 

Art. 46. Bij algemeenen rnaatregel van be
stuur kunnen voorschriften gegeven worden 
omtrent de door den Raad van Arbeid, on
derscheidenlijk de erkende bedrijfsvereenig ing, 
uit te oefenen controle op de verzekerden ge
durende de ongeschiktheid tot werken. 

Art. 47. Opneming in zieken-
huis. 

Art. 47. 1. Over de dagen, waarop een ver
zekerde anders dan voor eigen rekening is op
genomen in een inrichting voor zieken of in 
een gesticht, of waarop de werkgever, bij 
wien hij inwoont, zonder de kosten te verha
len, ingevolge artikel 1638ij Burgerlijk Wet
boek voor zijn verpleging en geneeskundige 
behandeling zorg draagt, wordt hem, indien 
hij geen kostwinner is, een derde van het zie
kengeld uitgekeerd, waarop hij anders recht 
zou hebben gehad. Aan dengene voot· wiens 
rekening hij is opgenomen, of aan den werk
gever, die, zonder de kosten te verhalen, voor 
zijn verpleging en geneeskundige behandeling 
zorg · draagt, worden de kosten hiervan tot 
een bedrag van twee-derden van het zieken
geld over die dagen vergoed. 

2. Over de dagen waarop een verzekerde, 
die kostwinner is, anders clan voor eigen reke
ning is opgenornen in een inrichting voor zie
ken of in een gesticht, of waarop zijn werk
gever voqr zijn verpleging en geneeskundige 
behandeling zorg draagt, is het bestuur van 
den Raad van Arbeid, onderscheidenlijk het 
bestuur der erkende bedrij fsvereeniging, wel
ke het risico der verzekering draagt, en der 
ingevolge het bepaalde bij artikel 94 gevorrn
de afdeelingskas der bedrijfsvereeni g ing be
voegd het ziekengeld geheel of ten deele uit 
te betalen aan de personen, wier kostwinner 
hij is. 

3. Aan een verzekerde, die verkeert in een 
der gevallen, in dit artikel bedoeld, wordt 
over den tijd, gedurende welken zulks het ge
val is, niet meer ziekengeld uitgekeevd dan 
zijn in geld vastgesteld loon bedraagt. 

Art. 48. Vervallen van de 
aanspraak op ziekengeld. 

Art. 48. 1. Den verzekerde komt geen zie
kengel d toe, indien hij noch is ingeschreven 
bij een overeenkomstig de Ziekenfondswet toe
gelaten ziekenfonds noch aantoont, dat hij ge
neeskundige hulp kan krijgen. 

2. Als geneeskundige hulp wordt niet be
schouwd die, welke den verze kerde wordt ge
waarborgd door een niet overeenkornstig de 
Ziekenfondswet toegel a ten ziekenfonds. 

3. Het feit, dat een verzekerde noch is in
geschreven bij een toegelaten ziekenfonds, 
noch aantoont, dat hij geneeskund ige hulp 
kan krijgen, leidt niet tot weigering van zie
kengeld, wanneer hij aannemelijk rnaakt, dat 
het hem orunogelijk was zich te doen inschrij
ven of zich geneeskundige hulp in geval van 
ziekte te verzekeren. 
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Art. 49. Den verzekerde komt geen zieken
geld toe: 

a. indien de ziekte is veroorzaakt door zijn 
opzet; 

b. over den tijd gedurende welken hij is 
opgenomen in een gevangenis, Rijkswerkin
richting, tuchtschool of Rijksopvoedingsge
sticht, of is toevertrouwd aan een vereeniging, 
stichting of installing van weldadigheid, als 
bedoeld in artikel 12 der wet van 12 Februari 
1901 ( Staatsblad n°. 64), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 7 Juni 1924 (Staatsblad n°. 
275). 

Art. 50. Gevallen waarin 
uitkeering kan warden ge
weigerd. 

Art. 60. 1. Het bestuur van den Raad van 
Arbeid is bevoegd de uitkeering van zieken
geld geheel of ten deele te weigeren: 

a. indien de ongeschiktheid tot werken be
stond op het tijdstip dat de verzekering een 
aanvang nam; 

b. bij zwangerschap ontstaan v66r, of be
valling binnen zes maanden na den dag, 
waarop de verzekering een aanvang nam of 
de tot aangifte verplichte verzekerde aangifte 
deed; 

c. indien de ziekte is veroorzaakt door mis
drijf van den verzekerde of, indien hij een 
bekend onzedelijk gedrag leidt, door zijn on
zedelijkheid ; 

d. indien de verzekerde niet binnen rede
Jijken termijn geneeskundige hulp inroept en 
niet zich gedurende het geheele verloop der 
ziekte onder behandeling blijft stellen, of in
dien hij de voorschriften van den behandelen-
den geneeskundige niet opvolgt; . 

-e. indien de verzekerde gedurende de onge
schiktheid tot werken zich schuldig maakt aan 
gedragingen, waardoor zijn genezing wordt 
belemmerd of, bij opneming in een inrichting 
voor zieken of een gesticht, zich daar onbe
hoorlij k gedraagt; 

/. indien de verzekerde zonder deugdelijken 
grond nalaat gevolg te geven aan een ver
wek ingevolge deze wet gedaan door den 
Raad van Arbeid, het bestuur of den voorzit
ter van dien Raad, of door den voorzitter 
eener commissie of een commissaris, om te 
verschijnen of inlichtingen te verstrekken, of 
indien het geneeskundig onderzoek door een 
door het bestuur van den R aad van Arbeid 
aangewezen geneeskundige, door toedoen van 
den verzekerde niet kan plaats hebben; 

g. indien de verzekerde zich niet houdt 
aan de contr6levoorschriften, die door het be
stuur van den Raad van Arbeid zijn vastge
steld of voorkomen in het in artikel ·103 be
doelde reglement der bedrijfsvereeniging. 

2. Indien de verzekerde misbruik van drank 
pleegt te maken, is het bestuur van den Raad 
van Arbeid bevoegd, in plaats van ziekengeld 
een andere uitkeering te doen, in waarde over
eenkomende met het bedrag van het zieken
geld, of we! het ziekengeld op andere wijze 
te doen aanwenden ten behoeve van den ver
zekerde of van de personen wier ko twinner 
hij is. 

3. Gelijke bevoegdheid, als in de beide 
voorgaande leden omschreven, komt toe aan 
het bestuur der erkende bedrijfsvereeniging, 

welke het risico der verzekering draagt, en 
der ingevolge het bepaalde bij artikel 94 ge
vormde afdeelingskas der bedrijfsvereeniging. 

Art. 51. Verzoeken om sta-
king of vermindering der 
uitkeering. 

Art. 51. 1. Ingeval degene, in wiens dienst 
de verzekerde werkzaam is, een verzoek doet 
tot vermindering van- of tot staking van de 
uitkeering van ziekengeld, wordt door het 
bestuur van den Raad zoo spoedig mogelijk 
op zoodanig verwek beslist. 

2. Gelijke verplichting bestaat voor het be
stuur der erkende bedrijfsvereeniging, welke 
het risioo der verzekering draagt. 

Art. 52. Aanspraak op zieken-
geld na einde der verzekering. 

Art. 52. 1. Degene, die gedurende de laat
ste twee maanden v66r het e inde zijner ver
zekering onafgebroken verzekerd is geweest, 
heeft bij ongeschiktheid tot werken binnen 
een maand na het einde zijner verzekering 
aanspraak op ziekengeld a lso£ hij verzekei-d 
was gebleven. Voor de toepassing van den 
voorafgaanden volzin wordt de daar genoem
de termijn van twee maanden geacht niet te 
zijn onderbroken door werkloosheid gedurende 
ten hoogste zes werkdagen. Voor de vaststel
ling van het ziekengeld wordt de ongeschikt
heid tot werken geacht te zijn ingetreden in 
de kalenderweek, waarin de verzekering is 
geeindigd. Voor de toepassing van dit lid gel
den achtereenvolgende verzekeringen bij twee 
of meer bedrijfsvereenigingen, als bedoeld in 
artikel 28, als Mn verzekering. 

2. Deze aanspraak komt niet toe aan den
gene, die zich buitenslands bevindt. 

3. Voor de toepassing van dit artikel is 
ongesch ikt tot werken degene, d ie ongeschikt 
is tot het verrichten van den arbeid, waar
mede hij in zijn onderhoud placht te voorzien. 

Art. 53. Tijdstip en wijze 
van uitkeering. 

Art. 53. 1. Het ziekengeld wordt uiterlijk 
in de kalenderweek, volgende op die waar
over het is verschuldigd, uitgekeerd. 

2. De wijze, waarop de uitkeering ge
schiedt, wordt voorzoover de uitkeering ge
schiedt uit de ziekenkas van den Raad van 
Arbeid door den Raad van Arbeid, behoudens 
goedkeuring van den Verzekeringsraad, gere
geld. 

3. Van het ziekengel d mag alleen wordcn 
afgehouden hetgeen door den verzekerde we
gens p1·emie ve1·schuldigd is. 

4. Ten aanzien van de uitkeering van zie
kengeld aan de gehuwde vrouw vindt artikel 
1637/ van het Burgerlijk Wetboek overeen
komstige toepassing. 

Art. 54. Wijziging in bepa
lingen betreffende ziekengeld. 

Art. 54. Wijziging van bepalingen betref
fende het ziekengeld heeft geen invloed op de 
op het oogenblik van inwerkingtreding dier 
wijziging loopende uitkeeringen, tenzij de uit
keeringi;,n worden verhoogd uitsluitend op 

1 grond dat de premien te hoog zijn gebleken. 
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Art. 55. Uitvoerbaarheid van 
besluiten, welker vernietiging 
is gevraagd. 

Art. 55. 1. Artikel 37, tweede lid, der Ra
denwet is niet van toepassing op een besluit 
van het bestuur van den Raad van Arbeid 
betreffende uitkeering van ziekengeld. 

2. Indien een bes I uit tot uitkeering van 
ziekengeld wegens strijd met de wet, een a l
gemeenen maatregel van bestuur of het alge
meen belang wordt vern ietigd, is het krach
tens dat besluit uitgekeerde ziekengeld niet 
vatbaar voor terugvordering. 

Art. 56. Aanspraken van der-
den ten opzichte van het 
ziekengeld. 

Art. 56. 1. Beslag op het den verzekerde 
toekomende ziekengeld is a lleen geldig, in
dien het beslag client tot verhaal van onder
houd, waartoe de verzekerde volgens de wet 
is gehouden. H etzelfde geldt ten aanzien van 
overdracht, inpandgeving of elke andere han
deling, ·waa rdoor de verzekerde eenig recht 
op het hem toekomende ziekengeld aan een 
derde toekent. 

2. Volmacht tot invordering van het zie
kengeld, onder welken vorm of welke bena
ming ook door den verzekerde verleend, is 
steeds herroepel ij k. 

3. Elk beding, strijdig met eenige bepaling 
van dit artikel, is nietig. 

Art. 57. Aansprakelijkheid 
van het Rijk. 

Art. 57. Het Rijk is tegenover de verze
kerden, die recht hebben op ziekengeld, zonder 
eenig voorbehoud voor de uitkeering daarvan 
aansprakelijk. 

Art. 58. Invloed der verzeke
ring op het burgerlijk recht. 

Art. 58. 1. Indien een verzekerde, in ver
band met de ongeschiktheid tot werken waar
voor hij ziekengeld ontvangt, tegen den werk
gever naar burgerlijk recht een rechtsvorde
ring tot schadevergoeding heeft, zal de rech
ter bij de vaststell ing dezer schadevergoeding 
het bedrag van het ziekengeld dat den ver
zekerde is uitgekeerd, of nog toekomt, in min
dering brengen. 

2. Indien ter zake van het fe it, waarop de 
rechtsvordering tot schadevergoeding steunt, 
het hoofd of de bestuurder der onderneming 
hier te lande of in het buitenland bij onher
roepelijk geworden vonnis van den strafrech
ter is veroordeeld , hebben degenen, te wier 
laste het bedrag komt, dat door den verze
kerde, zijn erfgenamen of zijn rechtverkrijgen
den krachtens deze wet wordt genoten, voor 
dat bedrag een rech tsvorder ing tegen den ver
oordeelde. 

8. Indien ter zake van het fe it, waarop de 
rechtsvordering tot schadevergoeding steunt, 
het hoofd of de bestuurder der onderneming 
door den Nederla ndschen strafrechter bij een 
niet-onherroepelij k geworden verstekvonnis is 
veroordeeld, hebben degenen, te wier laste het 
bedrag komt, dat door den verzekerde, zijn 
erfgenamen of zijn rechtverkrijgenden krach
tens deze wet wordt genoten, eveneens voor 
dat bedrag een rechtsvordering tegen den ver
oordeelde. Deze rech tsvordering zal kunnen 

worden ingesteld zes m aanden na de dagtee
kening van het verstekvonnis, tenzij v66r <li en 
tijd het hoofd of de bestuurder tegen dat von
nis verzet heeft aangeteekend. 

4. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
een door den strafrechter uitgesproken niet
onherroepelijk geworden verstekvonnis gelijk
gesteld met een onherroepelijk strafvonnis, 
indien de bij het verstekvonnis opgelegde 
boete is betaal d. 

HOOFDSTUK IV. 

Van de premien voor de verzekerden bij de 
ziekenkas van den Raad van Arbeid. 

Art. 59. Vaststelling en open
baarmaking. 

Art. 59. 1. Door Ons worden voor het ge
bied van iederen Raad van Arbeid de pre
mien vastgestel d. Zij worden ten minste een
maal in de vijf jaren herzien. 

2. De Raad van Arbeid legt de vastge
stelde premien voor een ieder ter lez ing op 
de secretarie en maakt dezelve openbaar. 

Art. 60. Regelen voor de 
vaststelling der premie. 

Art. 60. 1. De premiJn worden voor alle 
bij de ziekenkas van eenzelfden Raa d van Ar
beid verzekerden op gelijken voet geregeld. 

2. Evenwel worden voor een of meer groe
pen van verzekerden hoogere premien vast
gestel d in verband met het grootere gevaar 
voor ziekte, dat de uitoefening van hun be
roep voor die verzekerden oplevert, voor zoo
ver dit ui t statistische gegevens blijkt. 

Art. 61. Premieverlaging in 
verband met het gevaar der 
onderneming. 

Art. 61. Voor een verzekerde, voor wien 
ingevolge artikel 60, tweede lid, een hoogere 
premie is vastgesteld, wordt ambtshalve of op 
verzook van den verzekerde of van <liens 
werkgever, door het bestuur van den R aad 
van Arbeid van die verhooging geheel of ge
deel tel ijk vrijstelling verleend, wanneer hij 
arbe id Yerricht in een onderneming, waarvan 
wordt aangetoond, dat zij ten gevol ge van 
haar inrichting of de wijze, waarop zij ge
dreven wordt, minder gevaar voor ziekte op
levert dan andere soortgelijke ondernemingen. 

Art. 62. Premieverhooging 
in verband met het gevaar 
der onderneming. 

Art. 62. Voor een verzekerde, die arbeid 
verricht in een onderneming, waarvan wordt 
aangetoond dat zij ten gevolge van h are in
richting of de wijze waarop zij gedreven wordt, 
bijzondere gevaren voor de gezondheid ople
vert, wordt door het bestuur van den Raad 
van Arbeid de premie verhoogd, doch met 
niet meer dan de helft. De verhooging is ge
heel door den werkgever verschuldigd. 

Art. 63. Vaststelling der 
premiiin op voordracht van 
den Verzekeringsraad. 

Art. 63 : 1. Indien de vastgestelde premien 
onvoldoende zij n ter bestrijding van de, niet 
uit anderen hoofde gedekte, ten laste van de 
ziekenkas komende uitgaven, daaronder be-
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grepen de verpl ichte afzondering als reserve 
en de terugbetalingen wegens ontvangen voor
schotten, zal de Verzekeringsraad een even
redige verhooging der premien of een even
redige verlaging der uitkeer ingen, voor zoo
verre deze het bij artikel 39 bepaalde te boven 
gaan, of beide, aan Ons voordragen. 

2. Onze beslissing, bij een met redenen om
kleed besluit te nemen, wordt aan den Ver
zekeringsraad en aan den R aad van Arbeid 
gezonden. 

3. Geschiedt geen voordracht, a ls in het 
eerste lid bedoeld, niettegenstaande de voor
waarden van dat lid aanwezig zijn, dan wordt 
Ons besluit tot verhooging der premien of tot 
verlaging der uitkeeringen, zonder voorafge
gane voordracht genomen. H et tweede lid is 
alsdan van toepa sing. 

4. Een besluit als in dit artikel bedoeld, 
treedt niet in werking voordat het op door 
Ons bij het besluit te bepalen wijze is open
baar gemaakt. Tot dat tijdstip blijven de vroe
ger vastgestelde premi en van kracht. 

Art. 64. De premien worden vastgesteld in 
honderdsten van het loon, dat in het tijdperk, 
waarover de beta! ing loopt, door de verzeker
den is verdiend. Bij. de berekening van het 
loon komt het loon, dat bij denzelfden werk
gever voor denzelfden verzekerde meer heeft 
bedragen dan het bed.rag, hetwelk verkregen 
wordt door vermenigvuldiging van acht gul
den met het aantal dagen, waarop de verze
kerde in de betalingsperiode bij den werkge
ver heeft gewerkt, voor dat meerdere niet in 
aanmerking. 

Art. 65. Opbrengen der pre
mie. 

Art. 65. 1. Van de premie is de helft door 
den werkgever en de helft door den verzeker
de verschuldigd, behoudens dat de premie ge
heel door den werkgever is verschuldigd ten 
aanzien van een verzekerde, wiens loon geheel 
bestaat in verstrekkingen in natura, met of 
zonder hui vesting en onderricht. 

2. In bijzondere gevallen is evenwel Onze 
Minister bevoegd op verzoek van een werk
gever dezen toe te staan op het loon van den 
arbeider een grooter aandeel in de premie in 
te houden dan ingevolge het eerste lid van 
dit artikel, of ingevolge artikel 116 geoor
loofd is. Bij de vorenbedoelde vergunning 
wordt het aandeel in de premie, dat op het 
loon van den arbeider mag worden ingehou
den, aangegeven. 

3. Bij toepassing van artikel 60, tweede 
lid, is de verzekerde de helft van de gewone 
premie en de werkgever het overige verschul 
digd. 

4. De premie wordt door den werkgever be
taald ter plaatse, door den R aad van Arbeid 
aangewezen. 

5. De werkgever mag van het loon van 
den verzekerde afhouden het door dezen ver
schuldigde dee! der premie over den tijd, waar
over dat loon betaald wordt. Voor zoover re het 
bedrag der premie bij de loonuitbetaling nog 
niet is vastgesteld door het bestuur van den 
R aad van Arbeid of later wordt verhoogd, 
mag de afhouding, voor zooverre deze niet bij 
artikel 37 is verboden, geschieden bij de on
middellijk op deze vaststelling of verhooging 

volgende loonuitbetaling. Het afgehouden be
drag wordt geacht door den werkgever te wor
den gevorderd krachtens nummer 3°. van ar
tikel 1638r van het Burgerlijk Wetboek. Mag 
bij de eerste loonuitbetaling niet het voile be
drag worden afgehouden, dan mag de afhou
ding ook bij de onmiddellijk daarop volgende 
loonuitbetaling of loonuitbetalingen geschie
den, met dien ver tande, dat de afhouding 
zoo spoedig mogelijk moet afloopen. 

Art. 66. Betaling door ver-
zekerden. 

Art. 66. 1. Door Ons kan, voor het gebied 
van een bepaalden Raad van Arbeid, worden 
yastgesteld

1 
dat de premien voor verzekerden, 

die verplicnt zijn aangifte te doen, geheel of 
voor hun aandeel door dezen zullen worden 
betaald. In het eerste geval is de verzekerde 
gerechtigd het door den werkgever verschul
digd dee! der premie, binnen een maand na
dat zij is betaald, van hem terug te vorderen. 
Ten aanzien van den verzekerde, die van de 
in den voorgaanden volzin bedoelde bevoegd
heid geen gebruik maa kt, blijft artikel 58 
buiten toepass ing. 

2. De R aad van Arbeid kan bepalen, dat 
op verzoek van den verzekerde het door den 
verzekerde betaalde doch door den werkgever 
verschuldigde dee! wordt ingevorderd door 
den ambtenaar, bedoeld in artikel 71. Op die 
invordering is alsdan van toepassing hetgeen 
bij de artikelen 75 tot en met 77 bepaald is 
voor de invordering van aan den Raad van 
Arbeid versohuldigde premien. 

Art. 67. Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 9 wordt het door den werkgever ver
schuldigde dee! der premie naar boven- en het · 
door den arbeider verschuldigde deel naar be
neden a fgerond tot een veelvoud van een cent. 

Art. 68. Beta.ling wanneer 
er meer dan een werkgever is. 

Art. 68. 1. Indien een verzekerde in dienst 
is van twee of meer ondernemingen, is het be
stuur van den R aad van Arbeid bevoegd te 
bepalen, dat de premie voor dezen verzekerde 
door het hoofd of den bestuurder van Mm dier 
ondernemingen zal worden betaald, behoudens 
het verhaal van dezen op hen, in wier plaats 
hij betaald heeft. H et bestuur van den Raad 
van Arbeid bepaalt in di t geval welk bedrag 
door den aangewezene zal kunnen worden 
verhaald op ieder dier andere ondernemingen. 

2. H et bestuur van den R aad van Arbeid 
deelt zoodanig besluit onverwijld mede aan 
de betrokken w erkgeve1·s, die hun bezwaren 
daartegen, binnen drie dagen na de mededee
ling, kunnen inbrengen bij den voorzitter van 
den Verzekeringsraad. Deze deelt zijn beslis
sing onverwijld mede aan het bestuur van den 
Raad van Arbeid en aan de betrokken werk
gevers. 

3. H et bestuur van den R aad van Arbeid 
lean op verzoek van het aangewezen hoofd of 
den aangewezen be tuurder der onderneming 
bepalen, dat ieder bed.rag, hetwelk deze het 
recht heeft te verhalen, voor hem wordt inge
vorderd door den ambtenaar bedoeld in arti
kel 71. Op die invordering is alsdan van toe
passing hetgeen bij de artikelen 75 tot en 
met 77 bepaald is voor de invordering van 
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aan den R aad van Arbeid verschuldigde pre
mien. 

Art. 69. Betalingstermijnen. 
Art. 69. 1. De Raad van Arbeid stelt de 

termijnen vast, binnen welke de premien be
taald moeten worden. 

2. Deze termijnen kunnen voor verschillen
de groepen van verzekerden verschillend wor
den vastgestel d. 

3. De Raad van Arbeid is bevoegd te be
palen, dat geen of de voile premie verschul
digd is over de week, waarin de verzekering 
is aangevangen of geeindigd. 

4. Over de dagen, waarover den verzeker
de ziekengeld wordt uitgekeerd, is geen pre
mie verschuldigd. 

HOOFDSTUK V. 

Van de ziekenkassen der R a den van Arbeid. 

Art. 70. Ontvangsten en 
uitgaven, 

Art. 70. 1. In de ziekenkas worden gestort 
alle ontvangsten, die de R aad van Arbeid in
gevolge deze wet geniet. 

2. Ten laste van de ziekenkas komen alle 
uitgaven,- door den Raad van Arbeid ter uit
voering van deze of de R adenwet te doen, die 
niet ingevolge de wet ten laste van anderen 
komen. 

Art. 71. Ambtenaar met de 
invordering belast. 

Art. 71. 1. De invordering van alle in de 
ziekenkas te storten ontvangsten, alsmede alle 
betalingen uit de ziekenkas, geschieden door 
den ambtenaar, die daartoe door den Raad 
van Arbeid wordt aangewezen. 

2. Deze aanvaardt zijn ambt niet clan na 
het stellen van zekerheid van den aard en tot 
het bedrag, door den Raa d van Arbeid v66r 
zijn benoeming te bepalen . 

3. Hij doet van de door hem gedane ont
vangsten en uitgaven jaarlijks rekening aan 
bet bestuur van den Raad van Ai·beid. De 
rekening wordt ingericht overeenkomstig de 
voorscbriften van den Verzekeringsraad. Het 
opnemen van de boeken en de gelden en waar
den geschiedt ten minste eenmaal in elk kwar
taal van het kalenderjaar. 

4. Hij geeft den Verzekeringsraad en ieder 
bezoldigd lid van den Verzekeringsraad, zoo 
dikwijls zij bet vorderen, inzage in de boeken 
en de gelden en waarden. De Verzekerings
raad kan zijn secretaris of een of meer der 
onder dezen werkzame ambtenaren machtigen 
tot inzage in de boeken en de gelden en waar
den. Die machtiging wordt slechts voor een 
telkens door den Verzekeringsraad aangewe
zen geval of een reeks van gelijksoortige ge
vallen gegeven. D e verpl ichting tot h et inzage 
geven rust in dat geval op den ambtenaar. 
in het eerste lid bedoeld, jegens den gemach
tigde. 

Art.. 72. Reserve. 
Art. 72. 1. Door den R aad van Arbeid 

wordt een reserve gevormd. 
2. Hieruit zullen alleen de uitgaven wor

den bestreden, waarvoor de ontvangsten der 
ziekenkas tijdelijk ontoereikende zijn. Als re-
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serve moet jaarlijks afgezonderd worden 5 
percent van het gezamenlijk bedrag der pre
mien, dat in het afgeloopen kalenderjaar · is 
ontvangen, totdat de helft van bet bedrag be
reikt is, dat in de laatst verloopen drie ka
lenderj aren jaarlijks gemiddeld is uitgegeven 
aan uitkeeringen en kosten van bebeer. Ech
ter mag, met goedkeuring van den Verzeke
ringsraad, jaarlijks een hooger percentage als 
reserve afgewnderd worden en de reserve tot 
een hooger bedrag worden opgevoerd. 

Art. 73. Belegging en bewa-
ring gelden. 

Art. 73. De beschikbare gelden van de zie
kenkas worden belegd; de wijze van belegging 
behoeft de goedkeuring van den Verzekerings
raad. De Verzekeringsraad geeft voorschrif
ten omtrent de wijze van bewaring van de 
gelden en waarden van de ziekenkas. 

Art. 74. Boekhouding. 
Art. 74. 1. H et boekj aar der ziekenkas 

eindigt op 31 December. 
2. Door Ons kunnen voorschriften worden 

gegeven omtrent de wijze van boE)khouding. 

Artt. 75, 76 en 77. lnvorde-
ring, bij d wang bevel. 

Art. 75. De voorzitter van den Raad van 
Arbeid is bevoegd bij dwangbevel, medebren
gende het recht om de goederen des schul
denaars zonder vonnis aan te tasten, in te 
vorderen: 

a. te betalen premien; 
b. vergoedingen als bedoeld bij artikel 38; 
c. gelden en zaken, aan den Raad van Ar

beid behoorende of verschuldigd, van den 
bij artikel 71 bedoel den rekenplichtigen amb
tenaar, <liens 1·echtverkrijgenden of borgen. 

Art. 76. 1. Het dwangbevel wordt uitvoer
baar verklaard door den voorzitter der recht
bank van het arrondissement, waar de Raad 
van Arbeid is gevestigd. 

2. De beteekening en tenuitvoerlegging ge
schieden op de bij het Wetboek van Burger
lijke Rechtsvordering ten aanzien van vonnis
sen en authentieke akten voorgeschreven wijze 
door de ambtenaren der directe belastingen, 
behoudens dat, met afwijking van de artikelen 
440, derde lid, en 450, tweede lid, van dat 
Wetboek, bij inbeslagneming van roerende 
goederen, de daarmede belaste ambtenaar zich 
desverkiezende niet door getuigen of door 
slechts een getuige behoeft te doen bijstaan, 
en die ambtenaar bevoegd is om den persoon 
tegen wien het beslag is gedaan, ook zonder 
<liens bewilliging tot bewaarder aan te stellen. 

3. Na de beteekening kan uitsluitend wor
den betaald ten kantore dier belastingen, 
waaraan de ambtenaar, houder van het dwang
bevel , verbonden is, of, bij inbeslagneming, in 
handen van <li en ambtenaar. 

4. De kosten van vervolging worden be
rekend volgens de bepalingen betrekkelijk de 
kosten van vervolging in zake van directe be
lastingen . Het recht van invordering bij 
dwangbevel strekt zich ui t tot deze kosten. 

Art. 77. De toerekening en afschrijving 
van de betalingen der schuldenaren geschie
<len -in de volgende orde: 

1 °. op de kosten van ·vervolging, zoo die 
verschuldigd zijn; 

45 
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2°. op de interesten tot den dag der beta
ling indien interesten verschuldigd zijn; 

3o'. op de schulden bedoeld bij artikel 75a, 
b of c. 

HOOFDSTUK VI. 

Van de vrijwilli ge verzekering bij de zieken-
kas van een Raad van Arbeid. 

Art. 78. Wie zich mogen ver
zekeren. Toepasselijkheid be
palingen_betreffende wettelijke 
verzeker1ng. 

Art. 78. 1. Bij de ziekenkas van een Raad 
van Arbeid mogen zich verzekeren: 

1 °. pe1·sonen, behoorende tot groepen, d!e 
voor het gebied van een Raad van Arbe,d 
door Ons zijn aangewezen; 

2°. degenen, wier verpl ichte verzekering 
is geeindigd. 

2. Door Ons worden regelen gegeven om
trent de vaststelling der voor de vrijwillige 
verzekering verschuldigde premie. 

Art. 79. 1. Bij de ziekenkas van een Raad 
van Arbeid mogen zich verzekeren zij die, ter
wijl zij hun woonplaats hie r te lande hadden, 
in het buitenland tegen geldelijke gevolgen 
van ziekte wettelijk of verplicht verzekerd wa
ren. T en e inde zich op grond van deze bepa
ling te mogen verzekeren, is echter vereischt: 

a. dat de aanvraag om zich te verzekeren 
wordt gedaan binnen een week na het eindi
gen der verzekering in het buitenland; 

b. dat degeen, die zich wenscht te verzeke
ren zijn werkelijk verblijf heeft in Nederland; 

C: dat de verzekering in het buitenland 
heeft opgehouden, omdat de verzekerde niet 
!anger werkzaamheden in het buitenland ver
richtte; 

d. dat degeen, die zich wenscht te_ verzeke
ren, overlegt een verklaring van de mstelhng 
waarbij hij in het buitenland verzekerd was, 
waaruit blijkt naar welk loon hij verzekerd 
was en wanneer en waarom zijn verzekering 
eindigde. 

2. Aan de verzekering bij de ziekenkas 
wordt ten grondslag gelegd het loon, waar
naar de verzekerde blijkens de verklaring van 
de buitenlandsche instell ing verzekerd was, 
tenzij hij verzoekt naar een lager loon te 
worden verzekerd. 

Art. 80. De bepalingen der andere hoofd
stukken dezer afdeeling zij n op de vrijwillige 
verzekering van toepassing, voor __ zooverre zij 
niet uitdrukkelijk tot de wettehJke verzeke
ring zijn beperkt of daarvan bij dit hoofdstuk 
niet wordt afgeweken. 

Art. 81. Ongeschiktheid tot 
werken. Loon. 

Art. 81. De vrijwillig verzekerde,., ~ie 
niet in dienstbetrekking 1s, wordt ongesch1kt 
geacht tot het verrichten van zijn arbeid, in
dien hij ongeschikt is tot het vernchten van 
den arbeid waarmede hij in zijn onderhoud 
pleegt te voorzien. V oor ,, loon" treedt te zij
nen aanzien in de plaats het inkomen, dat hij 
uit anderen hoofde geniet. 

Art. 82. Aangifte. 
Art. 82. 1. Alie aangiften betreffende de 

vrijwillige verzekering geschieden door den
gene, di e zich wenscht te ve rzekeren, of door 
den verzekerde. 

2. De kennisgevingen ingevolge artikel 35, 
lid 1 en 2, geschieden aan den aangever. 

3. Alles wat verder de aangifte betreft, 
wordt door den Raad van Arbeid geregeld. 

Art. 83. Ziekte bij aanvang 
der verzekering. 

Art. 83. 1. Zij die zich wenschen te verze
keren zijn verpl icht aangifte te doen van 
ziekte' waaraan zij lijden, en ontleenen geen 
aanspraak op ziekengel d aan ongeschiktheid 
tot werken wegens ziekte, we! k? bestond op, 
het tijdstip waarop de verzekermg een aan-
vang nam. _ . . 

2. Ten aanzien van hen, d,e z,ch rngevolge 
de aanwijzing, bedoeld in artikel · 78, eerste 
lid, onder 1 °, mogen verzekeren, kan door 
Ons worden bepaald, dat ook geen aanspr~ak 
op ziekengeld wordt ontleend aan ongesch1kt
heid tot werken wegens z1ekte, ontstaan bm
nen de eerste maand hunner verzekering. 

Art. 84. S!eepende ziekte. 
Art. 84. De Raad van Arbeid is bevoegd 

te bepalen dat aan vr!jwillig verz~~erden geen 
ziekengeld wordt Uitgekeerd b1J sleepende 
ziekte die, zij het met tusschenpoozen, onge
schiktheid tot werken ten gevolge heeft. 

Art. 85. Lager ziekengeld. 
Art. 85. 1. De aangever wordt op zijn ver

zoek voor een lager ziekengeld verzekerd, dan 
dat, waarop hij krachtens het door hem ge-
noten loon of inkomen recht zo~. hebben. .. 

2. Degene, die verzekerd bhJft, nadat z_,_Jn 
wettelijke verzekering hee ft opgehouden, bhJft 
verzekerd naar het loon, dat hij het laatst 
genoten heeft, tenzij hij verzoekt voor een I a
ger ziekengel d te worden verzekerd. 

Art. 86. Indeeling der ver-
zekerden voor de premie. 

Art. 86. Door Ons kunnen, voor het gebied 
van iederen Raad van Arbeid, van de artike
len 59- 62 en 64-69 afwijkende regelen wor
den vastgesteld ten aanzi_en yan . de premien, 
verschuldigd door hen, die zwh rngevolge _de 
aanwijzing, bedoeld in artikel 78, eerste lid, 
onder 1 °., mogen verzekeren. 

Art. 87. Opbrengen der 
premie. 

Art. 87. De premie wordt betaald door den 
vrijwillig verzekerde. 

Art. 88. Aan vang der ver-
zekering. .. 

Art. 88. D e verzekering van den op z1Jn 
aangifte ingeschreven vrijwillig verzekerde 
wordt geacht te zijn aangevangen op den dag 
na dien, waarop de aang1£te heeft plaats ge
had, tenzij bij de aangifte een latere dag 1s 
gesteld. 

Art. 89. Einde der verzekering 
Art. 89 . 1. De vrijwillige verzekering ein

digt van rechtswege, zoodra de ver~?ke~de wet
telijk verzekerd wordt, a lsmede b1J rnet-beta
ling der premie over drie achtereenvolgende 
betalingstermijnen. 

2. T en aanzien van hen, die zich ingevolge 
de aanwijzing, bedoeld in artikel 78, eerste 
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lid, onder 1° . mogen verzekeren, worden door 
Ons de gevall en bepaald, waarin de verze
kering eindigt. 

3. Artikel 52 is niet van toepassing op de 
personen, in het vorige lid bedoeld. 

Art. 90. De vrijwillig verzekerde heeft geen 
recht op uitkeering, zoolang hij buitenslands 
verblijft. Het bestuur van den Raad van Ar
beid stelt hem op verzoek van hemzelven of 
van zijn werkgever over den tijd van dat ver
blijf vrij van betaling van premie; een ver
leende vrijstelling geldt niet clan van den 
dag na dien, waarop de vrij stelling werd ge
vraagd. 

HOOFDSTUK VII. 

Van de bijzondere ziekengeldregelingen. 

§ 1. Van de erkende bedrijfsvereeniging. 

Art. 91. Vereischten voor 
er kenning. 

Art. 91. 1. Als bedrij fsvereeniging wordt 
door Onzen Minister op haar verzoek erkend 
een vereeniging, opgericht door een of meer, 
naar het oordeel van Onzen Minister algemeen 
erkende, centrale organisaties, of d.,arbij aan
gesloten vereen igingen van werkgevers en een 
of meer, naar het oordeel van Onzen Minister 
a lgemeen erkende, vakcentralen of daarbij 
aangesloten vereenigingen van arbeiders, in
dien zij voldoet aan de volgende vereischten: 

1 °. dat zij zich ten doe] st~lt de uitvoering 
der bij deze wet geregelde verzekering; 

2°. dat de regelen in haar statuten of 
reglement omtrent de uitkeering van zieken
geld even gunstig zijn als die van deze wet 
en dat bij die regelen niet wordt afgeweken 
van het bepaalde in artikel 39, derde, vierde, 
vij fde en zesde lid ; bij de toej:Jassing van het 
onder deze letter bepaalde bl ijft artikel 40 
buiten toepassing; 

3°. dat haar statuten of reglement de be
paling inhouden, dat a lle arbeiders, in dienst 
van een werkgever, die tot de bedrijfsvereeni
ging toetreedt, voor risico van de bedrijfsver
eeniging verzekerd zijn, en dat zich daarbij 
mogen verzekeren degenen, wier verplichte 
verzekering is geeindigd; 

4°. dat haar statuten voldoen aan de in 
deze wet gestel de e ischen; 

5°. dat ten tijde der erkenning door de 
werkgevers, wier arbeiders voor risico der be
drijfsvereeniging zullen zijn verzekerd, ten 
minste een loonbedrag, over een jaa r bere
kend, van twee en een half millioen gulden 
wordt uitbetaald; 

6°. dat zij niet be.oogt winst te maken. 
2. Als bedrijfsvereeniging kan door Onzen 

M inister op h aar verzoek mede warden erkend, 
doch voor n iet l anger dan tel kens een tijdvak 
van vijf jaar: 

1 °. eon v66r 1 Juli 1929 opgerichte ver
eenig ing van werkgevers, welke voldoet aan 
de eischen, in het eerste lid onder 1°.-6°. 
aangegeven, en wier statuten voorts de bepa
ling inhouden, dat ten minste de helft van 
het bestuur wordt aangewezen door Onzen 
Minister uit een voordracht, opgemaakt door 
vereenigingen van arbeiders, welke Onze 
Minister heeft aangewezen; 

2°. een vereeniging, v66r 1 Juli 1929 op
gericht door een of meer vereenigingen van 1 

werkgevers en een of meer vereenigingen van 
arbeiders, welke niet aan den in den eersten 
volzin van bet eerste lid gestelden eiscb be
antwoorden, mits zij voldoet aan de eischen, 
in bet eerste lid onder 1 ° .-6°. aangegeven. 

Art. 92. Samenstelling be-
stuur. 

Art. 92. De statuten der bedrijfsvereeni
g ing moeten zoodanige bepalingen inhouden , 
dat het aantal bestuursleden, aangewezen door 
de vereeniging of vereenigingen ·van arbeiders, 
welke lid is of zijn der vereen ig ing, ten minste 
even groot is als het aantal bestuursleden, 
aangewezen door de vereeniging of vereeni
gingen van werkgevers, welke lid is of zijn 
van de vereeniging, en dat de vertegenwoor
digers van bedoelde arbeidersvereenigingen ter 
algemeene vergadering ten minste evenveel 
stemmen uitbrengen a ls de leden-werkgevers 
en/of de vertegemvoordigers der vereeniging 
of vereenigingen van werkgevers, welke lid 
is of zijn der vereeniging. 

Art. 93. Statuten bedrijfs-
vereeniging. Wat zij moeten 
inhouden. 

Art. 93. De statuten der bedrijfsvereeniging 
moeten, onverminderd het elders in deze wet 
dienaangaande bepaalde, inhouden de aan
duid ing van de gemeente, waar de zetel der 
vereeniging is, en bepalingen omtrent: 

1°. de vereischten voor het lidmaatscbap 
en h~t oogenblik waarop het lidmaatschap 
aanvangt en eindigt; 

2°. de samenstelling en de bevoegdheden 
van de bestuursorganen, de bestuursvergade
ringen en het nemen van een besluit in die 
vergaderingen, het t ijdstip, waarop de ver
kiezing van de leden van het bestuur en van 
hunne plaatsvervangers zal plaats hebben: 

3·0 • de vertegenwoord iging der vereenig ing 
in en buiten rechten; 

4°. de wijze van bijeenroepen van de al
gemeene vergadering en de gevall en, waarin 
het bestuur verplicht is een a lgemeene verga
deri ng bijeen te roe pen; 

5°. de wijze van behandeling der voorstel
len op de algemeene vergadering en de wijze, 
waarop in die vergadering een besluit kan 
word en genomen; 

6°. het stemrecbt, alsmede de uitvoering 
daarvan; 

7°. de wijze van uitoefening van het stem
recht door de leden; 

8°. de wijze van opbrengen der middelen 
tot dekking der uitgaven; 

9° . den aanvang en bet einde van bet 
boekjaar; 

10°. de ontbinding der vereeniging. 

Art. 94. Afdeelingskassen. 
Art. 94. 1. D e statuten der bedrijfsver

eeniging kunnen bepalen, dat voor de verzeke
ring van de arbeiders in d ienst van een be
paalde onderneming een afdeelingskas ge
vormd wordt. 

2. Tot vorming van de in het eerste lid be
doelde afdeelingskas mag slechts warden over
gegaan indien: 

a. de werkgever van de betrokken onder
nem i ng een daartoe strekkend verzoek doet; 

b. de meerderheid van de arbe iders, die 
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den leeftijd van achttien jaar hebben bereikt 
en ten minste een jaar onafgebroken in vas
ten dienst der ondememing werkzaam zijn, 
zich bij stemming voor de vorming der afdee
lingskas hebben verklaard. 

3. De stemming, bedoeld in het vorig lid 
onder b, moet schriftelijk geschieden; zij is 
geheim. De bedrijfsvereeniging is, met inacht
neming van het vorenstaande, bevoegd dien
aangaande regelen te stellen. 

Art. 95 . 1. I ndien de statuten der bedrijfs
vereen iging een bepaling inhouden a ls in ar
tikel 94, eerste I id, bedoeld, moeten zij tevens 
voorschriften geven omtrent de samenstelling 
van het bestuur der afdeelingskas. 

2. Het bestuur der afdeelingskas wordt 
voor ten minste de helft gekozen uit en door 
de arbeiders, bij de afdeelingskas verzekerd. 
De betrokken vereeniging of vereenigingen 
van arbeiders, of in het geval, voorzien bij 
artikel 91, tweede lid, onder 1 °., de door On
zen Minister aangewezen vereenigingen van 
arbeiders hebben het recht voor alle te be
zetten arbeidersplaatsen een aanbeveling in te 
di enen. De werkgever of <liens gemachtigde 
is voorzitter. 

3. De bedrijfsvereeniging is bevoegd voor
schriften ointrent de verkiezing van het be
stuur der afdeelingskas te geven. 

Art. 96. Bevoegdheid afdee-
lingskas. 

Art. 96. 1. A an het bestuur der afdeelings-
kas is opgedragen : • 

a. het toekennen van het ziekengeld , met 
<lien verstande, dat de bedrijfsvereeniging 
aansprakelijk blijft voor de uitbetaling van 
het ziekengeld ; 

b. de controle op de verzekerden gedurende 
de ongeschiktheid tot werken, onder regelen 
door de bedrijfsvereeniging te stellen; . 

c. de inning en het beheer der premien. 
2. De bedrijfsvereenig ing stelt de premien 

al of niet op voorstel van het bestuur der af
deelingskas vast en bepaalt welk dee! aan 
haar zal worden afgedragen ter dekking van 
ad.ministratiekosten, voor het fonds , bedoeld 
in artikel 123, eerste l id, het algemeen re
servefonds en andere kosten. 

Art. 97. Opheffing afdee!ings-
kas. 

·Art. 97. Indien een daartoe strekkend ver
zoek door den betrokken werkgever of door 
de meerderheid der arbeiders, bedoeld in a r
tikel 94, tweede lid , sub b, wordt gedaan, is 
het bestuur der bedrijfsvereeniging bevoegd 
een eenmaal gevormde afdeelingskas op te 
heffen. Die opheffing gesch iedt bij een met 
redenen omkleed beslu it. 
Art. 98. Beslissing geschillen. 

Art. 98. 1. Alie geschill en tusschen het be
stuur der afdeelingskas en de verzekerden, 
niet behoorende tot de geschillen inzake de 
aanspra ken van verzekerden op ziekengeld
uitkeeringen, warden door het bestuur der 
hedrijfsvereeniging in hoogste instantie be
slist. 

2. Volgens regelen door de bedrijfsvereeni
ging te stellen hebben de besturen van de 
vereenigingen van werkgevers en arbeiders 
recht van beroep bij de bedrijfsvereeniging 

van de beslissingen van het bestuur der af
deel ingskas. 

Art. 99. Zekerheidstelling. 
Art. 99. De bedrijfsvereeniging is verplicht 

voor de nakoming harer uit deze wet ten aan
zien van de verzekerden voortvloeiende ver
pl ichti ngen ·zekerheid te stellen overeenkom
stig bij algemeenen maatregel van bestuur te 
stellen regelen. Bij <lien algemeenen maat
regel kan worden bepaald, dat onder aan te 
geven voorwaarden geene zekerheid behoeft 
te worden gesteld of met het stellen van eene 
lagere, door Onzen Minister te bepalen, zeker
heid kan worden volstaan. 

Art. 100. Statuten bedrijfs-
vereeniging. Wat zij mogen 
bepalen. 

Art. 100. 1. De bedrijfsvereeniging is be
voegd in haar statuten of in haar reglement 
te bepalen, dat: 

a. aan de bij haar verzekerde arbeiders 
hoogere uitkeeringen zullen worden gedaan 
da_n deze wet vaststelt, of over langeren duur 
dan deze wet bepaalt of behalve het bij deze 
wet bepaalde ziekengeld, andere uitkeeringen 
zullen worden gedaan; 

b. personen, die geen arbeiders zijn in den 
zin dezer wet, zich vrijwillig bij de vereeni
ging kunnen verzekeren tegen geldelijke ge
volgen van ziekte; 

c. het bestuur bevoegd is de administratie 
onder zijn verantwoordelijkheid te doen voe
ren door een door het bestuur aan te wijzen 
natuurlijke of rechtspersoon, mits die niet 
beoogt winst te maken met de uitoefening van 
het bedrijf van ad.ministrateur of verzekeraar, 
noch middellijk of onmiddellijk uit eenig der
gelijk bedrijf voordeel pleegt te trekken. 

2. Op uitkeeringen, voortvloeiende uit het 
bepaalde in het eerste lid onder a en b, zijn 
de voorschriften dezer wet niet van toepassing. 

Art. 101. Verplichte opne-
ming alle werkgevers als leden. 

Art. 101. 1. De bedrijfsvereeniging is ver
plicht alle werkgevers, die tot de bedrijfsver
eeniging als lid wenschen toe te treden en aan 
de bij de statuten bepaalde vereischten voor 
het lid.maatsch ap voldoen, als zoodanig toe 
te laten, behoudens het bepaalde in het derde 
lid van dit artikel. De bedrijfsvereeniging 
mag niet op grond van het ziektegevaar uit 
hoofde van de lichamelijke of geestelijke ge
stelheid van a rbeiders den . werkgever bemoei
lijken in de toetreding, noch hem op grond 
daarvan uitsl uiten of afwijzen. 

2. In de statuten mogen geen bepalingen 
warden opgenomen, strijdig met het bepaalde 
in het eerste lid. 

3. Een a lgemeene maatregel van bestuur 
kan uitzonderingsgevallen noemen, waarin de 
toelating van een werkgever als lid kan war
den geweigerd of het lidmaatschap aan een 
reeds toegetreden werkgever kan warden op
gezegd. 

Aer. 102. 
lijkheid. 

Rechtspersoon-

Art. 102. Voor zoover de bedrijfsvereeni
g ing geen rechtspersoonlijkheid bezit, verkrijgt 
zij die door het fe it harer erkenning. 
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Art. 103. Reglement ziekte
verzekering. 

Art. 103. Een bedrijfsvereeniging is ver
plicht een reglement voor de ziekteverzeke
ring samen te stellen, dat evenals een latere 
wijziging daarvan aan de goedkeuring van 
Onzen Minister is onderworpen. 

Art. 104. Verplichting aan-
!eggen ledenregister. 

Art. 104. 1. De bedrijfsvereen.iging is ver
pl icht een ledenregister, dat naar het kaarten
stelsel mag warden ingericht, aan te leggen 
en geregeld bij te houden, in welk register ten 
aanzien van elk der leden-werkgevers wordt 
aangeteekend: 

a. de naam en de woonplaats; 
b. de gemeente of gemeenten binnen welke 

de onderneming van den werkgever gevestigd 
is· 

~- het loon, dat de werkgever per jaar ge
acht wordt uit te betalen; 

d. de dag, waarop zijn lidmaatschap is . in
gegaan. 

2. H et bestuur der bedrijfsvereen.iging 
zondt ieder, die in het in het eerste lid be
doelde ledenregister is opgenomen, een uit
treksel, voor zooveel hem betreft, uit dat re
gister. 

3. Wanneer het lidmaatschap van een lid 
is geeindigd, wordt hij terstond door het be
stuur der bedrijfsvereeniging van het leden
register afgevoerd. 

Art. 105. Overgang lidmaat
schap. 

Art. 105. 1. Het lidmaatschap van een be
drijfsvereeniging gaat voor een lid-werkgever 
dier vereon.iging van rechtswege over op al 
degenen, natuurlijke of rechtspersonen, die 
later met of in plaats van. den werkgever op
treden in de onderneming van den oorspronke
lijken werkgever, die als lid der bedrijfsver
eeniging was toegelaten. Indien de we·rkgever 
schriftelijk aan het bestuur der bedrijfsver
eeniging het verlangen daartoe te kennen 
geeft, blijft de bepaling der vorige zinsnede 
buiten toepassing te rekenen van den dag, 
waarop de kennisgeving door het bestuur der 
bedrijfsvereeniging is ontvangen. Eveneens 
blijft die bepaling buiten toepassing, indien 
het bestuur der bedrijfsvereeniging schriftelijk 
aan den R aad van Arbeid te kennen geeft, 
dat de statuten der vereeniging zioh daartegen 
verzetten, te rekenen van den dag, waarop de 
kennisgeving door den Raad van Arbeid ont
vangen is. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
warden de noodige voorschriften gegeven om
tront den overgang van een werkgever, lid 
eener bedrijfsvei-eeniging, naar den Raad van 
Arbeid of naar eene andere bedrijfsvereeni
ging. 

Art. 106. Onafhankelijk or-
gaan. · 

Art. 106. 1. Over de bes! iss ingen van het 
bestuur of eenig ander met het nemen daarvan 
belast orgaan eener bedrijfsvereeniging be
treffende aanspraken op ziekengeld van voor 
rekening der bedrijfsvereeniging verzekerde 
arbeiders wordt bij uitsluiting geoordeeld 
door een scheidsgereoht, door de bedrijfsver-

eeniging ingesteld. Al hetgeen betreft het in
stellen van het beroep bij, de behandeling 
daarvan door en de samenstelling van dat 
scheidsgerecht wordt geregeld in het bij ar
tikel 103 bedoeld reglement. 

2. Van een uitspraak van het in het vorig 
lid bedoelde scheidsgerecht staat beroep open 
op den Central en Raad van Beroep: 

a. voor het bestuur der bedrij fsvereeniging, 
ingeval het soheidsgerecht in afwijking van 
de beslissing van dat bestuur of eenig ander 
met het nemen daarvan belast orgaan heeft 
beslist, dat degene wiens aanspraak op zie
kengeld het betreft, verzekerd is ingevolge 
deze wet; 

b. voor dengene, die aanspraak maakt op 
ziekengeld, indien het scheidsgerecht heeft 
beslist, dat hij niet verzekerd is ingevolge 
deze wet. 

3. De bepalingen van de Beroepswet en 
van de ter uitvoering dier wet genomen be
sl uiten zijn, met inachtneming van de wijzi
gingen, welke de aard van het onderwerp 
vordert, van toepassing ten aanzien van het 
hooger beroep. 

Art. 107. Gronden voor wei
gering van erkenning. 

Art. 107. 1. De erkenning wordt alleen ge
weigerd wegens niet-voldoening aan de ge
stelde vereischten. 

2. Besluiten, waarbij erkenning wordt ge
weigerd, zijn met redenen omkleed. 

3. De aanvrage om erkenning geschiedt in 
den door Onzen Minister vast te stellen vorm, 
met overlegging van de door Onzen Minister 
te bepalen stukken. 

Art. 108. Intrekking der 
erkenning. 

Art. 108. 1. De erkenning wordt door On
zen Minister ingetrokken: 

a. op verzoek van de bedrijfsvereeniging; 
b. wanneer de bedrijfsvereeniging niet meer 

voldoet aan de voor erkenning gestelde ver
eischten; 

c. wanneer de bedrij fsvereeniging niet vol
doet aan de verplichting tot uitkeering van 
ziekengeld of aan de verplichting, bedoeld bij 
artikel 99, alsmede wanneer haar middelen 
niet toereikend zijn tot dekking harer gelde
lijke verplichtingen ingevolge deze wet en zij 
niet bereid of niet in staat is de maatregelen 
te treffen, welke naar het oordeel van Onzen 
Minister noodig zijn om binnen redelijken tijd 
voldoende dekking te verzekeren: 

2. De erkenning kan door Onzen Minister 
worden ingetrokken wegens handelingen of 
verzuimen in strijd met eenig wettelijk voor
schri ft. 

3. De besluiten tot intrekking zijn met re
denen omkleed. 

Art. 109. Vervallen van de 
erkenning. 

Art. 109. Wanneer de bedrijfsvereeniging 
in staat van faillissement is verklaard, vervalt 
de erkenning van de bedrijfsvereeniging op 
den dag, waarop de faillietverklaring is uit
gesproken. 

Art. 110. Va n de erkenning en de intrek
king der erkenning wordt door Onzen Minister 
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mededeeling gedaan in de N ederlantUche 
Staatscourant, onder opgave van den dag, 
waarop de erkenning, onderscheidenlijk de in
trekking der erkenning ingaat. 

Art. lll. Overgaa.n aa.n-
spra.kelijkheid. bij intrekking 
erkenning. 

Art. 111. 1. De op den dag van de intrek
king der erkenning of van het vervallen der 
erkenning der bedrijfsvereeniging loopende 
verplichtingen ter zake van ongesch1kthe1d 
tot werken van arbeiders wegens ziekte, gaan, 
behoudens verhaal op de bedrijfsvereeniging, 
van rechtswege over op den Raad van Ar
beid. 

2. Een eventueel tekort, voortvloeiende uit 
het overgaan van de verplichtingen, in het 
vorig lid bedoeld, wordt door het Rijk aan den 
Raad van Arbeid vergoed. 

3. Indien door de bedrijfsvereeniging ze
kerheid is gesteld, warden, voor zoover dit 
mogelijk is, uit die zekerheid aan den Raad 
van Arbeid terugbetaald de kosten van de 
ziekengelduitkeeringen, welke ingevolge het 
bepaalde in het eerste lid ten laste van dien 
Raad zijn gekomen. 

Art. 112. Fa.illissement be
drijfsvereeniging. 

Art. 112. 1. In geval van faillissement der 
bedrijfsvereeniging blijft de zekerheid, gesteld 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 99, 
buiten het fa ill issement. 

2. Vorderingen der Raden van A1·beid blij
ven daarbuiten, zoolang de verrekening, be
doeld in artikel 111, derde lid, niet heeft 
plaats gehad. 

Art. 113. lnrichting boek
houding. 

Art. 113. Door Onzen Minister kunnen 
voorschriften warden gegeven betreffende de 
wijze van boekhouding der erkende bedrijfs
vereeniging. 

Art. 114. Reserve. 
Art. 114. De erkende bedrijfsvereeniging is 

verplicht een reserve te vormen. Als reserve 
moet jaarlijks a fgezonderd warden ten minste 
5 percent van het gezamenlijk bedrag der 
premien dat in het afgeloopen kalenderjaar 
is ontva'ngen, totdat ten minste de helft van 
het bedrag bereikt is, dat in de laatstverloo
pen drie kalenderjaren jaarlijks gemiddeld is 
uitgegeven aan uitkeeringen en kosten van 
beheer. Het bestuur der bedrijfsvereeniging is 
bevoegd uit deze reserve uitkeeringen toe te 
kennen aan leden van afdeelingskassen, die 
een abnormaal hoog risico opleveren. 
Art. 115. Begin en einde der 
aansprakelijkheid. 

Art. 115. 1. De aansprakelijkheid van de 
erkende bedrijfsvereeniging voor de uitkee
ring van ziekengeld, toekomende aan arbeiders 
in dienst van een tot de vereeniging toegetre
den werkgever, vangt aan op den dag na 
djen, waarop de bedrijfsvereeniging aan den 
Raad van Arbeid, binnen wiens gebied de on
derneming van dien werkgever gevestigd is, 
mededeeling heeft gedaan van de toetreding 
van den werkgever onder opgave van naam en 
woonplaats. Indien de werkgever reeds op het 

tij dsti p van de er kenning bij de bedrij fsver
eeniging was toegetreden, vangt de aans_pra~e
lijkheid der vereeniging aan op dat t11dst1p, 
mits de vereeniging v66r den dag, waarop 
artikel 21, lid 1, in werking treedt, de op
gaven, in den vorigen volzin bedoeld, heeft 
gedaan. 

2. De aansprakelijkheid van de erkende 
bedrijfsvereeniging voor de uitkeering van 
ziekengeld, toekomende aan arbeiders in dienst 
van een tot de vereeniging toegetreden lid, 
blijft bestaan tot den dag, volgende op dien, 
waarop de vereeniging aan den Raad van 
Arbeid, binnen wiens gebied de ondernemmg 
van den werkgever gevestigd is, mededeeling 
heeft gedaan van het einde van de aanslui
ting van den werkgever. 

3. Door Onzen Minister worden nadere 
voorschriften gegeven omtrent het doen der 
in de beide voorgaande leden bedoelde op
gaven en mededeelingen. 

Art. 116. Premie. 
Art. 116. Van de premie, vastgesteld door 

de erkende bedrijfsvereeniging, is . de helft 
door· den verzekerde verschuldigd, behoudens 
echter dat het aandeel van den verzekerde 
ten h~gste bedraagt de helft van de premie, 
welke voor hem verschuldigd wu zijn, indien 
hij bij de ziekenkas van den Raad van Arbeid 
ware verzekerd. 

Art. ll 7. Gemeenschappelijke 
regelingen. 

Art. 117. 1. Bedrijfsvereenigingen kunµE)n 
ten aanzien van zaken betreffende de uitvoe
ring van deze wet een gemeenschappelijke re
geling treffen, welke binnen 14 dagen na 
haar totstandkoming ter kennis gebracht wordt 
van het college, bedoeld in artikel 119. 

2. Meent dit college, dat de regeling in 
strijd is met de wet of met het algemeen be
lang, zoo geeft het hiervan kennis aan Onzen 
Minister. 

3. De regeling kan door Ons worden ver
nietigd op grond van strijd met de wet of met 
het algemeen belang. 

4. Een of meer Raden van Arbeid kunnen 
met een of meer bedrijfsververeenigingen ten 
aanzien van zaken, betreffende de uitvoering 
van deze wet, een gemeenschappelijke rege
ling treffen. 

5. Op een regeling, als bedoeld in het 
vierde lid, zijn van toepassing de beP.almgi:n 
van het tweede, derde, vierde en v1Jfde lid 
van artikel 44 der Radenwet. 

§ 2. Van de verplichte inlichtingen. 

Art. 118. Verplichte inlich
t ingen. 

Art. 118. De erkende bedrijfsvereenigingen, 
de in artikel 94 bedoelde afdeelingskassen en 
de Raden van Arbeid geven elkander weder
keerig de verzochte verzekeringsinlichtingen 
met betrekki ng tot verpl icht verzekerden. 

§ 3. Van het toezicht . 

Art. 119. Toezicht. 
Art. 119. 1. Het toezicht op de uitvoering 

door de erkende bedrijfsvereenigingen wordt 
opgedragen aan een bijzonder daartoe inge-



7Jl 29 Ju N r (S.374) 1929 

11teld college, welks samenstelling, bevoegd
heid en werkkring bij algemeenen maatregel 
van bestuur warden geregeld. 

2. Het bestuur van de erkende bedrijfsver
eeniging is verplicht aan het in het eerste lid 
bedoelde college, desverlangd schriftelijk, de 
inlichtingen te ven,chaffen, welke het ten be
hoeve van de uitoefening van het hem opge
dragen toezicht behoeft, voorts dat college ge
l egenheid te geven tot het instellen van een 
onderzoek, dat het ten behoeve van dat toe
zicht noodig acht en zoo dikwijls het college 
het vordert het inzage te geven in de boeken 
en bescheiden, de uitvoering der verzekering 
betreffende. 

§ 4. Van de verslagen en statistische opgaven. 

Art. 120. - Verslagen en sta-
tistische opga ven. 

Art. 120. H et bestuur der erkende bedrijfs
vereeniging is verplicht binnen een jaar na 
het einde van het boekj aar een verslag samen 
te stellen omtrent den toestand der vereeni
ging en aan het college, bedoeld in artikel 
119, toe te zenden. Door Onzen Minister war
den voorschriften gegeven omtrent de inrich
ti ng van dit verslag en de daarin te verwer
ken statistische gegevens. 

HOOFDSTUK VIII. 

Van de plaatselijke kassen. 

Art. 121. Instelling. 
Art. 121. 1. De Raad van Arbeid is be

voegd te bepalen, dat alle bij den Raad in
geschreven verzekerden, die hun vast verblijf 
hebben binnen een bepaald dee! van zijn ge
bied, het ziekengeld zullen ontvangen door 
tusschenkomst van een plaatselijke kas. De 
lijst der verzekerden, die hun vast verblijf in 
het aangewezen gebied hebben, wordt door 
het bestuur van den R aad van Arbeid, ge
hoord het bestuur der plaatselijke kas, vast
gesteld en bijgehouden. 

2. Het bestuur dezer kas wordt opgedra
gen aan een commissie of een commissaris, 
als bedoeld bij het tweede lid van artikel 24 
van de Radenwet. 

3. Voor de plaatselijke kas behoeft geen 
zekerheid te worden gesteld. Van de premien, 
betaald door of voor de verzekerden, in het 
eerste lid bedoeld, wordt door den Raad van 
Arbeid een gelijk gedeelte gereserveerd als 
van de premien - der overige verzekerden in 
het gebied van den R aad. 

De Raad van Arbeid kan aan het bestuur 
der plaatselijke kas een voorschot verleenen, 
terug te betalen in door hem te bepalen ter
mijnen. 

4. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen met betrekking tot de plaatselijke kas 
voorschriften warden gegeven. 

Art. 122. Verhooging van 
ziekengeld of prernie voor de 
ingeschrevenen bij een plaat-
se!ijke kas. 

Art. 122. 1. Bepalingen omtrent de uitkee-
1·ing, door de plaatselijke kas, van een zieken
geld, hooger da n door den Raad van Arbeid 
wordt uitgekeerd, behoeven de goedkeuring 
van <lien Raad. 

2. Indien ten gevolge van nalatigheid door 
het bestuur van de plaatselijke kas te veel 
ziekengeld wordt uitgekeerd aan de verzeker
den, die het ziekengeld ontvangen door tus
schenkomst dier kas, kan de Raad van Arbeid, 
onder goedkeur ing van den Verzekeringsraad, 
een verhooging van de premien dier verzeker
den vaststellen met ingang van den bij zijn 
besluit bepaalden dag. De verzekeringsraad 
deelt zijn beslissing op het verzoek om goed
keuring onverwijld rechtstreeks mede aan het 
bestuur van de plaatselijke kas. 

3. Van het besluit van den Verzekerings
raad staat voor het bestuur van de plaatse
lijke kas beroep op Ons open, binnen denzelf. 
den termijn, voor het beroep van den Raad 
van Arbeid bepaald. Onze beslissing, binnen 
een maand nadat het beroep is ingesteld, bij 
een met redenen omkleed besluit te nemen, 
wordt aan den Verzekeringsraad, den Raad 
van Arbeid en het bestuur van de pl aatselijke 
kas medegedeeld. 

DERDE AFDEELING. 

Van de voorzlenlng tegen zlekte. 
Art. 123. Voorziening tegen 
ziekte. 

Art. 123. 1. Er wordt een fonds gevormd, 
waarvan de gelden bestemd zijn tot het ne
men of bevorderen van maatregelen, welke 
strekken om ziekte van ingevolge deze wet 
verzekerde personen te voorkomen of welke de 
geneeskundige behandeling ten goede komen. 

2. De Raden van Arbeid en de erkende 
bedrijfsvereenigingen zijn verplicht jaarlijks 
in het fonds, bedoeld in het eerste lid, een 
door Ons vast te stellen geldel ijke bijdrage 
te storten, we! ke bijdrage ten hoogste bedraagt 
een vierde per duizend van het loon, dat in 
het a fgeloopen kalenderjaar voor de premie
betaling in rekening is gebracht. De vaststel
ling van het verschuldigde bedrag geschiedt 
door den Verzekeringsraad en het coll ege, 
bedoeld in artikel 119, in gemeenschappelijk 
overleg. Bij algemeenen maatregel van be
stuur warden regelen gegeven omtrent de 
vaststelling en de betaling van het verschul
digde. 

3. Het beheer van het fonds en de beste
ding der gelden van het fonds warden bij al
gemeenen maatregel van bestuur geregeld, 
met <lien verstande, dat de Raden van Arbeid 
en de bedrijfsvereenigingen in het bestuur van 
het fonds vertegenwoordigd moeten zijn. 

Art. 124. Bijdrage voor ziek-
tebehandeling verzekerden. 

Art. 124. 1. Bovendien zijn de Raden van 
Arbeid en de erkende bedrijfsvereenigingen 
verplicht jaarlijks in het fonds, bedoeld in het 
vorig artikel, een door Ons vast te stellen 
geldelijke bijdrage te storten, welke bijdrage 
bedraagt 4 per duizend van het loon, dat in 
het afgeloopen kalenderjaar voor de premie
betaling in rekening is gebracht. Dit bedrag 
wordt geheven van de werkgevers met ver
plicht verzekerde arbeiders. 

2. De ingevolge het vorig lid te heffen bij
drage wordt voor de invordering als premie 
beschouwd. Al hetgeen de betaling van deze 
bijdrage betreft wordt voor zooveel noodig bij 
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alge~eenen maatregel van bestuur geregeld. 
3. De bijdrage, in het eerste lid bedoeld, 

wordt volgens nader door Ons te stellen rege
len aangewend ten behoeve van de krachtens 
deze wet verzekerden, die hetzij zijn ingeschre
ven bij een overeenkomstig de Ziekenfonds
wet toegelaten ziekenfonds, hetzij aannemelijk 
maken, dat het hun onmogelijk was zich bij 
een zoodanig fonds te doen inschrijven. 

VIERDE AFDEELING, 
Van het beroep tegen beslissingen van 

een Raad van Arbeid. 
Art. 125. In welke gevallen en 
voor wie beroep openstaat. 

Art. 125. 1. Beroep staat open: 
a. van de inschrijving, de vaststelling der 

premie daaronder begrepen, van de wijziging 
of doorhaling der inschrijving, van de weige
ring om in te schrijven of de inschrijving te 
wijzigen of door te halen en van de weigering 
om ingevolge artikel 61 geheele of gedeelte
lijke vrijstelling van de verhoogde premie te 
verleenen, voor den betrokkene en zijn werk
gever; 

b. van de bepaling van het ziekengeld, van 
de weigering om ziekengeld uit te keeren, en 
van de beslissing betreffende staking of ver
mindering der uitkeering, voor den verzeker
de en zijn werkgever, alsmede voor dengene, 
voor wiens rekening de verzekerde, die geen 
kostwinner is, is opgenomen in een inrichting 
voor zieken of in een gesticht; 

c. van de beslissing betreffende premie, in
gevolge artikel 37, of vergoeding, ingevolge 
artikel 38 verschuldigd, voor den verzekerde 
en zijn werkgever. 

2. Voor het voeren van twistgedingen en 
het ,berusten in een tegen een Raad van Ar
beid ingestelde vordering, a ls bedoeld in dit 
artikel, behoeft de Raad geen goedkeuring. 

Art. 126. Termijn. Schorsen-
de werking. 

Art. 126. 1. De termijn van beroep is een 
maand. Deze termijn vangt aan te loopen 
den dag na <lien waarop de beslissing, waar
tegen beroep wordt ingesteld, is genomen. 

2. Degene die een beroep instelt na den 
hiervoor bepaalden termijn wordt niet op 
grand daarvan niet-ontvankelijk verklaard, in
dien hij ten genoegen van den rechter in be
roep aantoont, dat hij het beroep heeft inge
stel d binnen een maand na den dag, waarop 
hij van de beslissing, waartegen beroep wordt 
ingesteld, redelijkerwijs heeft kunnen kennis 
dragen. 

3. Het instellen van beroep heeft geen 
schorsende werking ten aanzien van de oor
spronkelijke beslissing. 

Art. 127. Aanwijzing van 
rechter in beroep. 

Art. 127. 1. Over de beslissingen, waarvan 
beroep openstaat ingevolge artikel 125, lid 1, 
a, b en c, wordt bij uitsluiting geoordeeld 
door de raden van beroep, ingesteld bij artikel 
1 der Beroepswet, volgens het bij die wet be
paalde. 

2. Van de uitspraak van een raad van be
roep staat beroep open op den centralen raad 
van beroep: 

a. voor het bestuur van den Raad van Ar
beid, ingeval de raad van beroep in afwijking 
van de beslissing van dat bestuur heeft be
slist, dat degene wiens aanspraak op zieken
geld het betreft, verzekerd is ingevolge deze 
wet· 

b.' voor dengene, wiens aanspraak op zie
kengeld het betreft, indien de raad van be
roep heeft bes! ist, dat hij niet verzekerd is 
ingevolge deze wet. 

VIJFDE AFDEELING, 

Straf-, overg·angs - en slotbepallngen. 

HOOFDSTUK I. 

Strafbepalingen. 

Art. 128. Overtreding van 
bepalingen betreffende in
lichtingen, aangifte, kennis
geving van inschrijving en 
dubbele verzekering. 

Art. 128. 1. Hij die niet voldoet aan een 
der verplichtingen omschreven in artikel 11, 
lid 1, 2 en 3, of aan een der verplichtingen, 
opgelegd krachtens artikel 23, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste een maand of 
geldboete van ten hoogste f 100. 

2. Met dezelfde straf wordt gestraft het 
niet voldoen aan een der verplichtingen, om
schreven in de artikelen 7, 31, lid 1, 35, lid 
3, en 44, lid 1. 

Art. 129. Overtreding van 
bepaling betreffende loons
inhoudfug voor premie. 

Art. 129. Hij die door hem krachtens deze 
wet beta.aide of verschuldigde premie afhoudt 
van het loon van- of op eenige andere wijze 
verhaalt op een verzekerde of gewezen ver
zekerde, zonder dat dit bij of krachtens deze 
wet is toegestaan, wordt gestraft met hechte
nis van ten hoogste een maand of geldboete 
van ten hoogste f 100. 

Art. 130. 
premie. 

Wanbetaling van 

Art. 130. 1. Hij die niet of niet tij dig vol
doet aan de verplichting tot betaling der pre
mie, bedoeld in hoofdstuk IV, tweede afdee
ling, dezer wet, wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste een maand of geldboete van 
ten hoogste f 100. 

2. Dit feit wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste twee jaren of geldboete 
van ten hoogste f 60, indien het opzettelijk 
is gepleegd door den werkgever, die het door 
den verzekerde verschuldigde dee! der premie 
van <liens loon heeft afgehouden. 

Art. 131. Valsche opgave. 
Opzettelijk verzwijgen van 
dubbele verzekering. . 

Art. 131. Met gevangenisstraf van ten 
hoogste twee jaren wordt gestraft hij, die in 
een bij artikel 11 van hem gevorderde opgave 
of inlichting, of de werkgever die in de bij 
artikel 31, lid 1, van hem gevorderde aan
g ifte, opzettelijk een valsche opgave doet, 
alsmede de verzekerde die de bij artikel 44, 
lid 1, van hem gevorderde mededeeling opzet
telijk verzwijgt. 
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Art. 132. Opsporing. 
Art. 132. 1. Met het opsporen van de in 

dit hoofdstuk strafbaar gestelde feiten zijn, 
behalve de bij artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering aangewezen personen, be
last de ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, alsmede de voorzitters van den Verze
keringsraad en van de Raden van Arbeid, de 
bezoldigde leden van den Verzekeringsraad, 
commissarissen en voorzitters van cornmissien, 
indien deze cornmissarissen of cornmissien het 
bestuur of den voonitter van den Raad van 
Arbeid in eenig onderdeel van hun taak ver
vangen, en de daartoe door den Raad van 
Arbeid aangewezen, aan hem ondergeschikte 
ambtenaren of beambten, die in de vergade-
1·ing van het bestuur in handen van den voor
zitter de belofte hebben afgelegd, bedoeld bij 
artikel 82 van de R adenwet. Het 3de, 4de en 
5de lid van dat artikel zijn van toepassing. 

2. Voor zooveel betreft het niet voldoen 
aan de verplichting, omschreven in artikel 31, 
lid 1, wordt het door hen op te maken proces
verbaal den bekeurde beteekend op de wijze, 
voorgeschreven bij de artikelen 586 en 587 van 
het Wetboek van Strafvordering. 

3. Zij hebben toegang tot alle plaatsen 
waar een onderneming wordt gedreven. 

4. De beambten der marechaussee, niet 
zijnde hulp-officieren van Justitie, de veld- en 
boschwachters en de andere ambtenaren van 
Rijks- en gemeentepolitie beneden den rang 
van inspecteur der Rijksveldwacht en van 
commissaris van politie, behoeven, voor zoo
ver hun de toegang niet uit anderon hoofde 
openstaat, een schr iftelijken bijzonderen last 
van den burgemeester of van den kantonrech
ter. 

5. Wordt aan de in het eerste lid bedoelde 
personen de toegang geweigerd, dan verschaf
fen zij zich dien desnoods met inroeping van 
den sterken arm. 

6. In plaatsen welke tevens woningen of aL 
leen door een wooing toegankelijk zijn, treden 
zij tegen den wil van den bewoner niet binnen 
dan op vertoon van een schriftelijken bijzon
deren last van den burgemeester of van den 
kantonrechter. Van dit binnentreden wordt 
door hen proces-verbaal opgemaakt en dit 
binnen tweemaal 24 uren aan dengene, in wiens 
wooing is binnengetreden, in a fschrift mede
gedeeld. 

7. Dit artikel is niet van toepassing op de 
inrichtingen bedoeld bij artikel 24 der Hin
derwet (wet van 2 Juni 1875, Staatsblad n°. 
95, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 1 Juli 
1909, Staatsblad n°. 246). Ten aanz ien van 
deze inrichtingen zijn uitsluitend met de in 
het eerste lid bedoelde taak belast de door 
Onzen Minister van Oorlog op grond van ar
tikel 24, lid 2, dier wet aangewezen ambte
naren en officieren. 

Art. 133. Geheimhoud.ing door 
opsporingsambtenaren. 

Art. 133. 1. Het is den in artikel 132 be
·doelden personen verboden om hetgeen in 
plaatsen, waar zij krachtens dat artikel bin
nentreden, omtrerit de daar gedreven onder
neming te hunner kennis is gekomen, verder 
bekend te maken dan voor de uitoefening van 
hun ambt gevorderd wordt. 

2. Hij, aan wiens schuld schending van de 
bij dit artikel opgelegde geheimhouding te 
wij ten is, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste f 300. 

3. Geen vervolging heeft plaats dan op 
klachte van het hoofd of den bestuurder van 
de onderneming. 

Art. 134. Herhaling van 
strafbaar feit. 

Art. 134. Bij overtreding van een der ar
tikelen 128, 129 of 130, lid 1, kan hechtenis 
van ten hoogste twee maanden of geldboete 
van ten hoogste f 200 worden opgelegd, in
dien tijdens het plegen van het feit nog geen 
twee jaren zijn verloopen sedert een veroor
deel ing van den schuldige wegens gelijk feit 
onherroepelijk is geworden. 

Art. 135. Misdrijf of over-
tred.ing. 

Art. 135. De bij deze wet strafbaar ge
stelde feiten worden beschouwd als misdrij
ven, uitgezonderd die bedoeld bij artikel 128, 
129 en 130, lid 1, welke als overtredingen 
worden beschouwd. 

HOOFDSTUK II. 
Overgangs- en Slotbepalingen. 

Art. 136. Verjaringen. 

Art. 136. De rechtsvordering wegens zie
kengeld verjaart door verloop van drie maan
den, die tot terugbetaling van onverschuldigd 
betaalde premie, alsmede de rechtsvorderingen 
wegens premie of wegens een vergoeding als 
bedoeld bij artikel 38, door verloop van twee 
jaren. 

Art. 137. Jaarverslag. 

Art. 137. 1. De verzekeringsraad doet jaar
lijks aan Onzen Minister toekomen een ver
slag van den stand der ziekteverzekering. 

2. De inrichting van dat verslag en van de 
daarbij over te leggen statistische gegevens, 
alsmede het tijdstip waarop zij worden inge
zonden, worden door Onzen Minister vastge
steld. 

Art. 138. Het Rijk keert aan den Raad van 
Arbeid te Amsterdam een door Ons jaarlijks 
vastgesteld bedrag uit, wegens in het afge
loopen jaar ten laste van dien Raad gebleven 
kosten ter zake van de personen, die op grond 
van artikel 29, lid 3, in verband met den 
laatsten volzin van lid 2 van artikel 1, bij zijn 
ziekenkas zijn ingeschreven. 

Art. 139. 1. Een besluit, als bedoeld in 
artikel 31, eerste lid; 40, eerste lid ; 66, 
eerste lid; 78, eerste lid, onder 1 ° . ; 83, 
tweede lid ; 86 en 89, tweede lid , wordt door 
Ons niet genomen dan op voordracht van den 
Raad van Arbeid, wiens gebied het geldt. 

2. Alvorens een besluit te nemen, als be
doeld in artikel 59 of in artikel 63, wordt 
door Ons, zooveel mogelijk, het gevoelen van 
den betrokken Raad van Arbeid gevraagd. Bij 
Ons besluit, dat alsdan met redenen moet zijn 
omkleed, kan van dat gevoelen worden afge
weken. 
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Art. 140. Regeling bij alge
meenen maatregel val) be
stuur. 

Art. 140. Hetgeen behalve het in de arti
kelen 45, 101, 121, vierde lid, 123, derde lid, 
en 124, tweede lid, bepaalde nog ter voorbe
reiding van het in werking treden van deze 
wet of tot hare uitvoering noodig is, wordt bij 
algemeenen maatregel van bestuur geregeld. 

Art. 141. Bij algemeenen maatregel van be
stuur kan voor bepaalde groepen van perso
nen worden afgeweken van het in deze wet 
bepaalde ten aanzien van de aangifte, de in
schrijving, de bepaling van het dagloon, de 
premieheffing en de ziekengelduitkeering. 

Art. 142. Overga.ngsbepa.ling. 
Bestaa.nde overeenkomsten. 

Art. 142. 1. Overeenkomsten, met een ver
. zekeringsmaatschappij gesloten v66r het tijd
stip, waarop artikel 21 ,in werking treedt, en 
al dan niet uitsl uitend betreffende het risico 
van geldelijke gevolgen van ziekte van een of 
meer arbeiders, vervallen met ingang van 
voren bedoeld tijdstip, voor zoover het ziekte
risico betreft, met alle rechtsgevolgen, ge
grond op feiten, welke na het oogenblik van 
het vervallen plaats grepen. 

2. Ingeval verzekerd was zoowel tegen 
ziekterisico als tegen antler risico, vervalt ook 
de verzekering tegen dat antler risico, indien 
partijen niet v66r het in het voorgaand lid 
bedoelde tijdstip overeenkomen betreffende de 
instandhouding van die verzekering. 

3. Van hetgeen door den verzekeringnemer 
aan de verzekeringsmaatschappij voor den tijd, 
over welken de verzekering ten gevolge van 
het vervallen daarvan haar kracht verliest, 
was vooruitbetaald wegens de vervallen ver
zekeri ng of wegens het gedeel te der verzeke
ri ng, dat vervalt, wordt den verzekeringnemer 
door de verzekeringsmaatschappij drie vierde 
terugbetaald. Van hetgeen voor den hiervoren 
bedoelden tijd door den verzekeringnemer 
v66r het vervallen van de verzekering voor
uitbetaald had moeten zijn, wordt door hem 
een vierca aan de verzekeringsmaatschappij 
b6taald. Hetgeen overigens de verzekering
nemer voor den hiervoren bedoelden tijd nog 
aan de verzekeringsmaatschappij zou hebben 
moeten betalen, is niet verschuldigd. 

Art. 143. Ten aanzien van de verzekerden, 
wier verzekering is ingegaan op den <lag, 
waarop artikel 21, lid 1 en 3, in werking 
treedt, is: 

a. niet van toepassing het bepaalde in ar
ti kel 50, eerste lid onder b , indien zij tot den 
aanvang der ongeschiktheid tot werken onaf
gebroken verzekerd zijn geweest; 

b. van toepassing het bepaalde in artikel 
52, hoewel hun verzekering is geeindigd bin
nen twee maanden na den hiervoor bedoelden 
<lag, indien zij tot aan het einde hunner ver
zekering onafgebroken verzekerd zijn geweest. 

Art. 144. lnwerkingtrcding. 
Art. 144. Deze wet treedt in werking op 

een nader door Ons te bepalen tijdstip, dat 
voor de verschilfende artikelen verschillend 
kan worden gesteld. 

K rachtens het bepaalde in artikel LXXXIII 
der wet van 24 J uni 1929 (Staatsblad n°. 

329) kan vorenstaande wet worden aange
haal d onder den titel van ,,Ziektewet". 

Behoort bij Koninklijk besluit van 29 Juni 
1929 (Staatsblad n°. 374). 

Mij bekend, 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. SI o t em a k er de Bruin e. 

29 Juni 1929. BESLUIT tot bepaling van 
den <lag, waarop de Ziektewet, met uit
wndering van de artikelen 48 en 124 in 
werking zal treden. S. 375. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 25 Juni 
1929, n°. 1439, afdeeling Arbeidersverzeke
ring; 

Gelet op artikel 144 der Ziektewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen dat: 
1 °. de Ziektewet, met uitzondering van de 

artikelen 21, 48, 78, 79 en 124, in werking 
treedt op 1 Augustus 1929 ; 

2°. de artikelen 21, 78 en 79 der Ziekte
wet in werking treden op 1 Maart 1930. 

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

Het Loo, den 29sten Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SI o t em a k e r de Bruin e. 

(Uitgeg .. 2 Juli 1929.) 

29 Juni 1929. BESLUIT tot wijziging van 
het besluit van den 26sten Januari 1929 
(Staatsblad 11°. 14), houdende vaststelling 
van de instructie voor den Radioraad. 
s. 376. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 19 Juni 1929, n°. 6, Hoofd
bestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefo
nie, alsmede op de voordracht van Onzen Mi
nister van Financicn van 26 .Juni 1929, n°. 
112, Afd. Generale Thesaurie; 

Gelet op artikel 3quater der Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 (Staatsblad n°. 7) laatstelijk 
gewijzigd bij dti wet van den 12den Mei 1928 
(Staatsblad n°. 169 ) ; 

Gezien het Koninklijk besluit van den 
26sten J anuari 1929 (Staatsblad n°. 14) ; 

Hebben goedgovonden en verstaan: 
Art. I. In Ons besluit van den 26sten Ja

nuari 1929 (Staatsblad n°. 14) wordt de vol
gende wijzigi ng aangebracht: 

In artikel 17, tweede lid, vervallen de 
woorden: ,,voor zoover zij niet behooren tot 
de bezoldigde burgerlijke en militaire lands
dienaren,". 

Art. II. De in artikel I bedoelde wijziging 
wordt geacht. te zijn in werking getreden op 
den datum van het in werking treden van Ons 
besluit van 26 Januari 1929 (Staatsblad n° . 
14). 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
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de uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het 
Staatsblail zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 29sten Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d. Veg t e. 
D e M inister van Financiiin, D e G e e r. 

(Uitgeg. 15 Juli 1929.) 

29 Juni 192!!. BESLUIT tot uitgifte van 
Rembrandtpostzegels. S. 377. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Waterstaat van 24 ,Tuni 1929, N °. 7, Hoofd
bestuur der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie; 

Gelet op het bepaalde bij art. 24, 2de lid 
der Postwet (Staatsblad 1919, N °. 543) en art. 
14, § 1, 2de lid van het Postbesluit 1925 
(Staatsblad 11°. 396); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a ls volgt: 

Art. 1. Gedurende een door Onzen Minister 
van Waterstaat te bepalen tijdvak warden van 
Rijkswege ten bate van de Vereeniging Rem
brandt tot behoud en vermeerdering van 
Kunstschatten in Nederland Rembrandt-post
zegels verkrijgbaar gesteld. 

2. 1. De H.embraudt-postzegels worden uit
gegeven in de frankeerwaarden van 5, 7½ en 
12½ cent. Zij worden verkocht met een toeslag 
van 5 cent boven de frankeerwaarde. 

2. De zegols vertoonen ontwerpen verband 
houdende met bet doe! der uitgifte. 

3. De opbrengst van de Rembrandt-post
zegels, na aftrek van de frankeerwaarde en de 
bijrondere kosten uit de uitgifte voortvloeien
de, wordt ter beschikking gesteld van de in 
het vorige artikel genoemde vereeniging Rem
brandt. 

3. 1. Op de Rembrandt-postzegels zijn van 
toepassing de bepalingen, welke gelden voor 
de gewone pClstzegels, behoudens dat de gel
digheidsduur voor bet gebruik e indigt met 
den 30sten April 1930. 

2. De Rembrandt-postzegels, welke nadat 
de termijn van verkrijgbaarstelling is verstre
ken nog niet zijn verkocht, zullen warden ver
nietigd. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal warden geplaatst en in afschrift 
aan den R aad van i:tate medegedeeld zal wor-
den. · 

H et Loo, den 29st,,n Juni 1929. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Watel'Staat, H . v. d. Veg t e. 
( D.itgeg. 18 Jul i 1929.) 

29 J uni 1929. BESLUI'I.' tot w1Jz1gmg van 
het Koninklijk beluit Yan 20 Maart 1923 
(Staatsblail n° . 104) t.ot vaststelling van 
een algemeenen maatreg"l van bestuur als 
bedoeld in artikel 4, eer&te lid der Land
en Tuinbouwongevallenw,1t 1922, zooals 
dat besluit laatstelijk is gmvijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 22 Februari 1927 
(Staatsblail n°. 40). S. 3n·. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

I 
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Arbeid, Handel en Nijverheid van 19 April 
1929, n°. 931, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 4, eerste lid, der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Mei 1929, n°. 23); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 27 Juni 1929, n°. 
1545, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 20 Maart 1923 

(Staatsblail n°. 104), laatstelijk gewijzigd bij 
dat van 22 Februari 1927 (Staatsblail n°. 40), 
en te bepalen als volgt: • 

Art. I. De punt, geplaatst aan het slot van 
het tweede lid van artikel 1 van Ons vorenge
noemd gewijzigd besluit van 20 Maart 1923 
(Staaisblad n°. 104), wordt vervangen door 
een komma en toegevoegd warden de woorden: 
,,alsmede werkzaamheden, dienende voor werk. 
verschaffing, welke als bedrijf genoemd zijn 
in den algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld bij artikel 11, tweede lid, der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922.". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na <lien der dag
teekening van bet Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblail zal warden 
geplaatst en waarvan afschrift zal warden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 29sten Juni 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S 1 o t em a k e r de B r u i n e. 

(Uitgeg . 18 Jul i 1929.) 

29 .Tuni 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwij swet 1920 Art. 72.) 

Het bouwen van een afzonrlerlijk lokaal 
voor het geven van onderwijs in handen
arbeid (art. 2, 2• lid Jett. r) moet worden 
geacht dienstbaar te zijn aan het onder
wijs, zooals het op rle onderhavige school 
worclt gegeven en overschrij dt niet de 
normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen. 

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

den Raad der gemeente Ede, tegen het be
sl ui t van Ged. Staten van Gelderland van 27 
December 1928, n°. 212, waarbij met vernie
tig ing in zooverre van het besluit van dien 
Raad van 14 September 1928 is bepaald, dat 
alsnog medewerking moet worden verleend 
tot het maken van een eenvoudig lokaal voor 
handenarbeid in de kapruimte van het aan te 
bouwen vijfde lokaa l met opgang in de bij 
zondere school der Edesche Schoolvereeniging, 
Spoorstraat aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gescbillen van -Bestuur, gehoord, adviezen van 
3 Apr il 1929, 11°. 233 en 13 Juni 1929, n° . 
233/112 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 Juni 1929, n°. 21988, Afd. L. 0. F.; 

0. dat de Raad der gemeente Ede bij besluit 
van 14 September 1928 aan bovengemeld 

.. 
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schoolbestuur o. a. medewerking heeft gewei
gerd met betrekking tot het maken van een 
eenvoudig lokaal voor handenarbeid iu de kap
niimte van het aan te bouwen vijfde lokaal, 
met opgang; dat ingevolge een door het 
schoolbestuur ingesteld beroep Ged. Staten bij 
besluit van 27 December 1928, n°. 212, met 
vernietiging van het raadsbesluit, voorzoover 
dit besluit strekt tot het weigeren van mede
werking voor het maken van bedoeld lokaal, 
hebben beslist dat door dien Raad de mede
werking alsnog wordt verleend; dat Ged. Sta
oon daarbij hebben overwogen dat ingevolge 
het bepaalde in art. 2, 2de lid, onder r, aan 
lagere scholen onderwijs ka n worden gegeven 
in handenarbeid; dat een schoolbestuur dat 
het bedoelde leervak wen cht in te voeren, 
zel fstandig heeft te beoordeelen of dat onder
wijs aan zijne school in eene noodzakelijke be
hoefte voorziet; dat het bouwen van een lo
kaal ten dienste van het meergenoemde onder
wijs geacht kan worden de grenzen, door de 
normale eischen aan het geven van lager on
derwijs gesteld, niet te oversohrijden; zoodat 
het ,,Maken" van zoodanig lokaal is te be
schouwen als eene uitbreiding of verbouwing 
eener bestaande bijzondere I age re school, een 
en ander als bedoeld in het le lid van art. 72 
der wet; dat het schoolbestuur bij zijne aan
vrage heeft voldaan aan de in art. 73 omschre
ven vereischten; dat derhalve de medewerking 
in art. 75, 2e lid, bedoeld, ten onrechte door 
den Raad is geweigflrd ; dat de gemeenteraad 
in beroep aanvoert, dat in het bestreden be
sluit van Ged. Staten eene lacune in de rede
neering is, tenzij dit college van oordeel is, 
dat een schoolbestuur zonder meer steeds en 
overal recht heeft op een speciaal en afzon
derlijk lokaal ten behoeve van een vak, waar
in overeenkomstig art. 2 der wet onderwijs 
wordt gegeven; dat dit echter zou inhouden 
dat aangezien ingevol ge art. 2 der wet onder
wijs kan worden gegeven in lichamelijke oefe
ning en landbouwkunde, nu ook elke bijzon
dere school aanspraak zou mogen maken op 
~en eigen gymnastieklokaal of op ,en speciaal 
lokaal voor het proefondervindelijk onderwijs 
in de landbouwkunde; dat de eisch dat ten 
behoeve van het onderwijs in handenarbeid 
een afzonderlijk lokaal gebouwd zou moeten 
warden, de normale eischen, aan het geven 
van lager-onderwijs gesteld, zou overschrijden; 

0. dat ingevolge art. 2, 2de lid, letter r, 
der Lager-Onderwijswet 1920 aan lagere scho
len onderwijs kan warden gegeven in handen
arbeid ; dat voor het geven van dit onder
wijs aan de bovenbedoelde school het bouwen 
van een afzonderlijk lokaal geacht moet wor
den dienstbaar te zijn aan het onderwijs, zoo
als het op de school wordt gegeven; dat de 
normale eischen, aan het geven va n lager
onderwijs te stellen, daardoor niet worden 
overschreden; dat daarom, nu door het school
bestuur aan de in art. 73 der Lager-Onder
wijswet 1920 omschreven vereischten is vol
daan, Ged. Staten terecht hebben bes] ist, dat 
wat dit punt betreft, 's R aads medewe1·king 
alsnog behoort te warden verleend; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

Wetenschappen is belast, enz. {A. B.) 

2 Juli 1929. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan de Gemeentebesturen, 
betreffende reizende bioscopen. 

Ik heb de eer Uw College mede te deelen, dat 
de uitvoering van de Bioscoopwet met betrek
king tot de reizende bioscopen aanleiding heeft 
gegeven tot eenige moeilijkheid. In de eerste 
plaats deed zich de vraag voor of deze bioscopen 
vielen onder de toepassing van artikel 1 e. v. 
der Bioscoopwet. 

Deze vraag moet bevestigeud warden beant
woord, omdat bedoelde bioscopen ondernemin
gen zijn, tot het geven in het openbaar van 
bioscoopvoorstellingen. 

Het ligt dus voor de hand, dat in iedere 
gemeente, waar door een reizende bioscoop 
voorste!lingen warden gegeven, eene vergnn
ning ex ar t . 1 der Bioscoopwet is vereischt. 

Nader is gebleken, dat hierdoor het bestaan 
van deze oudernemingen zeer wordt bemoeilijkt. 
Immers in elke gemeente, waar voorstellingen 
worden gegeven, is dan het vergunningsrecht, 
bedoeld in artikel 8 der wet, en vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 22 December 1927 
(Sb. n°. 403) op f 25 per jaar, verschuldigd. 

H et behoeft goon betoog, dat <lit recht in 
vergelijking met z. g. vaste ondernemingen zeer 
onevenredig drukt op de reizende bioscopen, 
te meer, daar in het a lgemeen de exploitanten 
dier ondernemingen financieel niet draagkrach
tig zijn. 

Mitsdien is door mij bevorderd, dat voor de 
reizende bioscopen het, vergunningsrecht slechts 
tot een gering bedrag verschuldigd zal zijn. 

Ik moge derhalve Uwe aandacht vestigen 
op het Koninklijk besluit van 15 Juni 1939 
(Sb. n°. 320). (B.) 

4 Jul i 1929. BESLUIT tot nadere w1Jz1gmg 
van het Reglement voor de Nederlandsche 
Haringcontrole (Staatsblad 1928, n°. 83). 
s. 379. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 14 
Mei 1929, n°. 1032, Afdeeling Visscherijen ; 

Gelet op de Haringwet 1927 {Staatsblad n°. 
387) en op het Reglement voor de Nederland
sche H aringcontrole (Staatsblad 1928, n°. 83), 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 5 October 
1928 (Staatsblad n°. 391); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 Juni 1929, n°. 11); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Juni 1929, n°. 
1440, afdeeling Visscherijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. I. Voor het eerste lid van artikel 

4 van genoemd Reglement wordt het cijfer 1 
geplaatst. 

Aan het artikel wordt een tweede lid -toe-
gevoegd, luidende: , 

,,2. Onder netto-gewicht aan haring wordt 
verstaan het gewicht van de haring zonder 
peke! en ontdaan van losse schubben eri zout. 

De haring wordt geacht zonder peke! te 
zijn, als zij , na overstorting gedurende ten 
minste tien minuten zoodanig heeft kunnen 
uitdruipen, dat de uitgedropen peke! volledig 
kan wegvloeien, " 
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II. Artikel 5 wordt aangevuld als volgt: 
a lid 1 wordt ingevoegd een nieuw lid la, 

luidende: 
la. Een ton als bedoeld in het vorige lid, 

m~g behalve v~n het da_arin ~oorgeschrev~n 
stempelmerk, met voorzien z1Jn van eemg 
merk of eenige aanduiding betreffeil~e het 
gewicht der in de ton verpakte haring." 

Na lid 3 wordt ingevoegd een nieuw lid 3a, 
luidende: 

3a. In een van het papieren merk voor
zi;~e ton moet de haring laagsgewijze gelegd 
zijn." 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden <lag na <lien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge-
plaatst. . 

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

Het Loo, den 4den Juli 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. K an. 

( Uitgeg. 16 Juli 1929.) 

4 Juli 1929. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld bij de artikelen 14, tweede lid, 
en 96 der Arbeidswet 1919, met betrekking 
tot arbeid van toonkunstenaars in bios
copen op Zondag. S. 380. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 29 April 
1929, n°. 1037, afdeeling Arbeid; 

Gelet op de artikelen 14, tweede lid, en 96 
der Arbeidswet 1919; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Mei 1929, n°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van 29 Juni 1929, n°. 1703, 
afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de 'navolgende bepalingen vast te stellen: 
Art. 1. Een man of eene vrouw mag op 

Zondag in een bioscoop arbeid, bestaande in 
het ten gehoore brengen van muziek, slechts 
verrichten, indien voldaan wordt aan de na
volgende voorwaarden: 

a. dat hij of zij in de week, waarin hij of 
zij op op Zondag arbeid verricht, op een op de 
onder b bedoelde rustdagkaart aangegeven 
werkdag geen arbeid verricht; 

b. dat hij of zij tijdens zijn of haar arbeid 
als toonkunstenaar in het kalenderjaar, waarin 
hij of zij arbeid, als in dit artikel bedoeld, op 
Zondag verricht, eene hem of haar betreffende 
rustdagkaart bij zich draagt, die voldoet aan 
het bepaalde bij en krachtens de artikelen 2 
en 3, en deze op verzoek onverwijld toont aan 
de in artikel 84 der Arbeidswet 1919 bedoelde 
ambtenaren. 

2. 1. De rustdagkaart vermeldt den naam, 
de voornamen, de woonplaats, den <lag en de 
plaats van geboorte van den persoon, wien zij 
betreft, en het kalenderjaar, waarvoor zij 

geldt. Zij moet de handteekening van dezen 
persoon dragen. 

2. Op de kaart moet zijn aangegeven, op 
welke Zondagen de persoon, wien zij betref~1 
arbeid verricht en op welke werkdagen h1J 
rust geniet. .. 

3. Het model der kaart en de w1Jze, waarop 
de in het voorgaande lid bedoelde dagen wor
den aangegeven, worden vastgesteld door On
zen Minister. 

4. De kaart wordt onderteekend en afge
geven door of vanwege den burgemeester der 
gemeente, binnen welke de persoon woont, op 
wien de kaart betrekking heeft. Heeft die per
soon geen woonplaats binnen het Rijk in 
Europa, dan wordt de kaart onderteekend en 
afgegeven door of vanwege den burgemeester, 
bij wien zij wordt aangevraagd. 

5. De burgemeester houdt op eene door 
Onzen Minister te bepalen wijze aanteekening 
van de door of vanwege hem afgegeven kaar
ten. Hij zendt aan het districtshoofd op eene 
eveneens door Onzen Minister aangegeven 
wijze eene opgave van die kaarten. 

6. Ten bate van de gemeentekas wordt voor 
eene kaart Mn gulden betaald. 

7. Voor een tweede of verder exemplaar 
van eene kaart, dat slechts wordt afgegeven, 
wanneer de persoon, voor wien zij zal gelden, 
eene verklaring teekent, dat het eerste exem
plaar verloren is geraakt of onbruikbaar is 
geworden en door hem niet meer gebruikt zal 
worden, wordt ten bate van de gemeentekas 
twee gulden betaald. 

3. Voor personen, die tot een kerkgenoot
schap behooren, dat den wekelijkschen rust
dag op den Sabbath of den Zevendedag viert, 
en het in artikel 13 der Arbeidswet 1919 b&
doelde verzoek tot het hoofd of den bestuurder 
der onderneming hebben gericht, gelden de 
navolgende bijzondere bepalingen: 

a. op de rustdagkaart wordt door het hoofd 
of den bestuurder der onderneming aangege
ven, tot welk kerkgenootschap de betrokken 
persoon behoort; 

b. de vervangende rustdag moet gegeven 
worden in de week, volgende op die, waarin 
op Sabbath of den Zevendedag arbeid wordt 
verricht. 

4. In <lit besluit wordt onder ,,arbeid", 
,,man", ,,vrouw", ,,Onze Minister" en ,,dis
trictshoofd" verstaan, hetgeen daaronder wordt 
verstaan ingevolge de Arbeidswet 1919. 

5. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den t itel ,,Rustdagbesluit voor toonkunste
naars in bioscopen", met bijvoeging van het 
jaartal van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

6. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1930. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
ve1·heid is belast met de uitvoering van <lit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden g&
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den ' 4den Juli 929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S 1 o t em a k e r d e B r u i n e. 

(Uitgeg. 15 Juli 1929.) 
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5 Juli 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 17.) 

Nu de concessionaris aan de hem bij het 
vergunningsbesluit gestelde voorwaarden 
nog niet in alien deele heeft voldaan, kan, 
al moge aan het gemeentebestuur zijn 
gebleken, dat van d e inrichting hinder van 
ernstigen aard wordt ondcrvonden, voor
alsnog niet gezegd worden dat de onder
vinding de noodzakelijkheid tot het 
opleggen van nieuwe voorwaarden heeft 
aangetoond. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

P. Lutgens te Kerkrade tegen bet besluit va.n 
Burgemeester en Wethouders dier gemeente 
vam 28 Augustus 1928, n°. 458/7-41 , waarbij 
nieuwe voorwaarden zijn verbonden. aan de 
hem bij besluit va.n 2 December 1927 verleen
de vergunning tot bet opricbten van een meel
molen met ruwoliemotor van 22 P.K., op het 
perceel gelegen aan de Industriestraat 55, ka
dastraal bekend gemeente Kerkrade, Sectie D 
n° . 4912 en 4913; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, advies van 
19 Juni 1929, n°. 426; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 1 Juli 1929, 
n°. 392 H, Afd. Arbeid; 

0 . dat Burgemeester en Wethouders van 
Kerkrade bij besluit van 2 December 1927 aan 
P. Lutgens aldaar en zijne rechtverkrijgenden 
onder een 3-tal voorwaarden vergunning heb
ben verleend tot het oprichten van een meel
molen met ruwoliemotor van 22 P.K. op het 
perceel gelegen aan de Industriestraat 55, ka
dastraal bekend gemeente Kerkrad1, sectie D 
nos. 4912 en 4913; 

dat Burgemeester en Wethouders bij besluit 
van 28 Augustus 1928 met toepassmg van art. 
17 der Hinderwet aan deze vergunning de vol
gende nieuwe voorwaarden hebben verbonden: 

1 °. de ruwoliemotor dient te word en ver
plaatst naar een van den weg en de woningen 
zoo ver mogelijk verwijderd gedeeite van het 
perceel; 

2°. de vloer rondom het fundament van den 
motor moet losgemaakt zijn en de tusschen
ruimte aang vuld worden met droog scherp 
zand; 

3° . in den 2en knalpot moet eene opening 
worden gemaakt, welke met een deksel moet 
kunnen worden gesloten; 

4°. het is verboden de maalinrichting na 8 
uur 's avonds in bed,;jf te hebben; 

dat Burgemeester en Wethouders daarbij 
hebben overwogen dat de ondervinding de 
noodzakelijkheid heeft aangetoond orn aan de 
aan P. Lutgens in voege voormeld, verleende 
vergunning nieuwe voorwaarden te vorbinden; 
dat namelijk uit een naar aanleiding van een 
ingekomen klacht ingesteld onderzoek is ge
bleken dat de ruwoliemotor een voor de om
wonenden zeer hinderlijk en zenuwschokkend 
geraas veroorzaakt; 

dat va.n dit laatste besluit P. Lutgens bij 
Ons in beroep is gekomen aanvoerende, dat 
geen terreinen aanwezig zijn om den motor 
verder van den openbaren weg af te plaatsen; 
dat de mededeeling, als zoude de ruwoliemotor 

een voor de omwonenden zeer hinderlijk en 
zenuwschokkend geraas veroorzaken, geheel 
bezijden de waarheid is; dat slechts een van 
de naaste buren bezwaar heeft, welk bezwaar 
a.ls ramcune moet worden beschouwd; 

0. dat art. 17 der Hinderwet bepaal t, dat 
bet bestuur, dat de vergunning geeft, aan den 
concessio11aris nieuwe voorwaarden kan opleg
gen, indien de ondervinding de noodzakelijk
heid daarvan mocht aantoonen; 

dat aan de bij besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Kerkrade van 2 December 
1927 aan den appellant verleende vergunning 
een driebal voorwaarden zijn verbonden, waar
van die onder b voorschrij ft dat het fundament 
van den ruwoliemotor en den maalstoel geheel 
vrijliggend moet worden gemaakt, zonder 
eenig verband met de wanden en den vloer, 
en die onder c dat in de afblaasleiding, welke 
in den grond moet zijn gelegen ten minste 3 
knalpotten moeten worden geplaatst, tenvijl 
het uitlaten der venverkte gassen ten minste 
10 M. boven den beganen grond moet plaat.<l 
vinden; 

dat blijkens bet ambtsbericht van den Di
recteur-Generaal va.n den Arbeid aan deze 
voorwaarden door den vergunninghouder nog 
niet in alien deele is voldaan; 

dat derhal ve, al moge aan het gemeentebe
stuur zijn gebleken, dat van de inricbting hin
der van ernstigen aard wordt ondervonden, de 
ondervinding de noodzakelijkheid tot het op
leggen van nieuwe voorwaarden vooralsnog 
niet heett aangetoond; 

dat bet bestreden besluit mitsdien geen steun 
vindt in de wet; 

Gezien de Hindenvet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Kerkrade van 28 Augustus 
1928, n°. 458/7-41, te vernietigen. 

Onze Minisfler van Arbeid, Handel en Nij-
verheid is belast, enz. (A. B.) 

6 Juli 1929. BESLIBT tot regeling van de 
overbrenging naar de Rijksarchiefbewaar
plaatsen van de registers der overledenen, 
opgemaakt ingevolge de ,,Ordonnantie 
eener Belasting op bet Regt van Successie" 
van 4 October 1805. S. 381. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, van Onzen Minister van Ju
stitie en van Onzen Minister van Financi0n 
van 25 Maart 1929, n°. 13194, afdeeling 
Kunsten en V\Tetenscha ppen, van 9 April 1929, 
l e Afdeeling C, n°. 885, en van 19 April 1929, 
n°. 13, Afdeeling Indirecte Belastingen; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de re
g isters der overledenen, opgemaakt ingevolge 
de Ordonnantie eener Belasting op bet Regt 
van Successie van 4 October 1805 en krach
tens het Koninklijk besluit van 23 Januari 1824 
onder bewaring van de ambtenaren van den 
burgerlijken stand gesteld, naar de Algemeene 
Rijksarchiefbewaarplaats te 's-Gravenhage, 
naar de Rijksarcbiefbewaarplaatsen in de pro
vincien over te brengen; 

Gelet op artikel 19, tweede lid van de 
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Archiefwet 1918 (Staatsblad n°. 378), gelijk 
zij gewijzigd is bij de wet van 14 Mei 1928 
(Staatsblad n°. 177) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Mei 1929, n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 8 Juni 1929, n°. 2712, 
Afdeeling Kunsten en Wetenschappen, van 15 
Juni 1929, le Afdeeling C, n° . 918 en van 2 
Juli 1929, n°. 69, afdeeling Indirecte Belastin
gen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van het Koninklijk besluit 

van 23 Januari 1824 en van Ons besluit van 
18 September 1919 (Staatsblad n°. 576), te be
palen als volgt: 

Art. 1. De registers der overledenen, opge
maakt krachtens de Ordonnantie eener Be
lasting op het R egt van Successie alomme in 
het Bataafsche Gemeenebest in te vorderen 
van 4 October 1805, zullen worden overge
bracht naar de Rijksarchiefbewaarplaats, ge
vestigd in de hoofdplaats der provincie, bin
nen welke de gemeente is gelegen, waar de 
ambtenaar van den burgerlijken stand, door 
wien die registers thans bewaard worden, ge
vestigd is. 

2. De in artikel 1 genoemde registers wor
den gesteld onder den Rijksarchivaris, die be
last is met het beheer van de Rijksarchief
bewaarplaats, waarheen die registers zullen 
zijn ovt:rgebracht. 

3. De overbrenging der in artikel 1 ge
noemde registers geschiedt op de wijze en op 
het tijdstip, tusschen den ambtenaar van den 
burgerlijken stand, die de registers bewaarde 
en den Rijksarchivaris van de Rijksarchiet
bewaarplaats, waarheen zij worden overge• 
bracht, in gemeen overleg te bepalen, met 
dien verstande, dat de overbrenging moet 
plaats vinden v66r 1 November 1930. Indien 
het overleg tusschen den ambtenaa r van den 
burgerlijken stand en den Rijksarchivaris niet 
tot eenstemmigheid leidt, beslist de Alge
meene Rijksarchivaris. 

4. Van de in artikel 1 genoemde registers, 
die naar eene Rijksarchiefbewaarplaats worden 
overgebracht, maakt de Rijksarchivaris van 
die bewaarplaats een inventaris in duplo op, 
die van een verklaring aangaande die over
brenging wordt voorzien. Beide exemplaren 
worden door den ambtenaar van den burger
lijken stand en den Rijksarchivaris ondertee
kend. Een exemplaar wordt door den ambte
naar van den burgerlijken stand, het ander 
in de Rijksarchiefbewaarplaats bewaard. 

5. De kosten van overbrenging van de in 
artikel . 1 genoemde regi ;ters naar de Rijks
archiefbewaarplaatsen worden uit de ten be
hoeve v,an die Rijksarchiefbewaarplaatsen op 
de Rijksbegrooting uitgetrokken gelden gele
den. 

6. Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is gemachtigd aan de Rijks
archivarissen op te dragen, aan gemeenten, 
die een e'igen archivaris en doelmatige archief
lokal en hebben, van de overeenkomstig artikel 
1 naar de Rijksarchiefbewaarplaatsen overge
brach te registers de zoodanige, welke die ge
meenten betreffen, tot wederopzeggens in be-

waring te geven, onder voorwaarde, dat het 
betrokken gemeentebestuur zich verbinde: 

a. de genoemde registers zoo spoedig moge
lij k, in elk geval binnen den tijd van vijf 
jaren, te doen inventariseeren naar een door 
Onzen voornoemden Minister goed te keuren 
plan; 

b. in een reglement voor het gemeente
archief en eene instructie voor den gemeente
archivaris op die registers toepasselijk te ver
klaren de voor de Rijksarchiefbewaarplaatsen 
geldende of nader vast te stellen bepalingen 
omtrent de toegankelijkheid en het gebruik 
van archieven ; 

c. te alien tijde aan Onzen voornoemden 
Minister, den Algemeenen Rijksarchivaris en 
de Rijksarchivarissen in de provincien desver
langd eenige der bedoelde registers tijdelijk 
af te staan of kosteloos de ten behoeve van het 
Rijk verl angde afschriften te verstrekken; 

d. aan den Algemeenen Rijksarchivaris en 
aan den Rijksarchivaris in de provincie, waar
toe de gemeente behoort, steeds toegang tot 
de bewaarplaats van die registers te doen ver
leenen; 

e. terstond mededeeling te doen aan Onzen 
voornoemden Minister van iedere vaststelling, 
wijziging of intrekking van een reglement voor 
het gemeentearchief of van eene instructie 
voor den gemeentearchivaris en van iedere be
noeming, schorsing, ieder ontslag of overlijden 
van een ambtenaar, behoorend tot het perso
neel van het gemeentearchief. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, van Justitie en van Financien 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State en aan de Algemeene Reken
kamer. 

H et Loo, den 6den Juli 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

"'a sz . nk. 
De Minister van Justitie, J. Donner. 
De M inister van Financien, de Geer. 

(Uitgeg. 18 Juli 1929.) 

6 Juli 1929. BESLUIT tot aanvulling van 
het Algemeen reglement van politie voor 
rivieren en Rijkskanalen vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 24 November 1919 
(Staatsblad n°. 765) en van het Bijzonder 
reglement van politie voor de havens der 
eilanden T erschelling, Vlieland, Wierin
gen, Urk en Marken, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 23 Mei 1892 (Staats
blad n°. 121). S. 382. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 15 Juni 1929, La. U ., Afdee
ling Waterstaat A .; 

Gelet op de wet van 28 F ebruari 1891 
(Staatsblad n° . 69) en op het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijkskana
len; 

Den :Raa d van State gehoord (advies van 
25 Juni 1929, n°. 15) ; 
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Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 Juli 1929, n°. 409, 
Afdeeling Waterstaat A.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

I . dat in artikel 1, derde lid, onder a van 
het Algemeen reglement van politie voor ri
vieren en Rijkskanalen na ., Vlieland" zal 
word en ingevoegd: .,Texel (Oude Schild)". 

II. dat in het Bijzonder reglement van po
litie voor de havens der ei landen Terschelling, 
Vlieland, Wieringen, Urk en Marken vastge
steld bij Koninklijk besluit van 23 Mei 1892 
(Staatsblad n°. 121) de volgende wijzigingen 
zullen worden aangebracht: 

a. in het hoofd wordt na ,. Vlieland" inge
voegd: ,,Texel (Oude Schild)". 

b. in artikel 4 wordt inplaats van .,Alge
meen reglement" gelezen: .,Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijkskana
len". 

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

Het Loo, den 6den Juli 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d. Veg t e. 
(Uitgeg. 18 Juli 1929.) 

6 . Juli 1929. BE CHIKKING van den 
finister van Waterstaat, houdende de 

T nstructie voor de ambtenaren en beamb
ten vau den Rijkswatersta.at betreffende de 
regeling van het verkeer op de Rijkswegen. 

De Minister van Waterstaat, 
Op de voordracht van den Inspecteur-Gene

raal van den Rijkswaterstaat in Algemeenen 
dienst d.d. 27 ovember 1928, n°. 5780; 

Gelet op de artikelen 17 en 19 van het Rijks-
wegenreglement (Koninklij k besluit van 4 Juli 
1927, Staatsblad n°. 240); 

Heeft goedgevonden : 
vast te stellen de volgende 

IN TRUCTIE voor de am.btena.ren en he,ambten 
van den Rijkswater laat belrefjende de 
re,geling van het verkeer op de Rijkswe,gen. 

De regeling van het verkeer op de Rijkswegen 
geschiedt in het algemeen door de politie. Is 
politie tot regeling van het verkeer niet aanwe
zig, dan treedt het personeel van den Rijkswater
staat zoo noodig tot regeling van het verkeer 
op, krachtens de bevoegdheid toegekend bij de 
artikelen 17 en 19 van het Rijkswegenreglement. 

Op plaatsen en onder omstandigheden, waar 
hot personeel van den Rijkswaterstaat moet 
worden geacht de verkeersregeling t e verricbten 
in rechtstreeksch verband met zijne bijzondere 
bemoeiingen, dat wil zeggen : waar de verkeers
regeling samenbangt met werken, welke het 
personae! van den Rijkswatersta.at bedient, 
zooals bruggen, of met werken van aanleg, 
wijziging of herstel, welke in uitvoering zijn, 
zooa.ls bij a.anleg, verbreeding, versterking en 
herstelling van een wegvak of brug, heeft het 
optreden van het persone I van den Rijkswater
staat boven dat va.n de politie voorrang, en 
zal de politie bij haa.r optreden - voor zoover 
dit optreden nog noodig is - rekening hebben 
te houden met de door het personeel van den 
Rijkswatersta.at gegeven of klaarblijkelijk voor-
genomen bevelen. (B.) 

6 J uli 1929. ROND CHRIJVEN van den 
Mini ter van Financien a.an de Gemeente
besturen, betreffende behandeling van 
aanvragen om voorschot ingevolge de 
Landarbeiderswet. 

Herhaaldelijk wordt geklaagd over vertraging, 
die de behandeling der aanvragen om voorsohot
ten ingevolge de Landarbeiderswet ondervindt. 

Hoewel er dezerzijds thans reeds voortdurend 
naar wordt gestreefd de behandeling van be
doelde stukken te bespoedigen, heh ik mij 
afgevraagd, of de tijd, welken het onderzoek, 
dat vanwege mijn Departement omtrent elke 
aanvrage wordt ingesteld, vergt, niet zoo 
noodig nog iets kan worden ingekrompen. 
Aan de controlours der grondbelasting, aan 
wie dit onderzoek is opgedragen, is een termijn 
gesteld van een ma.and, waarbinnen zij over 
de aanvragen van advies hebben te dienen. 
Die termijn kan worden bekort, indien het 
college, bedoeld in art. 13 der wet, zoodra het 
eene aanvrage om voorschot heeft vastgesteld, 
de bevoegdheid heeft deze aanvrage in spoed
eischende gevallen onmiddellijk rechtstreeks 
a.an den betrokken controleur der grondbelas
ting toe t e zenden. 

Met het oog hierop heb ik er geen bezwaar 
tegen, aan het he,tuur v1tn de vereeniging of 
stichting, of waar zoodanig lichaam ontbreekt, 
a.an Burgemeester en W ethouders van de 
gemeente in gevallen, die spoedeischend worden 
geacht, de gelegenbeid te geven een duplicaat 
van de op de aanvrage betrekking hebbende 
stukken rechtstreeks a.an den controleur te 
zenden. De be turen der vereenigingen en 
sticht.ingen zullen dit dus kunnen doen, indien 
zij een be lnit ingevolge artikel 28 der wet 
hebben genomen en eene aanvrage om voorschot · 
bij den Gemeenteraad indienen. Ingeval in 
eene gemeente geen v ereeniging of stichting 
werkzaam is, kunnen Burgemeester en Wet
houders van de bevoegdheid gebruik ma.ken, 
zoodra zij eene voordracht tot toekenning van 
een voorschot bij den Gemeenteraad aanhangig 
maken. 

Met nadruk wijs ik erop, dat de cont,roleurs 
niet verplicht zij n, rechtstreeks bij hen iuko
mende aanvragen onmiddellijk in onderzoek 
te nemen en dat zij hunne adviezen aan mij 
eerst zullen uitbrengen , nadat hun de officic.:le 
aanvragen om voorschot vanwege het Depar
tement om advies zijn toegezonden. Het is 
derhalve gewenscht, dat ook de tot de Regee
ting te richten aanvragen om Rijksvoorschot 
zoo spoedig mogelijk worden opgemaakt en 
a.an mij worden overgelegd. 

Ten einde te voorkomen, dat omtrent de 
inkomende aanvragen nog nadere inlichtingen 
moeten worden ingewonnen, is het voorts van 
belang dat steeds ,vo\ledige gegevens worden 
verstrekt. 

Ingeva l het voorschot bestemd is voor de 
uitbetaling van het door een landarbeider 
benoodigde bedrag voor de verkrijging van een 
plaatsje, behooren nauwkeurig te worden ver
meld: 

naam en voorletters van den landarbeider ; 
kadastrale omschr\jving van het plaatsje; 
grootte van het plaatsje; 
kostprijs van het plaatsje; ingeval de woning 

nog moet worden gebouwd. gesplitst in den 
kostprijs van den grond en de bouwkosten der 
wooing; 
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bedrag, dat de landarbeider nit eigen midde
len moet bijpassen. 

Ingeval het voorschot bestemd is voor den 
aankoop van onroeread goed om dit als plaat 
j es in ei_gendom of als los land in pacht uit te 
geven, dienen te worden opgegeven : 

de kadastrale omschrijving van het aan te 
koopen onroerend goed ; 

de gr:ootte van het aan te koopen onroerend 
goed; 

de bestemming, aan het onroerend goed te 
geven. 

Bij landaankoop moeten ook de bijkomende 
onkosten worden opgegeven, opdat de juiste 
prijs van den grond kan worden vastgesteld. 

Voorts herinner ik er aan. dat zoo mogelijk de 
volgende stukken moeten worden over·gelegd : 

a. een gewaarmerkt afschrift van het desbe
treffende raadsbesluit, benevens een gewaar
merkt afschrift van de eventueel daa1bjj be
hoorende voordracht van Burgemecster en 
Wethouders; 

/J. cen gewaarmerkt afschrift van het beAluit 
der vereeniging of stichting, bedoeld in art. 28 
der wet; 

c. eventueel een gespecificeerde opgave van 
de bouwkosten der woning; 

d. e\·entueel het bouwplan der woninp-; 
e. gcspecificeerde opgaaf, bedoeld in art. 14, 

onder cl, der wet, waarop gesteld is eene mede
deeling, tot welke resultaten het in de circulaire 
van mijn ambtsvoorganger van 15 September 
1923, n°. 30 1 , Generale Thesaurie, bedoeld 
onderzoek en het daarop gevolgd overleg 
h ebben geleid. 

Of nog meer gegevens behooren te worden 
verstrekt, hangt van elke concrete aanvrage 
in het bijzonder af. 

Mocht in Uwe gemeente eene vereeniging of 
stichting werkzaam zijn, dan gelieve U het 
bestuur dMrvan met het bovenstaande in 
kenni s te stellen. (B.) 

9 Jul i 1929. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur a ls 
bedoeld in artikel 119, eerste lid der Ziek
tewet. S. 383. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van O11Zen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 24 Mei 
1929, n°. 1249, Afdeeling Arbeidersverzeke
ring; 

Gezien artikel 119, eerste lid , der Ziektewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

<len 11 Juni 1929, n°. 11) ; 
Gelet op het nader rapport Yan Onzen voor

noemden Minister van 1 Juli 1929, n° . 1498, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en ve rstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. l. l. Het College van Toezicht, be

doeld in artikel 119, eerste lid, der Ziektewet, 
- in dit besluit verder aangeduid als ,,het 
College" - bestaat uit negen, twaalf of vijf
tien leden, door Ons te benoemen. 

2. Een derde der leden wnrdt door Ons be-

1 Bijv. Staatsbl. 1923, n°. 200 
l!l2i:l 

noemd uit eene voordracht, daartoe opgemaakt 
door de door Onzen met de uitvoering der 
Ziektewet belasten Minister aan te wijzen 
werkgeversvereenigingen en eeu derde uit een 
voordracht, daartoe opgemaakt door de door 
Onzen bedoelden Minister aan te wiJzen werk
nemersvereenigingen. Een van de overige te 
benoemen leden wordt door Ons a ls Voorzitter 
aangewezen . 

3. Aan het College kan door Onzen voren
bedoel den Minister een secretaris word en toe
gevoegd, zoo noodig op een door dien Minister 
te bepalen bezoldiging. Hem wordt door On
zen vorenbedoelden Minister eene jaarlijksche 
vergoeding voor bureelkosten toegelegd. 

2. 1. Het College wordt door Ons gehoord 
in alle zaken betreffende erkenning, weigering 
tot erkenning of intrekking der erkenning van 
de bedrijfsvereenigingen in den zin der Ziekte
wet, de goedkeuring harer statuten en regle
menten en de wijzigingen daarvan. 

2. H et College kan Ons met redenen om
kleede voorstellen doen tot intrekking der er
kenning van eene bedrijfsvereeniging. 

3. H et College heeft het recht , door eene 
uit zijn midden aangewezen Co:nmissie te alien 
tij de inzage te doen nemen van de boeken en 
bescheiclen der bedrijfsverecnigingen. 

4. Ouk is het College bevoegd die boeken 
en bescheiden door een of meer deskundigen 
te doen onderzoeken . 

5. Aan den voorzitter en de overige leden 
van het College wor<len presenticgel den toeg.e
legd . 

3. Het College is bevoegd aan het bestuur 
eener bedrijfsvereeniging alle inlichtingen te 
vragen, welke het voor de vervulling zijner 
taak behoeft. 

4. 1. Wanneer het Col lege het wenschelijk 
acht, dat inlichtingen worden ingewonnen bij 
personen , welke bij ee11e bedrijfsvereeniging in 
dienst zijn , of bij commissies of andere orga
nen, we lke de bedrijfsvereeniging bij de uit
voering der wettelijke ziekteverzekering bij
staan, roept het de tusschonkomst van het be
stuur der bedrijfsvereeniging voor het verkrij
gen dier inlichtingen in. 

2. Maakt het bestuur tegen het inwinnen 
der in! ichtingen bezwaar, clan bes list Onze 
vorenbedoelde Minister op verzoek •van het 
College of deze al clan niet zullen worden in
gewonnen. 

5. H et College is bevoegd Onzen vorenbe
doelden Minister mededeeling te doen van al 
hetgeen zijns inziens in het belang der be
drijfsvereenigingen of van de voor hare reke
ning verzekerden behoort te geschieclen. 

6. 1. Het College onderzoekt met name: 
of de regelen, welke bij het toekennen van 

ziekengeld worden gevolgd, in overeenstem
ming zijn met de statuten en reglementen voor 
de ziekteverzekering der bedrij fsvereenigingen; 
de wijzc van belegging der gelclmiddelen ; de 
financieele regelingen, [regelingen b1?treffende 
het bijdragesysteem (premie-omslag), de dek
king van de kosten , de vorming der verplichte 
reserve, de verdeel ing van overschotten, de 
afschrijvingen enz.]; de balanscn en de be
drij fsrekeningen der bedrij fsvereenigingen, 

en is verpl icht onverwijld ter kennis te bren
gen van Onzen vorenbedoelden Minister en 
van de betrokken bedrijfsvereeniginge!' a l dat-
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gene, wat het College te dezen aanzien onjuist 
of onvoldoende geregeld voorkomt. 

2. Ten aanzien van de in het eerste lid van 
dit artikel genoemde onderwerpen is het Col
lege bevoegd, aan alle of aan bepaalde be
drij fsvereenigingen aanwijzingen te geven. 

7. Ten minste eenmaal per jaar wordt de 
administratie van iedere bedrijfsvereeniging in 
haar vollen omvang door of vanwege het Col
lege gecontroleerd. 

8. Het College is bevoegd, een of meer zij
ner leden, al of niet in commissie vereenigd, 
aan te wijzen om naar met name genoemde 
aangelegenheden, waarvan de kennisneming 
tot de bevoegclheid van het College behoort, 
een onderzoek in te stell en. V an den uitslag 
van dit onderzoek wordt a,1n het College ver
slag uitgebracht. 

9. Het College brengt v66r 1 Mei van ieder 
jaar een verslag over het afgeloopen kalender
jaar uit aan Onzen vorenbedoelden Minister. 
In dit verslag, hetwelk wordt gepubliceerd, 
wordt opgenomen een verslag omtrent de be
moeiingen, omschreven in de art1kelen 6, 7 
en 8 van di t bes! ui t. 

10. De leden en de secretaris van het Col
lege zijn verplicht tot geheimhouding van al 
hetgeen zij in hunne hoedanigheid vernemen, 
voor zoover dit niet in strijd is met eenige 
wettelijke bepaling. 

11. Tot regeling zijner werkzaamheden stelt 
het College, onder goedkeuring van Onzen 
vorenbedoelden Minister, een reglement van 
orde vast. 

12. 1. Het College neemt geen besluit, in
dien minder dan de helft zijner leden tegen
woordig is of indien, hetzij de leden, die de 
werkgevers vertegenwoordigen, hetzij de leden, 
die de arbe1ders vertegenwoordigen, de meer
derheid vormen der stemuitbrengende leden. 

2. Alie besluiten worden door de volstrekte 
meerderheid der stemuitbrengende laden ge
nomen. 

3. Bij staking van stemmcn wordt het ne
men van het besluit tot eene volgende verga
dering uitgesteld. 

4. Bij staking van sternmen ook in deze 
vergadering wordt het voorstel geacht niet te 
zijn aangenomen. 

13. 1'e leden van het College onthouden 
zich van het medestemmen over de zaken, wel
ke hun, hunnen echtgenool.en of hunnen bloed
of aanverwanten, tot den derden graad inge
sloten, persoonlijk aangaan. 

14. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden <lag na dien der dag
teekening van het Staats blad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsbl ad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 9don Juli 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbcid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SI o t em a k er de Bruin e. 

( Uitgeg. 12 Juli 1929.} 

9 .Juli 1929. BESLU I T tot vaststell ing van 
het tijdstip, waarop het Douanebesluit 
voor de Luohtvaart (Staats blad 1928, n°. 
500} in werking tree« t . S. 384. 

Bepaald op 1 November 1929. 

9 Juli 1929. BESLUIT tot wijziging rnn het 
reglement van politie voor de scheepvaart 
e11 de vlotvaart op de Merwede, de Noord 
en de Nieuwe Maas, vastgesteld bij Ko
ninklijk Besluit van 4 October 1913 
(Staatsblad n°. 379). S. 385. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 8 Juni 1929, La. H.H. , Afdee
ling Waterstaat A .; 

Gelet op de wet van 28 F ebruari 1891 
(Staatsblad n° . 69); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 Juni 1929, n°. 14} ; 

Gezien het na der rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Juni 1929, La. R., 
Afdeeling Waterstaat A.; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

I. dat in het reglement van politie voor de 
scheepvaart en de vlotvaart op de Merwede, 
de Noord en de Nieuwe Maas, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 4 October 1913 (Staats
blad n°. 379), de volgende wijzigingen zullen 
worden aangebracht: 

a. Aan § 1 wordt het volgende toegevoegd : 
,,4. op alle bij het Rijk in beheer zijnde 

voor de scheepvaart openstaande vertakkingen, 
armen, inhammen, kreken, spranken en killen, 
welke met de onder 1 tot en met 3 genoemde 
rivieren in open gemeenschap staan" ...... ... 

b. In § 7, tweede lid, wordt in plaats van 
,, de Nieuwe Maas" gelezen: ,,de Beneden
l\1erwede, de Noord en de Nieuwe Maas". 

c. In § 8, cijfer 1, derden zin, wordt tus
schen ,,en" en ,,naar bakboord" ingevoegd: 
,,onvcrminderd het bepaalde in het tweede lid 
van § 7,". 

d . Het eerste lid van § 11, cijfer 6, wordt 
gelezen als volgt: 

,.De tusschenruimte tusschen de sleepboot en 
het eerste aanhangschip mag niet meer bedra
gen dan 120 M. Echter mag, bij een stroom
opwaarts varenden sleeptrein, voor het geval 
daarvan slechts een aanhangschip dee! uit
maakt en dat schip een laadvermogen heeft 
van meer dan 1000 ton (20.000 centenaars}, 
die tusschenruimte meer bedragen, maar niet 
meer dan 200 M. De tusschenruimte tusschen 
de verschillende aanhangschepen mag niet 
meer dan 80 M. bedragen." 

e. In § 2, cijfer 4, tweede lid, worden de 
woorden ,,schepen zonder eigen beweegkracht· 
van minder da n 15.000 K.G. (300 centenaars} 
laadvermogen" vervangen door de woorden 
,,kleine vaartuigen zonder eigen beweeg
kracht". 

/. Achter § 2 wordt een § 2bis ingelascht, 
luidende : 

§ 2bis. ,,In dit reglement worden onder-
1,kleine vaartuigen'' verstaan, vaartuigen van 
minder dan 15.000 K.G. (300 centena:ars) 
laadvermogen, welke geen sleepbooten zijn, in 
het bijzonder sportvaartuigen." 
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g. Aan § 5, cijfer 2, wordt een tweede lid ' 
toegevoegd, luidende: . 

Het is verboden tusschen de vaartmgen 
v;~ een sleeptrein door te varen, tenzij <lit 
noodzakelijk is om langszij van een dezer vaar
tu igen te komen." 

h. Aan § 5, cijfer 4, laatste lid, wordt toe
gevoegd: 

De kleine vaartui gen hebben echter geen 
re~ht op de toepassing der bepalingen van 
<lit cijfer clan in geval van dringend gevaar 
en het is hun, behalve in een zoodanig geval, 
verboden de hierboven bedoelde seinen te too
nen." 
· i. N a § 5, cijfer 5, wordt een cijfer 5bis 

ingelascht, luidende: 
,,H et is verboden langszij van een ander 

zich in de vaart bevindend vaartuig te komen 
of zich daaraan vast te houden, zonder de 
uitdrukkelijke en vooraf gegeven toestemming 
van den gezagvoerder van dat vaartuig." 

k. Aan § 5, cijfer 11 , wordt toegevoegd: 
,,In dat geval moeten de bestuurders vau 

kl eine vaartu igen stilhouden en zich naar het 
politievaartuig begeven wanneer zulks van hen 
wordt verlangd. " 

l. N a § 5 wordt een § 5bis ingelascht, lui 
dende: 

§ 5bis. ,,De kleine vaartuigen, ook die 
voorz ien van eigen beweegkracht, hebben geen 
rech t op het volgen van een vasten koers en 
moeten aan andere vaartu igen de n1imte la
ten , di e deze noodig hebben om hun koers te 
volgen en te manoeuvreeren. De bestuurders 
van kleine vaartuigen moeten zorgen niet in 

den koers van een ander vaartu ig te geraken 
en kunnen niet verlangen, dat m en voor hen 
uitwijkt." 

m . Aan § 15, onder b), wordt toegevoegd: 
,,Kleine vaartuigen hebben geen recht op 

de toepa.ssing van deze bepaling." 
De kommapunt achter ,,geschiedt" wordt 

vervangen door een punt. . 
n. Aan § 16, onder b), wordt toegevoegd: 
,,Kleine vaartuigen hebben niet het recht 

een veerschip uit te noodigen het vaarwater 
voor h en vrij te ma.ken." 

o. In § 20, cijfer 5, derde lid, worden de 
woorden ,,Schepen van minder clan 15.000 
IC.G. (300 centenaa rs) laadvermogen, ook 
roeibooten" vervangen door de woorden 
,,Kleine vaartuigen". 

II. dat de onder I bedoelde w1Jz1gingen in 
werking treden met ingang van 1 Augustus 
1929. 

Onze Minister van W aterstaat is bel ast met 
de uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en aan den R aad van 
State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 9den Jul i 1929. 
WILHELMINA. 

D e M inis t e1· van Wat erstaat , H . v. d. V eg t e . 
( Uitgeg. 16 Jul i 1929.) 

9 Juli 1929. BESLUIT tot bekra.chtiging van 
wijzigingen van het Rijnvaartpolitieregle
ment voor den Rijn met inbegrip van de 
Waal en de Lek. S . 386. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 8 Juni 1929, La. I. I. , afdee
ling W aterstaat A. en van Onzen Minister van 

Buitenlandsche Zaken van 7 Juni 1929, Di
rectie van Economische Zaken, n°. 17206 ; 

Gezien de door de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart in haar zitting van April 1929 
vastgestelde hierna te noemen wijzigingen van 
het Rijnvaartpolitiereglement; 

Gelet op de herziene akte omtrent de Rijn
vaart van 17 October 1868, sedert gewijzigd; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
25 Juni 1929, n°. 13); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 29 Juni 1929, La. Q., 
a fdeeling Waterstaat A. en van 2 Juli 1929, 
Di rectie van Economische Zaken, n°. 20151 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
I . dat met ingang rnn 1 Augustus 1929 van 

kracht zullen zijn de hierna te noemen wijzi
gingen van het bij Ons besluit van 23 J anuari 
1913 (Staatsblad n° . 40) bekrachtigde Rijn
vaartpolitiereglement, ten aanzien van welk 
reglement het laatst een wijziging van kracht 
is verklaard bij Ons besluit van 21 Juli 1928 
(Staatsblad n° . 295) ; 

a. H et eerste lid van § 11 cijfer 6 wordt 
gelezen als volgt: ,,De tusschenruimte tusschen 
de sleepboot en het eerste aanhangschip mag 
niet meer bedragen clan 120 M. Echter mag, 
bij een stroomopwaarts varenden sleeptrein 
voor het geval daarvan slechts een aanhang
schip dee! uitmaakt en dat schip een laadver
mogen heeft van meer dan 1000 ton (20.000 
centenaars ), die tusschenruimte meer bedra
gen, maar niet meer dan 200 M. De tusschen
ruimte tusschen de verschillende aanhang
schepen m ag niet meer dan 80 M. bedragen". 

b. § 21 cijfer 8 wordt aangevuld met een 
nieuw lid, luidende a ls volgt: 

,,Evenwel kunnen door de bevoegde autori
teiten van de oeverstaten afwijkingen van het 
hier bepaalde worden toegestaan voor het bij 
wijze van proef gebruiken van schijnlichten 
(zoeklichten) voor reizen in opvaart; het ge
bruik van de schijnlichten (zoeklichten) moet 
dan echter strikt beperkt blijven tot de be
hoeften van de scheepvaart, met vermijding 
zooveel mogelij k van het veroorzaken van hin
der aan andere varenden en op de oevers". 

II. dat de onder lb. bedoelde wijziging 
voorloopig slechts van kracht zal zijn voor den 
duur van twee jaren. 

Onze Ministers voornoemd zijn bel ast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en a.an den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 9den Juli 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H . v . d. Ve g t e. 
De M inister van Buitenlandsche Za ken, 

B e e I a e r t s v a n B l o k I a n d. 
(Uitgeg . 16 Jul i 1929.) 

10 J uli 1929. BESLUIT tot vaststelling van 
een a lgemeenen maatregel van bestuur, 
a.ls bedoeld in artikel 101 , derde lid, der 
Ziektewet. S. 387. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 3 Juni 
1929, n°. 1364, a fdeeling Arbeidersverzeke
r ing; 
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Gezien artikel 101, de1·de I id, der Ziekte
,vet; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
25 Juni 1929, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 Juli 1929, n°. 1632, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonclen en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. De bedrijfsvereeniging is bevoegd 

de toelating van een werkgever a ls lid te wei
geren of het I idmaatschap aan een reeds toe
getreden werkgever op te zeggcn in de na
volgende gevall en: 

1 °. indien de werkgever bij in kracht van 
gewijsde gegaan vonnis in staat van fa ill isse
ment is verklaard of hem bij zoodanig vonnis 
voorloopige of definitieve surseance van be
taling is verleend; 

2°. indien de werkgever, nadat hij deswege 
;n gebreke is gesteld, nalatig blijft om eenige 
geldel ijke verplichting jegehs de bedrijfsver
eeniging, waarvan hij lid is of geweest is, na 
te komen· 

3°. ina'ien de wer kgever niet of niet tijdig 
voldoet aan eene hem bij of krachtens de sta
tuten of het reglement voor de ziekteverzeke
ring van de bedrijfsvereeniging, waarvan hij 
lid is, opgelegde verplichting tot opgave aan 
die bedrijfsvereeniging van het door hem aan 
zijn arbeiders uitbetaalde loon; 

4°. indien de werkgever persoonlijk of door 
een bijzondor daartoe gemachtigde, mondeling 
of schriftelijk, opzettelijk omtrent de ziekte 
van een arbeider een valsche verklaring af
legt aan het bestuur eener bedrijfsvereeniging 
of aan dengene of degenen, die door het be
stuur of door de statuten of het reglement voor 
de ziekteverzekering der vereeniging is of zij n 
bela t met het instellen van een ondorzoek 
naar die ziekte. 

2. Binen 24 uur, nadat een beslissing a ls 
in artikel 1 bedoeld is genomen, zendt het be
stuur der bedrijfsvereenig ing bij aangeteekend 
schrijven afschrift van die beslissing aan den 
betrokken werkgever, den Raad van Arbeid , 
binnen wiens gebied de werkgever zij n woon
plaats heeft en het College rnn Toezicht, be
doeld in artikel 119 der Ziektewet. 

3. Het risico van de verzekeri ng der ar
beiders in dienst van een werkgever, wiens 
lidmaatschap van eene bedrijfsvereeniging op 
grond van het bepaalde in artikel 1 is opge
zegd. wordt door die bedrijfsvereeniging ge
dragen tot en met den I aatsten dag van de 
kalendermaand, waarin de beslissing tot in
trekking van het lidmaatschap is genomen . . 

4. Dit besluit treedt in werking met m
gang van den tweeden dag na dien _der dafl"
teekening van het Staatsblad, waann het 1s 
geplaatst. .. 

Onze Minister van Arbeid. Handel en N1J
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsbl_ad zal warden ge
plaatst en waarvan afschnft zal "·orden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den l0den Juli 1929. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. SI o t em a k er de Bruin e. 

(Uitgeg. 25 Juli 1929.) 

15 J uli 1929. WET, houdende herziening van 
de f inanc ieele verhouding tusschen het 
Rij k en de gemeenten en wijzig ing van 
eenige bepalingen der Provinciale wet en 
der Gemeentewet. S . 388. 

Bijl. Hand. 2• Kmner 1928/29, n°. 182, 1-41. 
Hanel. ;a. 1928/ 1929, bladz. 1952- 1960, 

1962- 1980, 1982- 2021, 2024-2050, 2054-
2079, 2083- 2J 17. 2180. 

Hand. Jc Kam,r 1928/29, blaclz. 724-729, 
788- 801, 900-911, 926- 981. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweg ing genomen hebben, 

dat het wenschelij k is de financ ieele verhou
ding tusschen het Rij k en de gemeenten op
nieuw te regelen en in verband daarmede de 
bepalingen der Provinciale wet en der Ge
meentewet op het stuk der belastingen te her
zien; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 

PARAGRAAF I . 

Art. 1. Ingestel cl wordt een fonds , waarvan 
de inkomsten volgens de bij deze wet gestelde 
regelen onder de gemeenten warden verdeeld. 

Van dit fonds, genaamd ,,gemeentefonds", 
warden de inkomsten en uitgaven jaarlij ks bij 
afzonderl ijke begrooting vastgesteld. 

2. Het begrootingsjaar van het fonds loopt 
van 1 Mei tot 30 April. 

Op de begrooting en op de rekening van het 
fonds zijn toepasselijk de bepalingen welke de 
Comptabiliteitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) 
bevat ten aanzien van de Rijksbegrooting en 
de Rijksrekening. 

3. De gemeenten ontvangen uit het fonds 
over elk jaarlijksch tijdvak van 1 Mei- 30 
April , 

a. eene u itkeering ten bedrage van vij f en 
zeventig percent der jaarwedden van den bur
gemeester en den secretaris, volgens de rege
ling geldende op 1 J anuar i 1931, welke u_it
keering nochtans een bedrag van f 3000 rnet 
te boven gaat; 

b. eene uitkeering per inwoner der ge
meente op 1 J anuari aan het genoemde uit
keeringstijdvak voorafgaande. 

4. De uitkeering, vermeld onder b van het 
vorig artikel , wordt voor iedere gemeente be
paald door toepassing der volgende formul~ 
en met inachtneming van het bepaalde b1J 
artikel 5. 

a C 

X X e 
b d 

Xg =x 

In deze formule stelt voor : 
de letter a: het belastbaar inkomen volgens 

de kohieren der R ijksinkomstenbelasting voor 
de binnen het Rijk wonende natuurlijke per
onen in alle gemeenten des Rijks over het be-

lastingjaar 1927/1928, berekend per aangesl a
gene, vermeerderd met hetzelfde bela_~tbaar in
komen, berekencl per inwoner des R1i ks op 31 
December 1927; 

de letter b: het belastbaar inkomen volgens 
de kohieren der Rijksinkomstenbelasting voor 
de binnen het Rijk wonende natuurlijke per
·onen in de betrokken gemeente over het be
lastingjaar 1927/1928, berekend per aangesla-
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gene, vermeerderd met hetzelfde be! astbaar 
inkomen, berekend per inwoner der betrokken 
gemeente op 31 December 1927; 

de letter c: het bedrag der volgens de ge
meente rekeningen over 1926, 1927 en 1928 ge
middeld jaarlijks ten laste der gemeente blij
vende gewone uitgaven voor: 

politie, 
lager onderwijs, voor zoover deze als ve,·

pl ich te uitgaven door de Lager-onder-wijswet 
1920 op de gemeenten worden gelegd, 

armenzorg, met inbegrip van de voorzie-
ningen tegen werkloosheid , 

gedeeld door het totaal aantal inwoners op 
31 December 1927 ; 

de letter d: het bedrag der sub c bedoelde 
gemiddelde uitgaven over 1926, 1927 en 1928 
voor a lle gemeenten te zamen, gedeeld door 
het aantal Rijksinwoners op 31 December 
1927 ; 

de letter e : het aantal inwoners der betrok
ken gemeente op 31 December 1927 ; 

de letter / : de totale som der u itkomsten 
, a C 

van het onderdeel der formule - X - X e, 
b d 

voor a lle gemeenten te zamen ; 
de letter g: de opbrengst van de in artikel 

12, onder a, bedoelde belasting over het dienst
jaar 1931/1932, na aftrek van de uitkeer ingen 
volgens artikel 19, vermeerderd met die van 
de in a rtikel 12, onder b, bedoelde opcenten 

·over hetzelfde dienstjaar, en verminderd met 
het bedrag der gezamenlijke u itkee ringen vol
gons artikel 3, letter a ; 

de letter x: het voor iedere gemeente over 
het eerste jaar ter uitkeering beschikbaar 
zijnde bedrag. 

5. Zoodra de in het vorig a rtikel omschre
ven verdeelingsformule voor all e gemeenten 
is toegepast, wordt een bedrag per inwoner 
vastgesteld, in dier voege , dat het voor iedere 
gemeente beschikbaar zijnde bedrag gedeeld 
wordt door het aantal inwoners op 1 J anuari 
1931. Dit bedrag per inwoner wordt tot grond
slag genomen ook voor de uitkeering over 
de jaren 1932/33, 1933/34 , 1934/35 en 1935/36, 
waarbij voor elk dier jaren rekening wordt 
gehouden met het aantal inwoners op 1 J a
nuari aan het betrokken uitkeerings jaar voor
afgaande. 

6. De uitkeering pet· inwoner ingevolge ar
t ikel 3, sub b, van dooe wet bedraagt voor 
geen gemeente minder dan de uitkeering, wel 
ke per inwoner door haar genoten werd inge-
volge de wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad n° . 
156). Zij bedraagt evenmin minder dan het 
tweevoud van deze uitkeering, indi en of voor
zoover dit niet overschrijdt het hoogste bedrag, 
dat haar, hetzij b ij onverzwakte toepassing 
van artikel 4, hetziJ bij toepassel ijkheid van 
het hoogsto percentage, genoemd in bet derde 
lid, uit het fonds had kunnen toekomen. 

Zij bedraagt, vermeerderd met de opbrengst 
in hoofdsom van de personee le belasting, di e 
over 1928 voor de betrokken gemeente onde1· 
de ontvangsten der Rijksrekening is verant
woord , berekend per inwoner op 1 J anuari 
1931 , niet minder cl an 60 percent van een be-

1 
drag, verkregen door vermeerdering van de · 
gemiddelde opbrengst van de gemeentelijke 
inkomstenbelasting - opcenten op de Rijks-

inkomstenbelasting inbegrepen -, die over 
de laatste dri e aan 1 Mei 1929 voorafgegan< 
rekeningsjaren onder de ontvangsten der ge
meenterekening is verantwoord, met de ge
middelde opbrengst over de laatste drie aan 
1 Mei 1929 voorafgaande rekeningsj aren van 
de gemeentelijke opcenten op de vermogens
belasting , voor zoover deze het getal van 
vijftig te boven gaan, a lles berekend per in
woner op 1 J anuar i 1931, noch, onverminderd 
het bepaalde in het eerste lid , meer dan 85 
percent van het genoemde bedrag. 

H et in het vorig lid genoemde cijfe r 60 
wordt met 2½ verhoogd voor iedere voile vijf
t ig percent, waa rmee het bedrag van de ko
hieren der gemeentelijke inkomstenbelasting 
over de bel astingjaren 1926/27, 1927/28 en 
1928/29 het bedrag van de kohieren der Rijks
inkomstenbelasting over di ezelfde jaren over
schrijdt, met <li en verstande, dat het cij fer 
niet stijgt boven 85. 

Voor noodlijdende gemeenten, die ten tijde 
van de invoering van deze wet buitengewone 
hul p van het Rijk ontvangen, word t, bij het 
maken van de berekening volgens het tweede 
en het de rde lid van dit artikel , het bedrag 
van den uit de Rijks. en eventueel ui t de p ro-
vinciale kas verleenden onderstand a ls op
brengst van gemeentelijke inkomstenbelasti ng 
beschouwd. 

De voorschriften van dit artikel gelden al
leen voor de uitkeering over de ja ren 1931/32, 
1932/33, 1933/3 4, 1934/35 en 1935/36. V 66r 1 
Mei 1935 wordt door Ons een ontwerp van 
wet, strekkende tot vaststelling van eene ga
rantiebepaling en, indi en Ons di t gewenscht 
mocht voorkomen, ook van eene limiet, voor 
het tijdvak van vijf jaren, aanvangende op 1 
Mei 1936, ingediend. 

7. Wij behouden Ons voor, bij al gemeenen 
maatregel van bestuur - met behoud van de 
aan die artikelen ten grondslag liggende be
g inselen - eene van de a rt ikel en 4 en 6 a f
wijkende regeling te treffen ten aanzien van 
gemeenten, die eerst met ingang van een 
datum, liggende tusschen 1 J anuari 1926 en 
1 .Januari 1930, zijn ingesteld of wier grond
gebied in dat tijdvak is gewijzigd. 

8. Voor zoover de midde1en van het fonds 
outoereikend zijn ter dekking van de uitkee
ringen van artikel 3, komen de kosten daar
van ten laste van de gewone Rijksbegrooting. 
De gelden hiervoor worden uit 's Rijks schat
kist gestort in het fonds. 

9. De ingevolge de artikelen 3 en 4 vast
gestelde uitkeeringen worden om de v ijf jaren 
opn ieuw vastgesteld, voor het eerst weder over 
het jaar 1936/37. Daarbij wordt de in artikel 
3, onder a, genoemde uitkeering vervangen 
door een zelfde uitkeering, volgens de regeling 
geldende op 1 J a nuari aan het nieuwe vijf
jaarlijksche tijdvak voorafgaancle, en worclen 
voor de toepassing der formul e van a rtikel 4 
tot grondslag genomen: 

a. voor de met de I etters a en b de,· ver
deel i ngsformule aangeduide bedragen, het ge
middelde van de op de wijze van art ikel 4 
berekende bedragen over elk der vijf laatste
lijk a fgesloten belasting jaren der Rijksinkom
stenbelasting; 

b. voor de met de lette rs c en d der ver
deel i ngsforro u le aangeduide bedragen, het ge-
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middelde van de in het tweede lid van artikel 
4 bedoelde uitgaven volgens de afgesloten, of 
voor zoover nog niet afgesloten voorloopig 
vastgestelde, gemeenterekeningen van de vijf 
rekeningsjaren aan het laatste ka lenderjaar 
van het vorig t ijdvak voorafgaande, berekend 
per inwoner op 31 December van elk jaar, 
waarop de rekening betrekking heeft ; 

c. voor het met de letter e der ve rdeel ings
formul e aangeduide aantal inwoners, het aan
tal inwoners op 1 Januari aan de vijf betrok
ken begrootingsjaren van het fonds vooraf
gaande; 

d. voor het met de letter g der verdeelings
formule aangeduide bedrag, de opbrengst van 
de in artikel 12, onder a, bedoelde belasting 
na aftrek van de u itkeer ingen volgens artikel 
19, vermeerderd met die van de in artikel 12, 
onder b, bedoelde opcenten - een en ander 
over het voorlaatste jaar van het vorige vijf
jaarlijksche tijdvak - en verminderd met het 
bedrag der gezamenlijke uitkeeringen vol gens 
artikel 3, letter a, zooals deze volgens den 
aanhef van dit artikel zijn herzien . 

10. Waar in deze wet wordt gesproken van, 
of gedoeld op het aantal inwoners van het 
Rijk of van eene gemeente, wordt daaronder 
verstaan het aantal, vastgesteld overeenkom
stig de door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek gepubliceerde gegevens betreffende 
de bevolkingscijfers. 

Indien mocht blijken, dat, ten gevolge van 
onnauwkeurige of onregelmatige naleving der 
voorschriften betreffende de bevolkingsboek
houding door het gemeentebestuur, het bevol
kingscijfer niet juist is vastgesteld, kan door 
Onze Ministers, met de uitvoering van deze 
wet bel ast , worden bepaald, dat het door de 
gemeente te veel genoten bedrag met de uit
keering over een volgend jaar wordt verre
kend. 

11. Het voor elke gemeente vastgestelde 
bedrag wordt aan haar uitgekeerd in v1er ge
lijke termijnen en we! op 1 Mei , 1 Augustus, 
1 November en 1 F ebruari van elk jaar. 

Zoolang de opbrengst van de in artikel 12, 
onder a, bedoelde bel asting en van de in ar
t ikel 12, onder b, bedoelde opcenten over bet 
dienstjaar 1931/1932 nog niet zijn vastgesteld, 
worden aan de gemeenten, op de in het eerste 
lid bedoelde tijdstippen, voorloopige uitkeerin
gen gedaan op grond van de geraamde op
brengst van die middelen. 

12. Als inkomsten van het fonds zull en 
gel den: 

a. de opbrengst eener directe bela ting naar 
·J,et inkom c n, we lke ondcr den naam van ,,ge
meentefond belasting" wordt geheven: 

I. van de belastingplichtigen, bedoeld in 
artikel 1, letter a, der Wet op de Inkomsten
belasti ng 1914, overeenkomstig de regelen, 
hierna gesteld in de artikelen 13, 14, 15 en 
18, en 

II. van de belastingplichtigen, bedoeld in 
arti kel 2 der Wet op de Inkomstenbelasting 
1914, voor zoover zij niet in Nederland ch
Indie. Suriname of Cura<;:ao wonen of geves
tigd zijn, overeenkomstig de regelen, hierna 
gesteld in de artikelen 16, 17 en 18, 

met <lien verstande, dat van die opbrengst 
YOOraf worden afgetrokken de bedragen, die 
vol gens artikel 19 uit die opbrengst recht-

streeks aan de gemeenten van aanslag worden 
uitgekeerd; 

b. de opbrengst van 50 opcenten op de ver
mogensbelasting, geheven op de aanslagen 
van hen, die belastingplichtig zijn volgens 
artikel 1 der Wet op de Vermogensbelasting 
1892 ; 

c. de uitkeeringen uit 's Rijks schatkist, be
doeld in artikel 8; 

d. het voordeelig saldo van het laatst afge
sloten dienstjaar . 

13 . De in artikel 12, onder letter a, be
doelde belasting van hen, die binnen het Rijk 
wonen, wordt geheven naar de regelen, ge
steld in de artikelen 14, 15 en 18. 

14. Tot grondslag van de heffing strekt het 
zuiver inkomen, rnstgesteld volgens de rege
len, die gelden voor de heffing van de Rijks
inkomstenbelasting. 

H et zuiver inkomen wordt, a lvorens het ta
rief van artikel . 15 daarop wordt roegepast, 
verminderd met den kinderaftrek van artikel 
38 der Wet op de Inkomstenbelasting 1914, 
en daa rna verhoogd met een bedrag, a fhanke
lijk van de klasse, waarin de gemeente is ge
rangsch ikt. 

De laatstgenoemde 
verhooging b edraagt 

in gemeenten der 

eerste klas e 
tweede ,, 
derde 

I 
Voor 

gehuwden 

f 100 
200 

Voor 
ongehuw

den 

100 
200 
300 

Met gehuwden worden gelijkgesteld perso
nen, die gehuwd geweest zijn en kinderaftrek 
genieten. 

Bij het berekenen van den kinderaftrek blij 
ven buiten aanmerking kinderen , die, hoewel 
niet aangeslagen wordende in de Rijksinkom
stenbelasting, niettemin worden aangeslagen 
in de gemeentefondsbelasting. 

Indien van in gez insverband samenwonende 
personen twee of mee r belastingschuldig zijn , 
wordt, voor ieder dezer belastingschuldigen, de 
volgens de vorige leden berekende som ver
hoogd met zooveel maal f 50 a ls het aantal 
samenwonende belasting chuldigen bedraagt, 
met dien verstande, dat een echtpaar voor een 
persoon gerekend wordt en dat a ls belasting
schuldig a lleen worclt aangemerkt ieder per
soon die, ook wnder de toepassing van dit lid , 
voor een aanslag in aanmerking zou komen. 

Bij gemeentevero1·dening wordt bepaald , in 
welke van de drie, in het tweede lid bedoelde 
klassen de gemeente wordt gerangschikt. De 
classif icatie kan voor verschill ende gedeelten 
eener gemeente ver chill end zij n. Bij gebreke 
van eene verordening wordt de gemeent</ ge
acht te zijn ingedeeld in de eerste klasse. Op 
verordeningen als hierv66r zijn bedoeld, zijn 
van roepassing de artikelen 233, 234 en 236 der 
Gemeentewet, met dien verstande, dat hetgeen 
bepaald is orntrent de invorderingsvoorschr if
ten buiten toepa sing blijft. 

Voor personen, die binnen het R ij k geen 
vaste woonpl aats h bben, wordt de gemeente 
van aanslag geacht te zijn ingedeeld in de 
tweede Ida e. 

V an toepassing zijn voorts a ll e bepal ingen 
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der W et op de inkomstenbelasting 1914, voor 
zoover daarvan in de voorgaande leden van 
dit artikel of in de artikelen 15 en 18 niet 
wordt afgeweken, met uitzondering van ar
tikel 99. 

15. De belasting wordt geheven volgens 
het onder taand tarief: 

Belastbare som. 
f 800 of meer, doch minder dan 

850 ,, 
900 .. 
950 ,. 

1000 .. 
1050 
1100 
1150,, 
1200 
1250 
1300 
1350 
1400 .. 
1450 
1500 ,, 
1550 ,, 

Belasting. 
850 f 1.-
900 2.-
950 3.-

1000 4.-
1050 5.-
1100 6.-
1150 7.-
1200 8.-
1250 9.-
1300 10.-
1350 11.-
1400 12.-
1450 13.-
1500 14 .-
1550 15.-
1600 16.50 

Is de belastbare som f 1600 of meer, doch 
minder dan f 4000, dan is verschuldigd f 18, 
benevens f 3 voor elk geheel bedrag van f 100, · 
waarrnede zij de som van f 1600 te boven gaat. 

Is de be! astbare om f 4000 of meer, doch 
minder dan f 7000, dan is verschuldigd f 90, 
benevens f 4 voor elk geheel bedrag van f 100, 
waarmecle zij de som van f 4000 te boven 
gaat. 

Is de belastbare som f 7000 of meer, doch 
minder clan f 10,000, clan is verschulcligcl f 210, 
beneven f 5 voor elk geheel beclrag van f 100, 
waarmede zij de som van f 7000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 10,000 of meer, dan is 
verschuldigd f 360, benevens f 6 voor elk ge
heel bedrag van f 100, waarmede zij de som 
van f 10,000 te boven gaat. 

In de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en 
's-Gravenhage is, voor zoover die gemeenten 
zijn gerangschikt in de eerste klasse, de belas
ting niet verschuldigd, indien de belastbare 
som minder becb;aagt dan f 900, en wordt zij 
verminclerd met f 2, indien de belastbare som 
f 900 of meer, doch minder dan f 1350 be
draagt, en met onderscheidenlijk f 1.50, f 1 en 
f 0.50 Yoor de tariefklassen, welke aanvangen 
met f 1350, f 1400 en f 1450. 

16. De in artikel 12, onder letter a, bedoel 
de belruiting van de niet binnen het Rijk wo
nende of gevestigde personen en lichamen 
wordt geheven naar de regelen, gesteld in de 
artikelen 17 en 18. 

17. Tot grondslag van de heffing strekt 
het zuiver inkomen of de belastbare som, be
rekend volgens hoofdstuk IV der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914. 

D e belasting van de natuurlijke personen 
wordt geheven volgens het tarief, voorkomen
de in artikel 15 dezer wet. 

De belasting der lichamen is f 2 voor elk 
gebeel bedrag van f 100. 

Van toepassing zijn voorts a ll e bepalingen 
der Wet op de Inkomstenbelasting 1914, die 
op de belastingplichtigen, bedoeld in artikel 2 
dier wet, betrekking bebben, voor zoover daar
van in de voorgaancle leden of in artikel 18 
niet wordt afgeweken. 

18. De aanslag wordt, voor belastingplich
tigen, die tevens in de Rijksinkomstenbelas
ting zijn aangeslagen, tegelijk met den aan
slag in de Rijksinkomstenbelasting vastge
steld. 

Een bezwaar-, beroep- of verzoekschrift be
treffende den aansl ag in de Rijksinkomsten
belasting, wordt geacht tevens den aanslag 
in de in artikel 12, onder letter a, bedoelde 
belasting te betreffen. 

19. Hetgeen de gemeentefondsbelasting in 
eene gemeente, ten gevolge van hare rang
schikking in de tweede of derde klasse krach
tens het zesde lid van artikel 14, in hoofdsom 
meer opbrengt clan zij zou bebben opgebracht 
bij rangschikking in de eerste klasse , wordt 
rechtstreeks aan de gemee'1te uitgekeerd, vol
gens regelen bij algemeenen maatregel van 
bestuur te stellen. 

PARAGRAAF II. 
20. Aan de gemeenten wordt, volgens rege

len, bij algemeenen maatregel van bestuur te 
stellen, uitgekeerd drie vierden van de zui
vere opbrengst van de hoofdsom der gronclbe
lasti ng, ter plaatse geheven. 

PARAGRAAF III. 
21. Artikel 240 van de Gemeentewet wordt 

gelezen: 
Behalve de belastingen, waarvan de hef

fing krachtens bijzondere wetten geschiedt, 
kunnen de gemeentebesturen heffen: 

a. opcenten op de hoofdsom der grondbe
Jasting; 

b. de bijzondere belastingen wegens gebouw
de en ongebouwde eigendommen en van bouw
terreinen bedoeld in de artikelen 242b, 242c 
en 242d; 

c. een zakelijke belasting op het bedrijf; 
d. opcenten op de hoofdsom der gemeente

fondsbelasting; 
e. opcenten op de hoofdsom der vermogens

belasting; 
/. opcenten op de hoofdsom der personeele 

belasting; 
g. opcenten op de hoofdsorn van andere 

daarvoor bij de wet vatbaar verklaarde be
lastingen; 

h. een belasting op de honden; 
i. een belasting op tooneelvertooningen en 

andere vermakelijkheden; 
j. de rechten, loonen en anclere gelclen, be

doeld in artikel 238; 
k. de belasting, bedoeld in artikel 239; 
l. een belasting op de vehekering tegen 

brandschade van in de gemeente zich bevin
dende onroerencle en roerende goederen of een 
overeen komstige belasting voor zooveel die 
goederen niet verzekerd zijn; 

,n. een belasting van hen, die gedurende 
ten minste een week als logeergasten vertoe
ven in een hotel of pension binnen de gemeen
te · 

;,__ een belasting op openbare aankondigin
gen, voor zoover niet door middel van t ij d
scbriften of nieuwsbladen gedaan; 

o. de belasting, bedoeld in artikel 255. 
22. Na artikel 242e van de Gemeentewet 

wordt ingevoegd een nieuw artikel 243, lui
dende : 

De opcenten op de gemeentefondsbelasting 
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worden op alle aansiagen tot een gelijk getal 
geheven. 

Met afwijking van dezen regel is net geo01·
Ioofd, het tarief der opcenten op zoodanigen 
voet in te richten, dat een geleidelijk stijgend 
geta l opcenten wordt geheven bij toeneming 
van de bel astbare som. 

Het getal der opcenten mag voor geen aan
sl ag hooger zijn dan het getal opcenten, dat 
in de gemeente geheven wordt op de hoofd
som van de grondbelasting op de gebouwde 
eigendommen. 

Indien eene gemeente, hoewel geen gebruik 
is gemaakt van de bevoegdheid, verleend in 
het tweede lid, en hoewel de overige heffingen 
tot redelijke bedragen zijn opgevoerd, er niet 
in slaagt de begrooting sluitend te maken, kan 
het getal opcenten tot ten hoogste 100 worden 
opgevoerd . 

De opcenten worden niet geheven op de aan
slagen van hen, die binuen het Rijk geen 
vaste woonplaats hebben. 

23 . De artikelen 243a tot en met 245d van 
de Gemeentewet vervallen. 

24. Artikel 246a van de Gemeentewet wordt 
ge lezen : 

De opcenten op de vermogensbelasting war
den op alle aanslagen tot een gelijk getal ge
heven. 

Het getal dier opcenten kan tot vijftig gaan. 
De opcenten worden niet geheven op de aan

slagen van hen, die binnen het Rijk geen vaste 
woonplaats hebben. 

25. Artikel 246b van de Gemeentewet ver
valt. 

26. Artikel 255 van de Gemeentewet wordt 
vervangen door de volgende bepalingen: 

Er kan eene directe bela ting warden ge
heven van de natuurlijke personen, die, zonder 
in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er ge
durende het belastingjaar meer dan 90 malen 
nachtverblijf houden, anders dan als verpleeg
de in een krankzinnigengesticht of ziekenhuis, 
of er op meer dan 90 dagen van dat jaar voor 
zich of hun gezin eene gemeubileerde waning 
beschikbaar houden. · 

Wie ter tijdelijke waarneming van eene open
bare betrekking of ter bijwoning van de 
vergaderingen van een vertegenwoordigend 
openbaar lichaam, waarvan hij het lidmaat
schap bekleedt, buiten de gemeente van zijn 
hoofdverbl ijf vertoeft, is deswege niet belas
tingplichtig. 

Of iemand in eene gemeente hoofdverblijf 
heeft, wordt naar omstandigheden beoordeeld. 

Het belastingjaar begint met 1 Januari en 
eindigt met 31 December. 

De belasting wordt geheven naar den duur 
van het verblijf, naar de huurwaarde der ge
meubileerde woning of naar andere bij de 
verordening vast te stellen grondslagen. H et 
bedrag der belasting mag echter niet onmid
dell ijk of middellijk afhankelijk zijn van het 
inkomen of van een dee! van het inkomen. 

De wet van 29 April 1925 (Staatsblad n°. 
171) is mede van toepassing ten aanzien van 
de in dit artikel bedoelde belasting; met <lien 
verstande, dat waar die wet spreekt van ,.in
specteur" gelezen worclt: Burgemeester. 

27. Van artikel 259 der Gemeentewet ver
vallen de woorden: ,.gewaarschuwd en ver
yo]gens". 

De eerste a linea van artikel 260 der Ge
meentewet wordt gelezen: 

De bepalingen omtrent de vervolg ingen en 
de vorderingen, opgenomen in de wet van 22 
Mei 1845 (Staatsblad 11°. 22) op de invorde-
1·ing van 's Rijks belastingen, zooals die wet is 
of nader zal worden gewjjzigd, zijn van toe
passing ten aanzien van plaatselijke belastin
gen. 

Artikel 263, tweecle lid, en de artikelen 
265e, 265/, 265g, 265h en 265i van de Ge
meentewet verva llen. 

28. In artikel 264 van de Gemeentewet 
wordt ,.bedoeld bij art. 240b en c" vervangen 
door: bedoeld bij artikel 240 onder b, c en o. 

In artikel 265b van de Gemeentewet wordt: 
,.vermeld in art. 240b en c" vervangen door: 
vermeld in artikel 240 onder b, c en o. 

29. Artikel 267, tweede en clerde lid , van 
de Gemeentewet vervalt. 

PARAGRAAF IV. 
30. De Wet op de Personeele Belasting 

1896 wordt gewijzigcl als volgt: 
A. Artikel 1 wordt gelezen : 
Oncler den naam van ,.personeele belasting" 

wordt van Rijkswege, ten behoeve van de ge
meenten van aanslag, eene directe belasting 
gehevcn naar de volgende grondslagen: 

1°. huurwaarde, 
2°. mobilair, 
3°. clienstboclen, 
4°. paarden, 
5°. motorrijtuigen, 
6°. pleiziervaartuigen, 
7°. biljarten . 
Aan de gemeenten worclt de zuh·ere op

brengst uitgekeerd volgens 1·egelen, door On
zen Minister van Fina.ncien te stellen. 

De belasting wordt, voor de wetgeving in 
zake directe belastingen, beschouwd al eene 
Rij ksbelasting. 

B. In artikel 5, § 1, verva.llen de komma. 
en de woorden, die volgen op ,.klassen". 

Arti kel 5, § 2, wordt gelezen: 
Bij gemeenteverordening kan worden be

paald, in welke van de klassen de gemeente 
wordt ingedeeld. De classificatie kan voor ver
schillende gedeelten eener gemeente ver chil
lend zijn. 

De verordening blijft van kracht, totdat 
zij vervangen is door eene andere, die in wer
ki ng is getreden. 

C. Na Hoofdstuk V quate,· wordt ingevoegd: 

HOOFDSTUK V quinquies. 
B evoegdlieid van den ge,neentelijken wetgever. 

31.ZUodecies. § 1. Bij gemeenteverordening 
kan warden bepaald, dat in de plaats van het 
percentage, genoemd in artikel 13, § 2, een 
a nder vast percentage treedt, of andere per
centages treden, welke bij toeneming van de 
huurwaarde geleidelijk st1jgen, met <lien ver
stande, dat het maximum percentage wordt 
bereikt uiterlij k bij het tienvoud van de som 
in artikel 12 bepaa.ld . 

§ 2. Eveneens ka.n bij gemeenteverorclening 
warden bepaald, dat de belastingbedragen, 
voorkomende in een of meer der a.rtikelen 19 , 
23, 24, 29, 30, 31bis (voor zooveel betreft § 4 
en § 5, letter c), 31sexies en 31undecies, door 
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andere worden vervangen, of dat van hen , die 
belastingplichtig zij n naar Mn of meer van de 
grondslagen mob il air, di enstboden, paarden, 
pleiziervaartuigen en biljarten, geen belasting 
onderscheidenlijk naar den tweeden, derden , 
vierden , zesden of zevenden grondslag zal wor
den geheven. 

§ 3. Op verordeningen, als bedoeld zijn in 
de vorige paragrafen van <lit artikel, alsmede 
op de verordeningen, bedoeld in artikel 5, 
zijn van toepassing de artikelen 233, 234 en 
236 der Gemeentewet, m et dien verstande, dat 
hetgeen bepaald is omtrent de invorderings
voorschriften buiten toepassing blij ft. 

§ 4. Verordeningen, als ,bedoeld zijn in de 
paragrafen 1 en 2 van dit artikel en in ar
t ikel 5 , zijn eerst van kracht met ingang van 
het belastingjaar, dat aanvangt, nadat sedert 
de vaststell ing der verordening vier maanden 
zij n verloopen. 

D. In het derde lid van artikel 40 wordt 
,,In het biljet wordt gevraagd" vervangen 
door: In het biljet kan worden gevraagd. 

In het laa£ste lid van dat artikel wordt voor 
,,het biljet" gelezen : de biljetten. 

E . De artikelen 78 en 78bis worden vervan
gen door een nieuw artikel 78, luidende: 

Plaatselijke verordeningen, als bedoeld zijn 
in de artikelen 5 en 31 duodecies, kunnen 
v66r 1 J anuari 1931 worden vastgesteld en 
goedgekeurd. 

Indien de Raad eener gemeente op 1 Sep
tember 1930 niet is overgegaan tot het vast
stellen van eene verordening, als bedoeld is 
in artikel 5, of indien de Raad, ingeva l van 
onthouding Onzer goedkeuring aan een be
sl uit, waarbij zulk eene verordening tijdig 
werd vastgesteld, niet binnen zes weken nadat 
deze onthouding te zijner kennis is gebracht, 
eene nieuwe verordening vaststelt, welke door 
Ons wordt goedgekeurd, wordt de classificatie 
der gemeente, Gedeputeerde Staten gehoord, 
op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw, door 
Ons vastgesteld. 

F. D e aan de wet toegevoegde tabel ver
valt. 

PARAGRAAF V. 

31. De verordeningen tot heffing en in
vordering der belasting naar het inkomen 
vervallen met ingang van 1 Mei 1931, be
ha lve voor zoove1' het aanslagen over daar
aan voorafgegane belastingjaren betreft. 

De ten behoeve der gemeenten over die 
jaren geheven inkomstenbelasting wordt aan 
haar uitgekeerd volgens voorschriften, door 
Onzen Minister van Financien te stellen. 

32. De wet van 24 Mei 1897 (Staatsblail, 
n°. 156) en paragraaf III van de wet van 30 
December 1920 (Staatsblad n°. 923) vervallen. 

33. In artikel 126bis der Provincia le wet 
vervallen de woorden : 

,,b. opcenten op de hoofdsom der perso
neele belasting" en wordt gelezen letter b in 
de plaats van letter c, letter c in de p\aats · 
van letter d en letter d in de plaats va n 
letter e. 

34. Artikel 126quater der Provinciale wet 
verval t . 

35. Artikel 126quinquies, eerste en tweede 
lid , der Provinciale wet wordt gelezen: 

Opcenten op de hoofdsom der vermogens-

be lasting en der inkomstenbelaeting worclen 
tot een gel ij k getal geheven. 

Zii mogen in geen geval mee ,· clan veertig 
beclragen. 

36. In artikel 34ter, sub III, ·c\er Leening'
wet 1914 (Staatsblail, n°. 612) , waarvan de ge
wijzigde tekst is bekend gemaakt bij Ons be
s! uit van 6 Augustus 1920 (Staatsblad n° _ 
088) , worclt gelezen 1930 in p laats van 1933. 

PARAGRAAF VI. 
37. Bij algemeenev maatregel van bestuur 

worden voo,-schriften gegeven tot ui tvoermg
van deze wet. 

Er wordt ingestelcl eene commissie van ad· 
vies betreffencle die uitvoering. Deze commis
sie bestaat uit ten hoogste zeven leden, wolk• 
door Ons. voor den tijcl van vij f jaren, wor
clen benoemcl . Wij wijzen een der leden als 
voorzitter aan en stellen, tot regeliug van de 
werkwijze cler commissie, eene instructie vast. 

De commissie client, op de wijze bij alge
meenen maatregel van bestuur te re gel en, van 
aclvies bij de uitvoering van deze wet, zoowel 
wat betreft de vaststelling der uitkeeringen. 
welke aan de gemeent.en gescbi eclen, als wat 
aangaat anderr onclerwerpen, in den algC'• 
meenen maatregel van bestuur genoemcl. Zii 
client tevens den Hoofden cler Departementen 
van Algemeen Bestuur desgevraagcl van voor-
1 ichting over de onderwerpen, welke de fi
nancien cler gemeenten raken . 

38. Voor noodlijdende gemeenten, die na 
1 Januari 1929 en v66r 1 Mei 1931 buiten
gewone hulp van het Rijk ontvangen en die 
voor Mn of meer der jaren van het tijdvak 
1 Januari 1926 tot 1 Januari 1929 de reke
ning van den gewonen dienst hebben afge
sloten of moeten afsluiten met een tekort, 
worclt het beclrag van di t tekort bij het ma ken 
van de berekening volgens het tweede en 
dercle lid van artikel 6 geheel of gedeeltelijk 
a ls opbrengst van gemeentelijke inkomstenbe
lasting beschouwd. 

39. Behoudens hetgeen hierna bepaald is. 
treeclt cleze wet in werking met ingang van 
1 Mei 1931. 

Met ingan g van 1 Januari 1931 treclen in 
werking de artikelen 20, 30, 32, voor zooveel 
betreft het vervall en van de wet van 24 Mei 
1897 (Staatsblad n°. 156), 33, 34 en 35. 

Met ingang van den clag na clien van de 
afkondiging dezer wet treeclt in werking ar
tikel 37. 

Plaatselijke verordeningen tot het heffen 
van opcenten op de gemeentefondsbe\asting en 
betreffencle de classificatie voor de gemeente
fondsbelasting kunnen v66r den in het eerste 
lid genoemclen clattrm worclen vastgesteld en 
goeclgekeurd. 

D e belasting, becloelcl in artikel 26, wordt 
voor het eerst geheven over het tijdvak van 
1 Mei 1931 tot en met 31 December 1931. Het 
in artikel 255 van de Gemeentewet genoemde 
aantal van 90 dageri wordt voo,· dat tijdvak 
vervangen door 60 dagen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 15clen 

Juli 1929. WILHELMINA. 
D e Minister van Financii!n, De G e e r . 

D e Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. Kan. 

( Uitgeg. 22 Juli 1929.) 
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15 Juli 1929. BESLUIT rot wijziging van de 
tabel, behoorende bij het Koninklijk be
luit van 16 September 1927 (Staatsb lad 

n°. 310), ter uitvoering van artikel 121 
der hooger-ondenvijswet. S. 389. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 3 
Juni 1929, n°. 2340/3, afdeeling Hooger On
derwijs; 

Gelet op artikel 121 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien het advies van den Senaat der Tech
nische Hoogeschool te Delft; 

Den Raad van State gehoord {advies van 
2 Juli 1929, n°. 13) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Juli 1929, n°. 2964. 
afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te be pal en: 

In de tabel, behoorende bij Ons besluit van 
16 September 1927 (Staatsblad n°. 310), ter 
uitvoering van artikel 121 der hooger-onder
wijswet, worden de navolgende wijzigingen 
aangebracht: 

a. Achter het vak Wiskunde, genoemd in 
Kolom II, eerste alinea, en achter het vak 
Natuurkunde, genoemd in Kolom II, derde 
al inea, wordt in kolom III gelezen: 

,,Bij alle propaedeut,ische en {als keuzevak) 
bij alle candidaatsexamens, uitgezonderd bij 
het candidaatsexamen volgens artikel 14bis, 
van het Koninklijk besluit van 4 Juli 1905 
(Staatsblad 227)" . 

b. Achter het vak Theoretische mechanica, 
genoemd in kolom II, wordt in kolom III ge
lezen: 

,,Bij het propaedeutisch examen volgens ar
tikel 13 en bij het candidaatsexamen volgens 
artikelen 8, 9, 10, 11, 12, 14 en 14bis van het 
Koninklijk besluit van 4 Juli 1905 (Staats
blad 227)". 

c. Achter het vak Administratief recht, ge
noemd in kolom II, worden in kolom III de 
getallen 13 en 14 vervangen door: ,,13, 14 en 
14bis". 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
rnn dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan a fsohrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 15den Jul i 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Was z ink. 
(Uitgeg. 22 Aug. 1929.) 

16 Juli 1929. BESLUIT, houdende voorz ie
ningen ten aanzien van losplaatsen van 
ruw zout of zouthoudend water. S. 390. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 9 Juli 1929, n°. 52, Accijnzen; 
Gezien artikel 5 der gewijzigde w t van 27 

September 1892 {Staatsblad n°. 227). artikel 2 
van Ons besluit van 3 Januari 1908 {Staats
blad n°. 2) en Ons besluit van 3 April 1928 
(Staatsb lad n°. 92); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De gemeente Katwijk wordt aange
wezen als losplaats van ruw zout of zouthou
dend water bij invoer langs rivieren of kana
len. 

2. De bij Ons gemeld besluit van 3 April 
1928 gedane aanwijzing van Hoorn en van 
Mede1nblik als losplaatsen van ruw zout of 
zouthoudend water, is ingetrokken. 

3. Dit besluit treedt terstond in werking. 
Onze Minister van Financien is belast met 

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

H et Loo, den 16den Juli 1929. 
WILHELMI A. 

De Minister van Financiiin, De G e e r. 
{Uitgeg. 25 Jul i 1929.) 

17 Jul i 1929. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk Besluit van den 15den 
Mei 1913 (Staatsblad n°. 182), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van den 7den 
Januari 1920 {Staatsblad n°. 8), houdende 
vaststelling van bepalingen omtrent de 
inrichting van het Departement van Bui
tenland che Zaken. S . 391. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Buitenlandsche Zaken van den 27sten Juni 
1929, Afdeeling Algemeen Secretariaat, n°. 
19677; 

Overwegende, dat nadere vaststelling van 
bepalingen omtrent de inrichting van het De
partement van Bui tenlandsche Zaken wensche
lijk is; 

Den Raad van 'tate gehoord {advies van 
den 9den Juli 1929, n°. 18) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van B uitenlandsche Zaken van den 12den 
Juli 1929, Afdeeling Algemeen Secretariaat, 
n° 21366 · 

· H ebben goedgevonden en verstaan: 
E enig a,·tikel. 

Artikel I van Ons besluit van den 15den 
Mei 1913 (Staatsblad n°. 182) , laatstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit van den 7den Januari 
+920 {Staatsblad n°. 8), te lezen als volgt: 

,,Het aantal burgerambtenaren in de 1·an
gen van admin istrateur , referendaris, hoofd
co=ies, co=ies, adjunct-commies en klerk 
bij het Departement van Buitenlandsche Za
ken bestaat uit ten hoogste: 

4 administrateurs ; 
10 referendarissen; 
12 hoofdcommiezen; 
42 commiezen, adjunct-commiezen en kler

ken''. 
Onze Minister van Buitenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal warden geplaatst 
en waarvan af chrift zal gezonden worden 
aan den Raad van State en aan de Al ge
meene Rekenkamer. 

H et Loo, den 17clen Juli 1929. 
WILHELMINA. 

De :ilfiniste1· van B uitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

{Uitgeg . 22 Jul i 1929.) 
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17 Jul i 1929. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
6 Augustus 1920 (Staatsblad n°. 687) , tot 
rnststelling van bepalingen omtrent de 
jaarwedden van de leden en den griffier 
Yan en de substituut-griffiers bij den cen
tralen raad van beroep en van de voor
zitters en griffiers van de raden van be
roep. S. 392. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van 18 Februari 1929, Afdeeling 
A. S. , n°. 952; 

Den Raad van State gehoord (advies van 5 
Maart 1929, n°. 24); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Juli 1929, Afdeeling 
A . S., n°. 972 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
gerekend met ingang van 1 November 1928 

te bepalen als volgt: 
Art. I . Artikel 1 van Ons besluit van 6 

Augustus 1920 (Staatsblad n°. 687), gelijk <lit 
laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 28 
December 1925 (Staatsblad n°. 517), wordt 
gelezen als volgt: 

,,De jaarwedden van de leden en den grif
fier van en de substituut-griffiers bij den cen
tralen raad van beroep en van de voorzitters 
en de griffiers van de raden van beroep wor
den vastgestel d als volgt : 

Centrale raad van beroep: 
Voorzitter .... ..... ... ..... .. .......... ... . f 10,000; 
Onder-Voorzitter ........................ f 9,000 ; 
Lid .................. ... .. .. .................... f 8,000 ; 
Griffier ... ..... .......... ... ....... .. ...... f 6,500; 
t'lubstituut-griffier ... ....... ... .. .. .... f 3,400. 

Raden van beroep te Amsterdam en te 
Rotterdam : 

V oorz itter .... ...... ... ..... ... ..... ...... . f 8,000; 
Griffier ......... ...................... .. ... f 6,000. 

Overige raden van beroep ; 
Voorzitter .... ......................... .... f 7,000 ; 
Griffier .. ......... .... ..... .. .............. ... f 3,400." 
Art. II. H et eerste lid van artikel 2 van 

Ons voormeld besluit van 6 Augustus 1920 
(Staatsblad n°. 687) wordt gelezen als volgt: 

,,De in artikel 1 genoemde wedde van de 
substituut-griffiers bij den centralen raad van 
beroep wordt iedere 2 jaren, gedurende welke 
zij in een of meer der in dat artikel bedoelde 
of rechterlijke betrekkingen werkzaam zijn of 
geweest zijn met f 200 verhoogd. De verhoo
ging bedraagt in het geheel f 1000." 

Art. III. Na artikel 6 van Ons voormeld 
besluit rnn 6 Augustus 1920 (Staatsblad n°. 
687) wordt een nieuw artikel 7 ingevoegd, lui
dende als volgt: 

,,De wedden, welke krachtens <lit besluit 
worden genote n , worden voor h e n, die onge
huwd zijn, voor zoover zij niet gehuwd zijn 
geweest, verminderd met 3 ten honderd. 

Aanspraak op de onverminderde wedde 
wordt verkregen met den eersten <lag der 
nrnand, waarin de ambtenaar in het huwelijk 
treedt." 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden nan den Raad 

van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 
H et Loo, den 17den Juli 1929. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitic, J . Do n n e r. 

( Uitgeg. 22 Juli 1929.) 

17 Juli 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
Vaststelling bedrijfsrekeningen. H et is 

in strijd met de Gemeentewet dat (in be
paalde gevallen) vaststelling van een 
bedrijfsrekening door den gemeenteraad 
plaats vindt, nadat de gemeenterekening 
door Gedeputeerde taten is vastgesteld. 

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

den R aad der gerneente Ridderkerk t egen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 3/8 April 1929, G.S. Ns. 229, 3e 
afdeeling, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan de verordeningen regelende het beheer 
onderscheidenlijk van het reinigingsbedr~jf, het 
waterleidingsbedrijf en het electriciteitsbedrijf 
dier gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 Juni 1929, N°. 456; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
11 Juli 1929, N°. 6337, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Overwegende : dat de Raad der gemeente 
Ridderkerk in zijne vergadering van 8 Februai-i 
1929 heeft vastgesteld verordeningen regelende 
het beheer onderscheidenlijk van het reinigings
bedrijf, het waterleid.ingsbedrijf en het elec
triciteitsbedrijf der gemeente ; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
bij besluit van 3 April 1929, aan deze besluiten 
hunne goedkeuring hebben onthouden; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat artikel 21 van elk dier drie 
verordeningen luidt als volgt: 

,,Tenzij als gevolg van de vaststelling der 
gemeenterekening door Gedeputeerde Staten 
wijziging noodig is van de rekening van het 
bedrijf, wordt deze geacht vastgesteld te zijn, 
zoodra de vaststelling der gemeenterekening 
door Gedeputeerde Staten heeft plaats gehad." 

,,I s echter als gevolg van de vaststelling der 
gemeenterekening door Gedeputeerde Staten, 
wijziging noodig van de rekening van het 
bedrijf, clan wordt deze rekening vastgesteld 
bij een afzonderlijk besluit van den Raad, met 
inachtneming van het besluit tot vaststelling 
door Gedeputeerde Staten der gemeentereke
ning." 

,,De vaststelling der rekening strekt aan 
Burgemeester en Wethouders en aan den 
Boekhouder van gemeentebedrijven tot dechar
ge, behoudens later in rechten gebleken valsch
heid in bewijsstukken en andere onregelmatig
heden." 

dat uit den onderlingen samenhang tusschen 
de gemeenterekening en de gemeentebegrooting 
voortvloeit, dat, vermits de goedkeuring der 
gemeentebegrooting door Gedeputeerde Staten 
goedkeuring der bedrijfsbegrootingen in zich 
sluit, eveneens de vaststellina der gemeente
rekening in zich sluit de vaststelling der bedriifs
r ekeningen ; dat het hierv66r aangehaalde 
artikel met <lit beginsel in strijd is, aangezien 
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het in bepaalde gevallen vaststelling van eene 
bedrijfsrekening door den Raad doet plaats 
vinden, nadat de gemeenterekening door 
Gedeputeerde Staten is vastgesteld; 

dat de Gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat Gedeputeerde Staten z.i. niet hebben 
aangetoond, dat strijd met de wet aanwezig is 
en dat gelijke redactie voorkomt in andere 
door Gedeputeerde taten in 1925 en 1927 
goedgekeurde bedrijfsverordeningen ; 

O. dat Gedeputeerde Staten van Zuid
H olland terecht op de door hen aangevoerde 
gronden hunne goedkeuring hebben onthouden 
aan de door den Gemeenteraad van Ridderkerk 
op 8 Februari 1929 vastgestelde voornoemde 
bedrijfsverorden in gen ; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van , tate, Afdeeling voor d e 
Geschillen van Bestuur. 

H et Loo, den 17 Juli 1929. 
WILHELl\ITKA. 

De JJf inister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 

J.B. Kan. 
(B.) 

18 Juli 1929. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk Besluit van 21 November 
1919 (Staatsblad n°. 761), houdende aan
wijzing van de loonklassen, waartoe de 
verschillende groepen van arbeiders voor 
de toepassing van de Invaliditeitswet be
hooren. S. 393. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 13 Juli 
1929, n°. 1806, Afdeeling Arbeidersverzeke
ring; 

Gezien de artikelen 61, eerste, tweede en 
derde lid, 63, tweede lid, en 65, eerste lid , der 
Inval1diteitswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 21 ovember 

1919 (Staatsblad n°. 761) en te be pal en als 
volgt: 

Eenig artikel. 
Artikel 5 van Ons vorengenoemd besluit van 

21 November 1919 (Staatsblad n°. 761) ve1·
valt. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in bet Staatsblad zal worden . ge
plaatst. 

Het Loo, den 18den Juli 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. SI o t em a k er de Bruin e. 

(Uitgeg. 29 Jul, i 1929.} 

18 Juli 1929. KO:NTI KLIJK BESLUIT. 
(Lag;er Onderwijswet 1920 Art. 97). 

Het slot van het 2° lid van art. VIII der 
wet van 30 Juni 1924, S. 319, behoort in 
verband met het bepaalde in art. VII te 
worden opgevat in dezen zin, dat buiten 

aanmerking blijven de onderwijzers der 
uitgebreid lager onderwijsschool, die na 
1 Juli 1924 aan de kopklassen d er Y0ot·ma
lige school voor m. u. I. o. werkzaam 
werden ge teld boven het aantal, clat het 
thans geldencl art. 28 cler L. O.-,rnt 1920 
'IT0Or eene uitgebreid lager onderwijsschool 
vaststelt, en de onderwjjzers der gewone 
lagere school, die na 1 Juli 192-! aan de 
lagere klassen cler voormalige school voor 
m. u. I. o. werkzaam werclen gestelcl bo,-en 
het aantal, dat het thzns gelclend art. 28 
voor eene gewone lagere school vaststelt. 

Wij "WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingestelcl door 

het Roomsch-Katholiek Parochiaal Kerkbe
stuur van den Heiligen Martinus te Utrecht, 
tegen de besli singen van Onzen l\Iinister van 
Onderwijs, Kunsten en ·w etenschappen van 2 
Februari 1929, n°. 9364, Afd. L. 0. F., en 
2 Februati 1929, 11°. 9366, Afd. L. 0. F., tot 
vaststelling van de Rijksvergoeding, bedoeld 
in art. 97 der Lager-Onderwijswet 1920, over 
het jaar 1927 ten behoeve van de bij zondere 
scholen voor gewoon lager onderwijs en voor 
uitgebreid lager onderwijs a lclaar, Oude 
Gracht 397; 

Gezien het advie van den Onderwijsraacl 
(Afdeeling voor het algemeen vormencl lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwij } van 
30 April 1929, n°. 9398; 

Den Raad van State, Afdeeling Yoor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 Juni 1929, n°. 460 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
13 Jul i 1929, n°. 22714, Afd. L. 0. F. ; 

0. dat Onze Minister van Onder1Yijs, Kun• 
sten en Wetenschappen, bij beslui t van 2 
Februari 1929, n°. 9364, Afd. L. 0. F. , de 
vergoed ing, bedoeld in art. 97 der L ager-On
denvijswet 1920, over het jaar 1927 voor de 
bovengenoemde school voor gewoon lager on
derwijs heeft vastgesteld op f 11468.33, daar• 
bij overwegende, dat de onclerwijzer D. N . 
Lelyveld van 1 September 1926 af aan deze 
school voor gewoon lager onderwijs is werk
zaam gesteld; dat in verband hiermede voor 
de bepaling van het aantal leerkrachten, clat 
voor Rijksvergoecling in aanmerking komt, 
art. 28 der Lager-Onderwijswet 1920, zooals 
dat wordt gelezen krachtens art. XIII der wet 
van 16 Februari 1923, S. 38, niet van toe
passing is; dat mitsdien voor deze school voor 
gewoon lager onderwijs met een gemiddeld 
aantal leerl ingen over 1926 van 239, over het 
jaar 1927, krachtens art. 28 juncto het 2e lid 
van art. 27 der Lage1·-Onderwijswet 1920, voor 
niet meer dan 5 (4 + 1} onderwijzers van 
bijstand Rijksvergoeding kan worden ver
leend; dat derhalve het salaris van den on
derwijzer W. F. L. L . van der Griendt over 
het tijclvak 1 J anuari tot en met 15 Juni 1927 
niet voor Rijksrekening kau- komen; 

dat Onze Minister voornoemd voorts bij be• 
sl ui t van 2 Februari 1929, i1°. 9366, Afd. 
L. 0. F ., de vergoeding, bedoeld in art. 97 
der Lager-Onderwijswet 1920 over het jaar 
1927 voor de bovengenoemde school voor uit
gebre id lager onderwijs heeft vastgesteld op 
f 8572; daarbij overwegende, dat de onder-
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wijzer A. Th. Trouwborst op 1 September 
1926 aan den bovenbouw van de voormalige 
meer uitgebreid · lager onderwijsschool werd 
werkzaam gesteld; dat in verband hiermede 
voor de bepal ing van het aantal leerkrachten, 
dat voor Rijksvergoeding in aanmerking komt, 
art. 28 der Lager-Onderwijswet 1920, zooals 
dat wordt gelezen krachtens art. XIII der wet 
van 16 Februari 1923, S. 38, niet va.n toepas
sing is; dat m itsdien voor deze school voor 
uitgebre id lager ondenvijs, met een gemiddeld 
aantal leerlingen over 1926 van 47, krach
tens art. 28 der Lager-Onderwijswet 1920 
Rijksvergoed ing kan warden verleend voor 
het hoofd en 1 onderwijzer van bijsta nd ; dat 
derhalve het salaris van A. Th. Trouwborst 
over het jaar 1927 niet voor Rijksrekening 
lrnn komen; 

dat van doze bes! u i ten het school bestuur bij 
Ons in beroep is gokomen, aanvoerende, dat 
ten aanzien van de beide bovenbedoelde scho
len, welke moe ten warden aangemerkt als 
eene vomtzetting van de voormali ge, op 1 
J anuari 1927 gereorganiseerde meer uitge
breid lager onderwijsschool, het bepaalde in 
art. VIII , tweede lid, der wet van 30 Juni 
1924, S. 319, van toepassing is; dat krach
tens deze wetsbepaling het gemiddelde aanta l 
!eerlingen in het jaar 1926 van den onder
bouw der voormalige meer uitgebreid lager 
onderwijsschool (239) en dat van de kopklas
sen dier school (47) voor de school voor ge
woon lager onderwijs over het jaar 1927, aan
spraak geven op de Rijksvergoeding voor zes 
ondcrwijzers van bijstand en voor de school 
voor uitgebreid lager onderwijs op de Rijks
vergoeding voor twee onderwijzers van bij
stand, mits deze onderwijzers v66r 1 Juli 1924 
in dienst zijn getreden; dat nu Onze Minister, 
naar het oordeel van den appellant ten on
rechte aanneemt, dat de onderwijzers Lely
veld en Trouwborst behooren tot ,,de onder
wijzers, di e te rekenen van 1 Juli 1924 in 
dienst treden, boven het aantal , gesteld in 
art. 28 dier wet, zooals dat artikel van 1 J uli 
1924 tot en met 31 December 1929 wordt ge
lezen" ; dat toch z. i. bij de f:oepassing van de 
uitslui ti ngsbepaling, vervat in het tweede l id 
van art. VIII der wet van 30 J uni 1924, S. 
319, het alleen gaat om de vraag, of de on
derwijzers, voor wie de Rijksvergoeding wordt 
gevraagd, al dan niet v66r 1 Juli 1924 aan 
de school (in casu aan de voorrnal ige meer 
uitgebreid lager onderwijsschool , waaruit de 
beide bovenbedoelde scholen zij n voortgeko
men) in dienst zij n getreden, welke vraag 
bevestigend kan warden beantwoord; dat in 
casu van eene in-functie-treding na 30 Juni 
1924 geen sprake is ; dat imrners , wanneer 
een onderwijzer van een der lagere k lassen 
<ler meer uitgebre id lager onderwijsschool 
wordt geplaatst in een der kopklassen van die 
school of omgekeerd, niet gesproken kan war
den van een ,, in-functie-treding", welke een 
ontslag aan die school en eene nieuwe benoe
ming aan dezelfde school zou noodig maken, 
<loch slechts van eene verandering van klasse 
binnen de g renzen der eene ongesplitste meer 
uitgebreid lager onderwijs school ; dat de ap
pellant. wat de school voor gewoon !age,, on
d erwij s betreft, nog moge opmerken, dat, naar 
i>: ijne meening, voor deze school in elk geval 

over het tijdvak 1 Januari tot en met 14 Mei 
1927 aanspraak bestaat op de R ij ksvergoeding 
voor zes onderwijzers van bijstand; dat im
mers in bedoel d tij dvak aan de school voor 
gewoon lager onderwijs verbonden waren zes 
onderwijzers, die alien v66r 1 Juli 1924 aan 
den onderbouw der voormal ige mee r uitge
breid lager onderwijsschool werkzaam waren; 

0. dat krachtens het tweede lid van art. 
VIII der wet van 30 Juni 1924, S . 319, de 
Rijksvergoeding, bedoeld in de artt. 56 en 97 
der Lager-Onderwijswet 1920, over de dienst
jaren 1924 tot en met 1929 berekend wordt 
voLgens de op 31 December 1923 geldende re
gelen, met <lien verstande evenwel, dat daar
bij buiten aanmerking bl ijven de onderwij
zers, die, te rekenen van 1 Ju l i 1924, in dienst 
zijn getreden boven het aantal, gesteld in art. 
28 dier wet, zooals dat artikel van 1 Juli 
1924 tot en met 31 December 1929 wordt ge
lezen; 

dat vol gens de op 31 December 1923 gelden
de regelen het schoolbestuur over 1927 aan
spraak zou kunnen maken voor zijne school 
voor uitgebreid lager onderwijs op 2 onder
wijzers van bijstand, en, mede gelet op art. 
27, 2e lid, der Lager-Onderwijswet 1920, voor 
zijne gewone lagere school op 6 onderwijzers 
van bijstand; 

dat het slot van het 2e lid van art. VIII 
voornoemd in een geval als het onderhavige 
in verband met het bepaalde in a rt. VII, 
waarin o. a. is voorgeschreven, dat ecne meer 
uitgebreid lager onderwijsschool voor het be
rekenen van de Rijksvergoeding moet worden 
beschouwd als een samenstel van eene school 
voor gewoon lager onderwijs en eene school 
voor uitgebreid lager onderwij s, behoort te 
warden opgevat in dezen zin, dat buiten aan
mer king blijven de onderwijzers der uitge
breid lager onderwijsschool , die na 1 Juli 
1924 aan de kopklassen der voormalige school 
voor meer uitgebreid lager onderwijs werk
zaam werden gesteld boven het aantal , dat 
het thans geldende art. 28 der Lager-Onder
wijswet 1920 voor eene u itgebreid lager on
derwijsschool vaststel t , en de onderwijzers der 
gewone lagere school , d ie na 1 J uli 1924 aan 
de lagere klassen der voormalige school voor 
meer uitgebreid lager onderwijs werkzaam 
werden gesteld boven het aantal , dat het thans 
geldende art. 28 der Lager-Onderwijswet 1920 
voor eene gewone lagere school vaststelt; 

0. ten aanzion van de school voor uitge
breid lager onderwijs, dat de onderwij zer 
Trouwborst eerst na 1 Jul i 1924 boven het 
door art. 28 voornoemd geeischte aantal - in 
<lit geval een - aan de kopklassen werk
zaam werd gesteld , zoodat Onze Minister het 
salaris van <lien onderwijzer terecht niet voor 
vergoeding in aanmerking heeft gebracht; 

0. ten aanzien van d e gewone lagere school, 
dat wel iswaar, de onderwijzer.· Lelyveld niet 
v66r 1 Jul i 1924 boven het door art. 28 voor
noemd geeischte aantal, in <lit geval, mede 
gelet op art. 27, 2e l id der wet, op 5 te stel
len, aan de lagere klassen werkzaam werd ge
steld, <loch dat gebleken is, dat <lit we! kan 
warden gezegd van een zestal andere onder
wijzers, zoodat de sal arissen dier onderwijzers 
niet buiten aanmerking behooren te bl ijven; 

dat in verband hiennede het door Onzen 
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Minister vastgestelde bedrag der vergoeding 
voor de gewone lagere school client te warden 
gewijzigd in dier voege dat inplaats van het 
salaris van den onderwijzer Lelyveld over het 
voile jaar 1927 vergoed moeten warden de 
salarissen der onderwijzers Van der Griendt 
en Rijkers, alsmede het salaris over het tijd
vak 16 Juni 1927 tot en met 31 December 
1927 van den genoemden onderwijzer Lely
veld ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H e-bben goedgevonden en verstaan : 

I. met handhaving van de bestreden beslis
sing van Onzen Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen van 2 Februari 1929, 
n°. 9366, Afd. L . 0 . F., het bedrag der Rijks
vergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager
Onderwijswet 1920, over het jaar 1927, voor 
deze school voor uitgebre id lager onderwijs 
vast te stellen op f 8572 ; 

II. met wijzi ging van de bestreden beslis
sing van Onzen Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen van 2 Februari 1929, 
n°. 9364, Afd. L. 0. F ., het bedrag der Rijks
vergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager
Onderwijswet 1920, over het jaar 1927 voor 
deze gewoon lagere school vast te stell en op 
f 12271.90. 

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

18 Juli 1929. KON! KLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 207). 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een gemeentebegrooting, 
waarop geen gelden zijn uitgetrokken voor 
bezoldiging van een ambtenaar ter secre
tarie, nu moet warden aangenomen dat op 
d e secretarie der betrokken gemeente een 
ambtenaar niet kan worden gemist. 

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

den raad der gemeente Everdingen tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 11/23 Maart 1929, B. n°. 1793/12, 3e af
deeling, G. S. n°. 190, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan de begrooting dier gemeente 
voor het dienstjaar 1929 ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 2 
Juli 1929, n°. 467 ; 

Op de voordracht van Onzen Mi nister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 13 
Juli 1929, n°. 6468, afdeel ing binnenlandsch 
bestuur; 

0. dat Ged. Staten bij bovengemeld besluit 
aan de gemeentebegrooting de goedkeuring 
hebben onthouden uit overweging, dat op die 
begrooti ng op den post volgnummer 45 lui
dende: ,, jaarwedden van de ambtenaren en 
bedienden ter . gemeentesecretarie, den con
cierge en de boden en va n het kantoor van 
den gemeente-ontvanger", is uitgetrokken een 
bedrag van f 150, welk bedrag blijkens de me
morie van toelichting bestemd is voor bezol
diging van den gemeentebode • dat dus op de 
begrooting geen bedrag is ge~aamd voor be
zol diging van een ambtenaar ter secretarie; 
dat hun college gebleken is, dat sinds de in
functie-tredjng van den tegenwoordigen bur-

gemeester-secretaris der gemeenten Everdin
gen en Hagestein in 1923, en ook reeds daar
v66r, steeds op de gemeenschappelijke secre
tarie dier beide gemeenten ambtelijke werk
zaamheden werden verricht door iemand, die 
door den burgemeester persoonlijk wordt aan
gesteld en bezoldigd; dat de raad der gemeen
te Everdingen bij de behandeling der begroo
ting voor 1929 verworpen heeft een voorstel 
om een gede-elte van de jaarweclcle van clien 
ambtenaar voor rekening cler gemeente te 
nemen; dat reeds gedurende verscheidene ja
ren gebleken is, dat op de gemeenschappelijke 
secretarie een ambtenaar niet kan worden ge
mist, welke conclusie wordt bevestigd door een 
vergelijking met de bezetting van de secreta
rieen van andere gemeenten in de zelfde pro
vincie; dat clan ook, aangezien de bezold ig ing 
van secretariepersoneel tot de uitgaven be
hoort, die ingevolge art. 205 sub a der Ge
meentewet op de gemeentebegrooting rnoeten 
warden gebracht, de raad op de begrooting 
een bedrag had behooren te brengen, om daar
uit de jaarwedde van een ambtenaar ter se
cretarie te kunnen bekostigen; dat, nu dit 
niet is geschied, voor de gemeente de rnidde
len ontbreken, die noodig zijn om te waarbor
gen, dat de adrn inistratie der gemeente naar 
behooren zal kunnen warden gevoerd; dat de 
raad der gemeente Everdingen geweigerd 
heeft gevolg te geven aan de uitnoodiging 
van Ged. Staten om een bedrag op de begroo
t ing te brengen als aandeel van die gemeente 
in de door beide gemeenten gezarnenlijk te be
kostigen jaarwedde van een ambtenaar ter 
secretarie ; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat de gemeente Everdingen een gemeente is 
van slechts 1100 zielen; dat de belastingdruk 
er hoog is en de belasting wordt opgebracht 
door een groot getal aangeslagenen ; dat de 
werkzaamheden aan het secretariaat der ge
rneente verbonden niet zoo omvangrijk zijn, 
dat hulp ter secretarie noodig is-

1 
dat het ambt 

van secretar is der gemeente vo doende wordt 
bezol digd ; dat de gemeente momenteel een 
schuldenlast van f 29,000 heeft en we! f 15,000 
voor den bouw van een gemeentehuis en 
f 14,000 voor verbouw van de openbare lagere 
school te Zijderveld in verband met de invoe
ring van het zevende leerjaar; 

0. dat op grand van de overgelegde stukken 
moet worden aangenomen, dat een ambtenaar 
ter gemeentesecretarie van Everdingen niet 
kan warden gemist ; 

dat zijne bezoldiging ten Jaste van de ge
meente behoort te komen; 

dat derhalve Ged. Staten van Zuid-Holland 
terecht aan de gerneentebegrooting de goed
keuring hebben onthouden; 

Gezien de Gerneentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Ooze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

19 Jul i 1929. BESLUIT tot vaststelling van 
een algerneenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 105, tweede lid, der 
Ziektewet. S. 394. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en ijverheid van 13 Juni 
1929, n°. 1457, Afdeeling Arbeidersverzeke
ring ; 

Gezien artikel 105, tweede lid, der Ziekte
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 9 Juli 1929, n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 Juli 1929, n°. 1809, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. De overgang, als bedoeld in ar

tikel 105, tweede lid, der Ziektewet , van een 
werkgever, lid eener bedrijfsvereeniging, 
naar een andere bedrijfsveMeniging, en zijne 
uittreding uit eene bedrijfsvereeniging, ge
schieden met inachtneming van het navol
gende: 

a) De toetreding van een werkgever als lid 
eener bedrijfsvereeniging kan geschieden op 
ieder tijdstip, waarop dat volgens de statuten 
dier bedrijfsvereeniging is toegelaten. 

b) De uittreding van een werkgever als lid 
eener bedrijfsvereeniging kan, behoudens voor 
zoover dienaangaande in dit besluit anders is 
bepaald, alleen geschieden overeenkomstig de 
statuten dier bedrijfsvereeniging. Deze uittre
ding geschiedt in elk geval slechts met in
gang van den eersten dag eener kalender
maand. 

2. ·Een werkgever kan niet gelijktijdig lid 
zijn van meer dan eene bedrij fsvereeniging 
dan gedurende den tijd, waarover in verband 
met het bepaalde in artikel 115, eerste lid, 
der Ziektewet, voor de uitkeering van zieken
geld, toekomende aan arbeiders in dienst van 
dien werkgever, nog niet aansprakelij k is de 
bedrijfsvereeniging, tot welke de werkgever, 
die reeds lid van eene bedrij fsvereeniging 
was, later is toegetreden. 

Behoudens het bepaalde in het vorig lid van 
dit artikel gaat het lidmaatschap van de 
nieuwe vereeniging, waarvan de werkgever 
lid wenscht te warden, niet in, zoolang het 
lidmaatschap van de vereeniging, waarvan 
hij i-eeds lid was , niet is geeindigd. 

3. De werkgever geeft van zijn voornemen 
om uit te treden uit eene bedrijfsvereeniging, 
waarvan hij lid is, met inachtneming van den 
tusschen die bedrijfsvereeniging en hem over
eengekomen opzeggingstermijn, schriftelijk 
kennis aan die bedrijfsvereeniging. Deze ken
nisgeving vindt in elk geval plaats ten minste 
21 dagen v66r het tijdstip, met ingang waar
van de uittreding wordt gewenscht. 

De bedrij fsvereeniging doet van de ont,
vangst van zoodanige kennisgeving ten minste 
14 dagen v66r het tijdstip, met ingang waar
van de uittreding wordt gewenscht, schrifte
lijk mededeeling aan den Raad van Arbeid, 
binnen wienst gebied de onderneming van den 
werkgever gevestigd is, onder opgave of tegen 
de uittreding al dan niet bezwaar bestaat en 
in het laatste geval, met ingang van welken 
datum belanghebbende als lid is of wordt af
gevoerd. 

4. Ten aanzien van den overgang van den 
werkgever, lid eener bedrijfsvereeniging, naar 
eene andere bedrijfsvereeniging, is het be
paalde in artikel 3, met de wijziging, welke de 

aard van het onderwerp vordert, van toepas
sing. 

In dit geval geeft de werkgever boven dien 
uiterlijk binnen 21 dagen v66r het tijdstip, 
met ingang waarvan de overgang wordt ge
wenscht, aan de bedrijfsvereeniging, naar 
welke hij wenscht over te gaan, schriftel ijk 
kennis, dat hij als lid dezer vereeniging 
wenscht toe te treden. 

Indien aan den Raad van Arbeid mededee
ling is gedaan, dat tegen d'.ln overgang be
zwaar bestaat, geeft de Raad hiervan binnen 
een week na de ontvangst dier mededeeling 
kennis aan de bedrijfsvereeniging, naar welke 
de werkgever wenscht over te gaan. 

5. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel eri Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal warden ge
plaat:6t en waarvan afschrift zal warden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 19den Juli 1929. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. SI o t em a k er d e Bruin e. 

(Uitgeg. 5 Augustus 1929. ) 

19 Jiili 1929. BERLUIT, bepalende de be
kendmaking in bet Staatsbl,ad van bet op 
25 Juli 1928 te Angora tusschen Nederland 
en Turkije gesloten handels- en scbeep
vaartverdrag (Staatsblad 1929, n° . 33). 
s. 395. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Gezien de wet van 7 Februari 1929 (8taat-s

bl,ad n°. 33), houdende goedkeuring van het op 
25 Juli 1928 te Angora tusschen Nederland en 
Turkije gesloten handels- en scheepvaartver
drag, van welk verdrag een afdruk en eene 
vertaling bii rlit :Beslnit zijn gevoegd; 

Overwe0 ende, dat de akten van bekrachti
gin~ van ~at verdrag op 1 Juli 1929 te 's-Gra.
vennage zijn uit,gewisseld ; 

Op de voordrncht van Onzen Minister van 
Buitenlandscbe Zaken van den 12den ,Juli 
1929, Directie van het Protocol, n°. 21376 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
genoemd verdrng te doen bekend maken door 

de plaatsing van <lit Besluit in bet Staatsbl,ad. 1 

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

Het Loo, den 19den Juli 1929. 
WILHELMINA. 

De M inister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e la e r t s v a n B 1 o k l a n d . 

( Uitgeg. 29 Juli 1929. ) 

VERTALING. 

Handels- en Scheepvaartverdrag tusschen Neder
land en Turkije. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
eenerzijds en Zijne Excellent ie de President van 

1 Hiervan is alleen de ederlandscbe tekst 
opgenomen. Zie voor de Fransche tekst d e 
Wet van 7 Februari 1929, S. 33. 
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<lP Turksche Republiek anderzijds, bezield met 
<lcn wensch de handelsbetrekkingen tusschen de 
beide landen te ontwikkclen, hebben, overeen 
komstif! hct Ver-drag van Vriendschap tusschen 
Xcderland en 'Turkije van 16 Augustus 1D24, 
beslotcn een ha.ndels- en scheepvaartverdrag 
te sluiten en hebben te d ien einde tot Hun ge
volmachtigden benoemd, te ,veten : 

H are 1fajesteit de Koningin der Ncderlanden : 
Willem Bernard Reinier van Weldcren 

Baron Rengers, HoogstDcrzelver Buitengewoon 
Gezant en Gevolmachtigd ?\Hoister bij de 
Turksche Republiek; 

Zijne Excellentie de President van de Turk
.sche Republiek : 

Ali Chevki Bey, Afgevaarcligde van Tokat,, 
oud-Onder-Staatssecrctaris aan het Ministerie 
.-an Buitenlandsche Zaken ; 

die, na elkander mededeeling te hebben ge
<laan van hunne volmachten, welkc in goeden 
en behoorlijken vorm werden bevonden, om
trent het volgende zijn overeengekomen : 

.-\rt. L De voortbreugselen van den bodem 
en ,an de nijverheid. herkomstig uit. Turi:ije, 
zu llPn bij den invoer in Nederland aan geen 
hoogere douanerecbten, alle coefficienten hier
onder begrepen, onderhevig zijn, da n die, welke 
zijn vastgelegd in bijlage A. 

De voortbrengselen van den bodem en van 
de nijverheid, hcrkomstig uit Xedcrland, zullen 
bjj den im·oer in Turkjje aan geeu hoogere 
dou,i,nerechten, a lle coefficienten hierouder be
.grepen, onclerhevig zjjn, d,i,n die, welke zij n 
,astgelegd in bijlage B. 

De voortbrengselen van den bodem en van 
.de nijverheid, herkomstig uit Turkije, met in
begrip van de in bijlage A genoemcle, zullen 
bij den invoer in Nederland, Nederlandsch
I ndie, Suriname en Cura,;:ao, en eveneens 
;:ullen de voortbrengselen van den bodem en 
rnn de nijverbeid, herkomstig uit Nederland, 
Xederlandsch-Tnclie, , 'uriname en Cura9ao, 
111ct inbegrip v,i,n de in bijlage B genoemde, 
b\j den invoer in Turkije in ~een geval onder
hevig zijn aan rechten, coefficienten, belastingen 
of welke andere heffingen ook, welke hooger 
zij n clan die aan welke de gelijksoortige voort
brengselen van de meestbegunstigde natie 
onderhevig zijn. 

Ditzelfde zal gelderi ten aanzien van de uit
voerrechten, coefficienten, belastingen of welke 
andere heffingen ook, welke bij den uitvoer 
uit het grondgebied van een der twee Verdrag
sluitencle Partijen naar het gronclgebied van 
de andere worden of zullen worden geheven 
v,i,n de voortbrengselen van den bodem en van 
de nijverheid. 

De gewaarborgcle behandeling op den voet 
van gelijkheid met de meestbegunstigde natie 
strekt zich ook uit tot de wijze van heffing van 
de in- en uit,voerrechten, tot den opsla!! v,i,n 
de waren in de douane-entrepots, tot de douane
kosten en formaliteiten, tot de wijze van de 
verificatie en het onderzoek van de artikelen, 
tot de voorwaarden voor de beta.ling van de 
douanerechten en v,i,n de belastingen, tot de 
indeeling en de uitlegging van de tarieven en 
tot de behandeling door de douane van de in
en uitgevoerde of in doorvoor doorg,i,ande 
waren. 

Art. II. De voortbrengselen van den bodem 
en van de nijverheid, herkomstig van een der 

Verdragsluitende landen, welke in het grond
gebied van het andere worden ingevoerd, na 
het gebied van een of meerdere derde landen in 
doorvoer te hebben gepasseerd, zullen bij hun in
voer a.an geen ,i,ndere of hoogere douanerechten 
of heffingen onderhevig zijn dan het geval zoude 
zijn, indien zij rechtstreeks uit het land van 
herkomst waren ingevoerd. 

Deze bepaling is van toepass.ing zoowel op 
waren in rechtstreekschen doorvoer, a.ls op 
waren, welke worden doorgevoerd na over-
1,i,ding, overpakking of opslag in entrepot. 

Art. III. Elk der beide Verdragsluitende 
Partijen zal voor de vaststelling van het land 
van berkomst van de ingevoerde producten, 
kunnen eischen, dat door den importeur een 
certificaat van oorsprong wordt overgelegd, 
waaruit blijkt, dat het ingevoerde artikel deel 
uitmaakt van de voortbrenging of de nationale 
nijverheid van het hind of als zoodanig moet, 
worden beschouwd, omdat het aldaar eene 
vormverandering heeft ondergaan of eene door 
economiscbe redenen gemotiveerde bewerkin$-

De ccrtificaten van oorsprong, opgeste1d 
volaens bet bij deze overeenkomst gevoegde 
model (bijlage C), zullen worden afgegeven, 
hetzij door de Kamers van Koophandel en 
Fabrieken, tot welker ressort de afzender be
hoort, hetzij door de douaneautoriteiten, hetzij 
door elk orgaan of elke vereeniging, waarmede 
het land van bestemming genoegen zal hebben 
genomen. De Regeering van het Janel van be
stemming zal het recht hebben de legalisatie 
van de certificaten van oorsprong door haar 
diplomat ieke of consu!aire ,Tertegenwoorcligers 
verplicht te stellen. 

Voor postpakketten zullen geen certificaten 
van oorsprong geeischt worden, wa.nneer het 
land van bestemming erkent, dat de zendingen 
geen handelskarakter drageu. 

Art. IV. Er zal tusschen de Verdragsluitende 
Partijen wederzijds vrijheid van handel en 
scheepvaart bestaan. Dientengevolge verbinden 
zich de Verdragsluitende Partijen wederkecrig 
hun lrnudelsbetrekkingen door geen verbod 
of beperking '<"an den in-, uit- en doorvoer te 
belemmeren. 

Evenwel behouden de verdragsluitende Par
tijen zich het recht voor, indien althans deze 
maatregelen worden toegepast tegenover alle 
landen of tegcnover ,i,llc, die zich in analoge 
omstandiaheden bevinclen, verboden en be
perkingen van den invoer en van den uitvoer 
in te stellen : 

10. tot behoud van de onontbeerlijke bronnen 
voor het levensonderhoud en tot bescherming 
van de economischc werkzaamheid van de 
natie; 

20. om redenen van openbare veiligheid en 
van veiligheid van den Staat ; 

30_ om redenen, liggende op het terrein van 
de gezondheidspo'.itie, of met het oog op de 
bescherming van nuttige dieren en pl,i,nten 
tegen :dekten, in ecten en schadelijke para
sieten, overeenkomstig de te dezen aanzien 
gehulcligde internationale beginselen; 

40_ voor waren, welke bet voorwerp uit
maken van Staatsmonopolies, en met het oog 
op de toepassing op vreemde waren van de 
verboden en beperk.ingen, welke door de binnen
landsche wetgeving zijn of zullen worden in
gesteld ten aanzien van de voortbrenging, den 
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verkoop, het vervoer of het verbruik in het 
binnenland van dezelfde inheemsche waren ; 

50, ter verhindering van den uitvoer van 
goud, in geld of metaal. 

Art. V. De Verdragsluitende Partijen ver
binden zich, wederkeerig vrijen doorvoer te 
verleenen over de het meest voor den inter
nationalen doorvoer geeigende wegen a.an per
sonen, bagage, waren en voorwerpen van _elke 
soort, zenclingen, schepen, booten, r1Jtmgen, 
spoorwagens of andere middelen van vervoer, 
waarbij zij zich te dezen opzichte wederkeerig 
de beha.ndeling van de meestbegunstigde nat-ie 
waarborgen. 

Alie waren, onverschillig van welke soort, 
die over het grondgebied van een der Verdrag
sluitende Partijen worden doorgevoerd, zullen 
wederkeerig vrijgesteld zijn van elk douanereoht 
of elke andere heffing, met uitzondering van 
de statistiekrechten en de kosten van het toe
zicht en den opslag. 

De Verdragsluitende Partijen verbinden zich 
den doorvoer niet te belemmeren door formali
teiten of andere maatregelen, die den doorvoer 
zoude11 kunnen be]Jerken, onder voorbehoud 
nochtans van het recht, alle maatregelen te 
nemen om te verzekeren, dat de waren, in he1 
bijzonder die, welke het voorwerp uitmaken 
van een Staatsmonopolie, niet heimelijk in het 
land worden ingevoerd, maar werkelijk worden 
doorgevoerd. . . .. 

De bepalingen van d1t artikel ZtJn van toe
JJassing zoowel op waren in rechtstreekschen 
doorvoer als op waren, welke worclen doorge
voerd na overlading, overpakking of opslag in 
entrep6t. 

De doorvoer van waren zal kunnen worden 
verboden of beperkt, indien ten minste deze 
maatreoelen worden toegepast tegenover a.lie 
landen °of tegenover a.lie, die zich in analoge 
omstandigheden bevinden : 

10. om redenen van openbare veiligheid en 
van veiligheid van den Staat ; 

20. om redenen, liggende op het terrein van 
de gezondheidspolitie, of met bet oog op de be
scherming van nuttige dieren en planten tegen 
ziekten. insecten en schadelijke parasieten, over
eenkomstig de te dezen aanzien gehuldigde 
internationale beginselen. 

Art. VI. De groothandelaren, de kooplieden, 
de industrieelen en de fabrikant,en, behoorenrle 
tot een der Verdragsluitende Partijen, en even
•eens hun hanclelsreizigers zull~n op het grond
gebied van de andere ParyaJ ill all~s wat hun 
werkzaamheid betreft en ill het b1Jzonder ter 
zake van de voor monsters verleende douane
faciliteiten dezelfde behandeling genieten als 
de groothan'<lelaren, kooplieden, fabrikanten en 
handelsreizigers van de meestbegunstigde natie. 

Aangezien de bovengenoemde bepa1ingen 
niet van toepassing zijn op rondtrekkende 
kooplieden en evenmin op ae ma.rskramerij, 
behoudt, elk der beide Verdragsluitende Pat
tijen zich te dezen aanzien de volledige vrijheid 
van haar wetg1wing voor. 

Art. VII. De onderdanen van een der Ver
-dragsluitende Partijen, welke zicb naar jaar
beurzen of markten begeven, ten einde er hun 
handel uit te oefenen, zullen op het grondgebied 
van de andere niet minder gunstig behandeld 
warden dan de nationalen, voor zoover zij een 
vol.,.ens bet model (bijlage D) opgemaakt identi-
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teitsbewijs kunnen vertoonen, afgegeven door 
de autoriteiten van het land waartoe zij be
hooren. 

Aangezien de bepalingen van de eerste zin
snede niet van toepa~sing zijn op rondtrekkende 
kooplieden en evenmin op de marskramerij 
en het tra.chten te verkrijgen van bestellingen 
bii personen, die zich noch met nijverheid noch 
met handel bezighouden, behoudt t:lk der 
beide Verdragsluitende Partijen zich ~.e dezen 
aanzien de volledige vr~heid van haar wet,geving 
voor. 

Art. VIII. De volgenrl.<> goederen zullen, 
onder voorwaarde dat derzelver identiteit 
wordt vastgestelcl en, zoo noodig, tegen een 
voldoenden waarborg, vrij van douanerecht-en 
worden toegelaten, indien deze bim1en een tijd, 
overeenkomende met den duur van bet gebruik 
derzelve, weder worden uitgevoerd of in entre
µ6t worrlen opgeslagen. 
· Jo. De goe,:leren welke in een der Verdrag
sluitende landen worden ingevoerd ten einde 
er te worden ber•tel<l. Het is wel verstaan,da.t 
dezfl goederen, 4nclien z\i weder in het land van 
uitvoer worden ingevoerd, bii hun wederinvoer 
vrijgestel~l zijn van invoerrec~ten. Aan dou11,ne
rechten onrlerhevige grondstoffen of onderrlee
len, 11an deze goederen in a11ozienlijke hoeveel
heden in verband met de bcrstellingswerk
zaRmheden toegevoegd, :mllen, voor zoover 
de wetgeving van bet land dit eischt, worden 
ingeklaard onafhankelijk van de !:(oederen 
zelf An volgens het tarief, d~,t op hen van toe
pa~sing was v66r hun verhinding; het voor de 
inklaring als gronr.lslag dienende gewicht kan 
door eene schatt.ing worclen vastgesteld. 

2°. De verpakkingsartikelrn, zakken, tonnen 
en andere, die van het. grondgehied van de 
eene der Verdragsluitemle Partijen in het grond
gel>ied van de andere worden ingevoerd, ten 
einde er te worden gevuld en vervolgens werler 
te worden uitgevoerd. 

3°. De goec,eren beqtemd voor jaarbeurzen, 
tentoonstellingen of prijskampen. De belang
hebbenden zullen er vbor zorg dragen den duur 
van het gcbruik der bedoelde goederen te laten 
vaststellen bij het binnenkomen in het land ; 
dezc tijdsduur zal zoo noodig door de douane
autoriteiten kunnen worden verlengcl. 

Art. IX. De behandeling op den voet van 
gelijkheid met de meestbegunstigde natie zal 
niet van toepassing zijn op : 

10. de voorrechten, welke door een der Ver
dragsluitende Partijen zijn of later zouden 
kunnen worden toegekend in het grensverkeer 
met naburige landen in een aan beide zijden 
van de grens 7ich uitstrekkende strook gronds, 
welke in het algemeen n iet breeder is dan 15 
K.M.; 

2° de bijzondere gunsten, voortvloeiende uit 
een tolverbond ; 

:io. de bijzondere voordeelen en gunsten 
welke tusschen Turkije en de laoden, rl ie ,.ich 
in 1923 van het Ottomaaneche Keizerrijk hebhen 
losgemaakt, in zake de douanet.arieven en in 
het algemeen in elk antler commercieel opzicht 
bestaan of in de t,oekom~t zullen worden ver
leend. 

Art,. X. De binnenland che belastingen, hoe 
ook genaamd, welke binnen het !lebied van een 
der twee Vcrdra.!!sluitende Part1jen worden of 
zullen worden gelegd op de voortbrenging, de 

47 
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be1 eiding of het verbruik van een product, hetzij 
ten bate van den Staat of van gemeenten en 
corporaties, zullen onder geen voorwendsel de 
voortbrengselen van bet grondgebied van de 
andere partij zwaardn· of hinderlijker mogen 
treffen dan de gelijksoortige voortbrengselen 
van de meestbegunst,igde na~ie. 

Art. XI. De Verdragsluitende Partijen ver
binden zich de noodige maatregelen te nemen, 
ten einde bet voor de bandelaren mogelijk te 
maken zich officieele inlicbtingen te verschaffen 
betref:Iende de doaunetarieven en in het bij
zonder betreffende de hooi;te va.n de rechten, 
te heffen van ecn bepa.alde waar. Het verzoek 
moet, volgens de reglementen van het land van 
invoer, vergezeld gaan van een monster van de 
waitr of wel van een omstandige be~chrijving, 
een afbeelc'.ing of eene i,hotogra.fie. 

Art. XII. De schepen en booten, varende 
onder de vlag vitn een der Verdragsluitende 
Partijen, die in ballast of met lading in de 
wateren en havens van de andere Partij binnen
vallen, of deze verlaten, znllen er, welke ook de 
plaats van vcrtrek of van bestemming is, in 
alle opzichten dezelfde behancleling geniet,en 
als de nationale schepen en booten en aan geen 
enkel antler of hooger recb1, of belasting, onder 
welke benaming ook, gebeven in naam en ten 
bate van den Startt, de provincien, de gemeen
ten of van welk daartoe door de Regeering ge
machtigcl lichaam ook, onderhevig zijn da.n die, 
welke worden of zul\en worden opgelegd aan 
de nationale schepen en booten. 

De ladingen, welke ook haar herkomst of be
stemming is, zullen aan geen andere of hoogere 
rechten of bolastingen onderhevig zijn en zullen 
niet anders worden behandelrl dan het geval 
zoude zijn, inclien z~j onder nation:iJe vlag waren 
in- of uitgevoerd. 

De paRsagillrs en hun bagage zullen eveneens 
behandeld worden alsof zij onder nationale vlag 
reisden. 

Art. XIII. De bepalingen van artikel XII 
zullen niet van toepassing zijn ten aanzien van 
de kustvA.art, <le visscherij, de uit,oefening van 
den loodsdienst en bet gehruik van loodsen, de 
uitoefening van de sleepdiensten en van andere 
bavendiensten, nocb ten aanzien van de scbeep
vaart. in de binnenwateren. 

Art. XIV. De nationaliteit van de schepen 
en booten zal over en weer worden erkend op 
grond van de documenten en certificaten, door 
de bevoegde autoriteiten der onderscbeiden 
Staten met inachtneming der wetten en regle
menten van elk land, daartoe afgegeven. 

De meet.brieven en andere documenten be
trekking hebbend op den tonneninhoud, welke 
door een der Verdragsluitende Partijen zijn af. 
gegeven, zullen door de andere erkend worden 
overeenkomstig de hijzondere overeenkomsten, 
in de toekomst tusschen heide Verdragsluitende 
Partijen te sluiten. 

Art. XV. De schepen en hooten, varende 
onder de vlag van een der Verdragsluitende 
Partijen, die in een haven van de andere binnen 
vallen met het eenige doe! er hun lading aan 
te vullen of er een dee! ,an te lossen of over 
te laden, zullen, mits zij zich bouden aan de 
wetten en reglernenten van den hetrokken 
staat, aan boord kunnen houden het gedeelte 
van hunl ading, dat hestemd is voor een P,ndere 
haven of voor een ancler land en zullen hetzelve 

- weder kunnen uitvoeren, zonder voor dit. laat
ste gedeelte van hun lading 11ehouden te zijn 
tot b<Jtaling van eenig recht of eenige kosten, 
behoudens de kosten van het t oezicht, welke 
overigens slechts zullen kunnen worden geheven 
tot bet laagste recht vastgesteld voor de natio
nale srheepvaart. 

Art. XVI. Bij schipbreuk, stranding, zee
schade of gedwongen verlating van een vaar
tuig van een der beide Verrlragsluitende Par
tijen in de wateren van de andere, zullen het 
schip en de lading dezelfde voorrechten en 
vrijdommen genieten welke de betrokken lands
wett.en en de reglementen in analoge omstandig
heden aan nationale schepen toekennen. 

Aan den kapitein, aan de bemanning en aan 
de passagiers znllen hulp en bijstand worden 
ve:r.leend, in gelijke mate als aan de oncle!·danen, 
zoowel ten opzichte van henzelf, als ten op
zichte van het schip en de lading. Wat betreft 
het hulploon zal de wetgeving van het land, 
waar de redding heeft plaats gehad, worden 
toegepast. 

De geborgen koopmansgoederen, afkomstig · 
van een schip dat gestrand is of schipbreuk 
heeft geleden, zullen aan geen enkel douanerecht 
onclerhevig zijn, tenzij z~j tot het binnenlandsch 
gebruik worden toegelaten. 

Art. XVII. Met uitzondering van de eerste 
en tweede zinsnede van artikel I zullen de be
pa lingen van dit verdrag eveneens worden toe
gepast door Turkije op Nederlandsch-Indiii, 
Suriname en Cura9ao en wederkeerig door Ne
derlandscb-Indie, Suriname en Cura9ao op 
Turkije. 

Art. XVIII. Dit verdrag zal worden be
krachtigd en de bekrachtigingsoorkonden zullen 
zoo spoedig mogelijk te 's-Gravenhage worden 
uitgewisseld. 

Het zal in werking treden dertig dagen na 
de uitwisseling van de bekrachtigingsoorkonden 
en zal van kracht blijven tot aan het einde van 
een tennijn van drie maanden, te rekenen va.n 
den <lag van zijne opzegging door de eene of de 
andere der beide Verrlragsluitende Partijen. 

Ter oorkonde waarvan de Gevolmachtigden 
dit verdrag hebben 5eteekend en er hunne 
zegels aain hebben genecht. 

Gedaan in dubbel, te Angora, den 25sten Juli 
1928. 

W . van We I cl ere n Rengers. 
. A. C be v k i. 
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Nummer 
van het 
Neder-

landsche 
tarief 

32 
35 

47 
139 

96 Ia 
105 
120 I 
123 
139 
139 I 4 
139 I 5 
139 I 6 
139 I 7 
139 I 8 
139 I 10 

Aanduiding der goederen 

Amaril ....... .. . . 
Drop: 

I. ingevoerd in brooden, koeken, of brok ken, elk wegende 3 kilo -· 
gram of meer , of we] gegoten in kistjes, vaten of andere ver
pakking: 

a. gezoet met saccharine of andere kunstmat igezoet stoffen . 
b. antler: 

voor elke 5 percent suiker ( onderdeelen van 5 percent, 
wanneer zij minder d an 1 bedragen t e verwaarloozen, .in 
andere geva llen voor geheele 5 percent aan te nemen ) 

II. ingevoerd op andere wijze : 
a. verpakt . . ... . 

Adragantgom 
Zoethout . .. . 
Olijfolie in fusten 
Opium .. .. . 
Tabak in bladen . . 
Geknoopte t apijten . 
K anariezaad . . . . 
Gedroogde vijgen . . 
Rozijnen . . .... . 
N oten en hazelnot en . 
Gedroogde amandelen. 
Saffraan . . . . . . 
Eikegalnoten, eikels en pist aches. 

BIJLAGE B. Invoerrechten op h et Tw•ksche douanegebied, 

Nummer 
van het 

Turksche 
douane

tarief 

ex 32 b 

ex 51 b 
ex 109 b 

111 I 112 
ex 115 

152 

153 

ex 202 b 
134 
135 
235 
236 

ex 249 

ex 270 

Benaming der goecleren 

Kaas: Nederlanclsche, met inbegrip van Nederlandsche kaas in 
kistjes . . . . . . . . . . . 

Rijst, gepelcl . . . . . . . . . 
Cacao : cacaopoeder of cacaomassa, zonder suiker . 
Cacaoboter . . . . . . . . . . 
Cacao en chocolade, suiker of andere voedingsstoffen bevattende . 
Suiker : geraflineerde suiker, in heele of gebroken brooden, in kubus-

of in t a bletvorm, in pile- of poedervorm, kandij suiker . . . 
Dierenhuiden, onbereid, ver sch, gezouten of in kalk gedrenkt : 

a. van lammeren en geiten 
b. andere .... . .. . 

Geclroogde huiden : 
a. van lammeren en geiten 
b. andere . . ... . . . 

Mest stofien : superphosphaat . . 
Lijnolie . .. . . ..... . 
R aapolie, kokosolie, grondnotenolie, en z. 
Pakpapier, al dan niet gevouwen en t eerpapier . 
Papier : 

a. druk- en schrijfpapier . . 
b. onafgesneden schrjjfpapier en fijn drukpapier . . . . . . . . 

Gewoon onbewerkt karton, ruw aan beide zijden, geteercl en geasfal
t eerd, strookarton . . . . . 

ex. a . 1. Cabots, T 'cloths, waste clot hs, ongebleekte kepers, onge
bleekte drills, ongebleekte cambrics, ongebleekte longcloths 
en andere dergelijke ongebleekte weefsels, met inbegrip van 
f!anelette 

· 1929 

Invoerrech
ten (ev. in 
guldens) 

I waarde8 % 

100 K. G. 27 

100 K.G. 1,35 

waarde 8 % 
enl00 K .G.27 
waarde 8 % 
waarde 8 % 
100 K.G. 0.55 
waarde 8 % 
100 K.G.1.40 
waarde 8 % 
waarde 8 % 
waarcle 8 % 
waarde 8 % 
waarde 8 % 
waarde 5 % 
waarde 8 % 
waarde 8 % 

Invoer
rechten 
piast er 
per 100 

K.G. 

480 
60 

360 
270 
350 

76 

240 
80 

450 
150 
vrij 
100 
125 
70 

45 
90 

40 

400 

] 
0 

!E 
'"' 0 
0 

5 

5 
5 

5 
5 

5 
12 
5 

5 
5 

5 

5 
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323 

1. 

409 
ex 542 

584 
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ex. b. 6. Alie andere gebleekte weefsels zooals gebleekte kepers, ge
bleekte drills, gebleekte shirtings, gebleekte croydons, ge
bleekte cambrics, gebleekt longcloths, madapolam, calicots, 
piques . 

ex. d. 4. Weefsels aan het stuk geverfd, in een kleur, flanelette inbe-
grepen ............... . .. . ... . 

ex. d. 5. Elders niet genoemde weefsels, geverfd of bedrukt, ge
glansd, geglad, gedamasseerd of gefigureerd, cretonne, rips, 
gestreepte en gebloemde weefsels, dekens en dergelijke 
weefsels vervaardigd van geverfde of bedrukte draden, 'be
drukte flanelettes inbegrepen . .. . . . . . . . . . . . 

Weefsels en stoffon, elders niet genoemd, al of niet gevold, voor 
mannen- of vrouwenkleeding, voor meubileering of voor antler ge
bruik, van wol of vermengd met andere textielstoffen dan zijde : 
a. van zuivere wol : 

1. wegencle minder dan 200 gram per vierkante meter 
2. wegende 200-600 gram per vierkante meter . . 
3. wegende meer dan 600 gram per vierkante meter 

b. met katoenen ketting : 
wegende minder dan 200 gram per vierkante meter . . . 

2. wegende 200-600 gram per vierkante meter . . . 
3. wegende meer dan 600 gram per vierkante meter . . . . 

Aanteekening : Op andere wijzen uit wol en katoen geweven 
stoffen zijn onderhevig aan de rechten op weefsels van 
zuivere wol als aangegeven in de eerste paragraaf . . . . 

4. Ruw afgewerkte Aba en Chayak, alsmede Chayaks, ge
weven van gewoon geitenhaar (zuiver of vermengd met 
katoen) ...... , ......... .. ... . . 

E lectrische gloeilampen en onderdeelen daarvan . . . . . . . . . 
Instrumenten en apparaten voor telegraphie, telephonie en onder

deelen daarvan (uitgezonderd draad); radio-apparaten 
Aangemaakte verfwaren : 

a. drukinkt . · 
b. schr.ijfinkt . . . . . 
c. verfstoffen, aangemaakt met olie en water, voor industrieele 

doeleinden . 
d. fijne olieverf voor schilderijen, Oost-Indische inkt, gekleurd 

teekenkrijt . 
e. lakverven . 

MODEL C. M odel van een Certificaat van Oorsprong. 

Afzender 

Naam 
Adres (plaatsnaam) 

,, (straatnaam) 

Aantal \ 
colli 

Wijzevan 
verpakking 

Merk 
teekens 

~o. 

Ontvanger 

Naam 
Adres (plaatsnaam) 

,, (straatnaam) 

Bruto en netto 
gewicht in K.G. 

en dewaarde I 
Wijze van vervoer I 
(spoorweg, post, 

schip, enz.) 

Hierbij wordt verklaard, dat de bovenvermelde goederen van . . 
. . . . . . oorsprong zijn. 

. . . . , den . . . . . . . . . . . .. 19 . 

740 

560 
500 

560 

1600 
1400 
1300 

1100 
900 
600 

1000 
1500 

900 

160 
100 

65 

675 
300 

Inhoud 

5 
5 

5 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 

5 

(Zegels) 
(Vermelding van het tot afgifte bevoegde bureau en onderteekening) 
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BIJLAGE D. 

LEGITIMATIEKAART 
VOOR BEZOEKERS VAN JA.ARBEURZEN 

EN MARKTEN 

Hierbij wordt verklaard, dat de houder 
(houdster) van deze kaart, 

die zich met zijne (hare) waren wenscht te 
begeven naar de jaarbeurzen en markten in 

(voor de Nederlandsche onderdanen: Tur
kije, voor de Turksche onderdanen: Neder-
land), woonachtig is te ____ _ ___ _ 
en dat hij (zij) gehouden is de wettelijke 
rechten en belastingen te voldoen voor de 
uitoefening van zijn (haar) handel of nijver
heid. 

Dit certificaat is geldig voor een tijd van 
------ maanden. 

(Plaats, datum, handteekening, 
zegel van de autoriteit, die het 
certificaat afgeeft) . 

Onderteekenings-Protocol 
. Op het oogenblik van de onderteekening van 

d1t verdrag van handel en scheepvaart zijn 
de onderteekenende Gevolmachtigden overeen
gekomen nader het volgende te bepalen : 

Ad art. I. Voor het geval dat in overeen
stemming_ met artikel 2 van het handelsverdrag 
op 24 Juli 1923 te Lausanne door Turkij e eener
ZIJdS en de andere Verdragsluitende l\foo-end
heden anderzijds onderteekend, met het oog 
op de koersschommelingen zou worden over
g~gaan t_ot ?en herz.~ening der vermenigvuldi
gmgs-coeffic1enten b1J dat artikel voorzien ko
me11 de Verdrag~luit~nde Part(jen overee~, in 
gehJke omstand1ghe1den dezelfde herziening 
aan te ~re11gen in de coefficienten, welke voor
komen m l]Jst B, gevoegd bij dit verdrag zonder 
dat d1;1ardoor in?reuk wordt gemaakt -op de 
volled1ge toepassmg van de bepaling van alinea 
3 van artikel een. 

Ad arti,kel IX. Het is wel verstaan, dat op 
art1kel IX_geen beroep kan worden gedaan, in
dien de b1Jzondere voordeelen en gunsten, ver
meld onder n°. 3 van dat artikel, aan een derden 
Staat worden verleend. 

Ad art. X. H et is bovendien we! verstaan 
dat Turkije, onder dezelfde voorwaarden va~ 
gelijkheid tusschen zijn onderdanen en de Ne
derlandsc_he ond~rdanen, voor de produkten, 
vermeld m _de b1Jlage van dit Protocol, de in 
b_edoelde b1Jlage aangegeven verbruiksbelas
tmgen zal kunnen blijven heffen . 

Angora, den 25sten Juli 1928. 
·w. v a n W _e I d e r e n R e n g e r s. 
A. C h evk1. 

Bijlage bij het Onderteekenings-Protocol 
Turksche verbruiksbelastingen 

Thee, 40 Piaster per K.G. 
Koffie, 20 Piaster per K.G. 

Pe~roleum, 6 Piaster per K.G. 
R1Jst, 10 Piaster per K.G. 
Mar_gari_ne, oliehoudende margarine en andere 

d1erliJke vetten, 80 Piaster per K.G. 
Stearinekaarsen, 30 Piaster per K.G. 
Gewone zeep, 5 Piaster per K.G. 
Nieuwe_ en gebruikte zakken 5 Piaster per K.G. 
Specer1Jen, 30 Piaster _per K.G. 
L1;1cifers, ½ Piaster per doosje van 60 lucifers. 
D1kke waschlucifers, 1 Piaster per doosje van 

60 lucifers. 
Cigarettenpapier, 1 Piaster per 50 stuks. 
Vuursteenen, 25 Piasters per steen. 
Suiker, 15 Piasters per K.G. 
Biscuits, 
Chocolade, 
Gecondenseerde melk, 
Geconfijte artikel. en glucoce 
Alcoholvrije dranken, 
Koolzuurhoudende dranken 

en limonades, 
Alle andere gesuikerde pro

dukten 
Tombak 40 Piasters per K.G. 

onderhevig 
aan de ver
bruiksbelas

ting naar ge
lang van het 

percentage 
van het 

suikergehalte. 

20 Juli 1929. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk Besluit van 17 December 
1919 (Staatsblad n°. 814) tot uitvoering 
van de art1kelen 329 en 331 der Invalidi
t~\tswet,. zo~~ls dat besluit. is gewijzigd 
b1J KomnkhJk Besluit van 7 Mei 1920 
(Staatsblad n°. 230). S. 396 . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 15 Juli 
1929, n°. 1807, Afdeeling Arbeidersverzeke
ring; 

Gelet op de artikelen 329 en 331 der Inva
l iditeitswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 17 Decembsr 

1919, Staatsblad n°. 814 gewijzigd bij dat van 
7 Mei 1920 (Staatsblad ~ 0

• 230) en te bepalen 
als volgt: 

Art. I. Aan artikel 1 van Ons vorenaange
haald gewijzigd besluit van 17 December 1919 
(Staatsblad n°. 814) wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende als volgt : 

,,Maakt de Raad van Arbeid gebruik van 
zijne bevoegdheid, in artikel 328 der Invali
diteitswet genoemd, om het nagevorderde be
drag met tien ten honderd te verhoogen, dan 
w<?rdt de opgave van het nog te betalen pre
m1ebedrag met het bedrag der verhooging 
vermeerderd." . 

Art. II. In het eerste lid van artikel 5 van 
Ons vorenaangehaald gewijzigd besluit van 17 
December 1919 (Staatsblad n°. 814) wordt de 
komma na het woord ,,navorderingszegels" 
vervangen door een punt en vervallen de 
woorden: ,, waarvan het model door Onzen 
Minister van Arbeid wordt vastgesteld.". Aan 
dat lid wordt het volgende toegevoegd: In
dien in het nagev_orderde bedrag de verhoo
gmg, als bedoeld m arbkel 328 der Invalidi
teitswet,. is begrepen, wordt het bedrag der 
verhoogmg verantwoord door inplakking van 
verhoogingszegels. De modellen der navorde
ringszegels en der verhoogingszegels worden 
door Onzen Minister van Arbeid Handel en 
Nijverheid vastgesteld.". ' 
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Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
be luit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

Het Loo, den 20sten Juli 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid. 
J. R. S 1 o t em a k er d e B r u in e. 

(Uitgeg. 5 Aug. 1929.) 

20 Juli 1929. BESLUIT tot vaststelling van 
het tijdstip, bedoel d in artikel 344 onder 
h en dat. bedoeld in artikel 344 onder i 
der Invaliditeitswet. S. 397. 

B epaald op 10 Jun{ 1029. 

20 Juli 1929. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk Besluit van 22 ovember 
1919 (Staatsblad n°. 764), houdende vast
stelling van de modellen der rentezegels 
en van aanwijzing der plaatsen, waarop 
de rentezegels ten verkoop voorhanden 
zullen zijn, zooals dat besluit laatstelijk is 
gewijzigd bij Kon inkl ijk Besluit van 11 
F ebruari 1928 (Staatsblad n°. 30). S. 398. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Mini ter van 

Arbeid, Handel en ijverheid van 16 Juli 
1929, n°. 1808, Afdeeling Arbeidersverzeke
ring; 

Gezien de artikelen 230, vierde I id en 231, 
eerste lid, der Invaliditei tswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons beslui t van 22 ovember 

1919, Staatsblad n°. 764, laatstelijk gewijzigd 
bij dat van 11 Februari 1928, (Staatsblad n°. 
30) en te bepalen als volgt: 

Eenig artikel. 

In artikel 2 van Ons vorenaangehaald ge· 
wijzigd besluit van 22 November 1919 (Staats
blad n°. 764), wordt tusschen de woorden: 
,.zijn" en ,,ten verkoop" ingevoegd: ,,behou
dens het bepaalde in den volgenden volzin". 
Aan dat artikel wordt het volgende toege
voegd: ,,Echter zijn de vrije rentezegels en de 
rentezegels ten bewijze der betaling van twee 
of meer premien, als bedoeld in het derde lid 
van artikel 230 der Invaliditeitswet, uitslui
tend bij de Raden van Arbeid verkrijgbaar.". 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worclen ge
plaatst. 

Het Loo, den 20sten Juli 1929. 
WILHELMI A. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SI o t em a k er de Bruin e. 

(Uitgeg. 5 Aug. 1929.) 

20 Juli 1929. BESLUI'l' tot wijziging van 
eenige reglementen voor de scheepvaart · 
ter beveiliging van beweegbare spoorweg
bruggen. S. 399. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 10 Mei 1929, La. F. F., af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Mei 1929, n°. 22) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden ·Iinister van 15 Juli 1929, n°. 437, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. In het bij Koninklijk besluit van 11 Sep

tember 1886 ( Staatsblad n°. 181) vastgestelde 
en bij Koninklijk besluit van 20 ovember 
1928 (Staatsblad n°. 422) laatstelijk gewijzig
de reglement voor de scheepvaart ter beveil i
gi ng van eenige beweegbare spoorwegbruggen 
in den Hollandschen IJzeren Spoorweg van 
Amsterdam tot Rotterdam, in den Staatsspoor
weg van Amsterdam naar Utrecht, in den 
Staatsspoorweg van Gouda naar 's-Graven
hage, in den Noordhollandschen Staatsspoor
weg en in den Oosterspoorweg van Amsterdam 
naar Amers foort de volgende wijzigingen aan 
te brengen: 

a. de omschrijving van de brug onder C. in 
den Staatsspoorweg van Gouda naar 's-Gra
venhage wordt gewijzigd al volgt: 

Ki~~J~~~l"II!n;e~e~e Jo~1~::;,~art van den 
b. artikel 2, tweede lid, wordt gewijzigd en 

gelezen als volgt: 
,,Met het sluiten van de bruggen, in het op

schrift van dit reglement onder A, B en C 
genoemd wordt aangevangen tien minuten, 
en met het sluiten van de overige onder dit 
reglement vallende bruggen vijftien minuten 
v66r het tijdstip, waarop een trein de brug 
zal bereiken, of zooveel later als naar het oor
deel van den brugwachter mogelijk is om de 
brug gesloten te hebben vier minuten voor de 
komst van den trein op de brug. Indien door 
weersgesteldheid of andere buitengewone om
standigheden, de sluiting vermoedelijk meer 
tijd dan gewoonlijk kan vorderen, wordt daar
mede zooveel vroeger aangevangen als voor 
de tijdige sluiting noodig is". 

II. In het opschrift van het bij Koninklijk 
besluit van 8 November 1885 (Staatsb lad n°. 
191) vastgestelde en bij Koninklijk besluit van 
20 November 1928 ( taatsblad n°. 422) laat
stelijk gewijzigde reglement voor de scheep
vaart, ter beveiliging van de beweegbare 
spoorwegbruggen over de Oostervaart, het 
Klifrak en de Wijm erts, in den Staatsspoor
weg van Stavoren naar Sneek te doen verval
len de woorden: 

,,de Oostervaart"; 
III. In de omschrijving van het in het Ko

ninklijk besluit van 20 ovember 1928 (Staats
blad n°. 422) onder III genoemde brugregle
ment, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
21 Juli 1911 (Staatsblad n°. 258) onder A, 
wordt achter ,,Noordoosterlocaalspoorweg" , 
ingevoegd: 

,,over het Overijsselsc/i e Kanaal bij L emeler
veld in den Overijsselschen locaalspoorweg 
Deventer-Ommen en bij Raalte in den Staats
spoorweg Z wolle-Al1nelo"; 

IV. In het bij Koninklijk besluit van 22 
November 1911 (Staatsblad n°. 346) vastge
stelde en bij Koninklijk besluit van 16 Octo
ber 1928 (S taatsblad n°. 396) l aatstelijk ge
wijzigde reglement voor de scheepvaart ter 
beveiliging van de beweegbare spoorwegbrug 
in den Staatsspoorweg van Roosendaal naar 
Vlissingen over het kanaal door Zuid-Beve-
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land de volgende wijzigingen aan te brengen: 
a. In artikel twee wordt na het achtste lid 

ingevoegd: 
,,(9) Kan de doorvaart slechts aan een be

perkt aantal schepen worden vergund, dan 
wordt dit aangeduid: 

bij dag: door een kleineren zwarten bol on
der den witzwarten bol; 

bij nacht : dour een tweede groen licht" . 
b. de bestaande leden (9) (10) (11) en (12) 

worden onderscheidenlijk genummerd (10) 
(11) (12) en (13). 

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

Het Loo, den 20sten Juli 1929. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Waterstaat, H. v. d. Veg t e. 
(Uitgeg. 5 Aug. 1929. ) 

20 Juli 1929. BESLUIT, houdende vaststel
ling van het tijdstip van in werking tra
ding der wet van 18 Mei 1929 (Staats
blad n°. 251) tot uitvoering van het ver
drag met B elgiif betreffende de terr ito
riale rechterlijke bevoegdheid enz. S. 400. 

B epaald op 1 September 1929. 

22 Juli 1929. BESLUIT, bepalende de be
. kendmaking in het Staatsblad van de op 
. 24 Juli 1922 te 's-G,·avenhage tusschen 

N ederland en Duitschland gesloten voor
loopige sch ikking inzake luchtverkeer en 
van het op 17 Augustus 1928 te 's-Graven
hage geteekend aanvull i ngsprotocol bij 
die schikking (Staatsblad 1929, n°. 94). 
s. 401. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de wet van 20 Maart 1929 (Staats

blad n°. 94), houdende goedkeuring van de 
op 24 Juli 1922 te 's-Gravenhage tusschen 
N ederland en Duitschland gesloten voorloo
pige schikking inzake luchtverkeer en van het 
op 17 Augustus 1928 te 's-Gravenhage getee
kend aanvullingsprotocol bij die schikking, 
van welke overeenkomsten een afdruk bij di t 
Besluit is gevoegd; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van die overeenkomsten op 4 Juli 1929 
te 's-Gravenhage zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 17den Juli 
1929, Directie van het Protocol, n°. 21944; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde schikking en het daarbij be

hoorend aanvull ingsprotocol te doen bekend 
maken door de plaatsing van dit Besluit in 
het Staatsblad. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zij n, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 22sten Juli 1929. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, 
Bee I a er t s van BI o kl an d. 

(Uitgeg. 1 Aug. 1929.) 
1 Zie voor de Nederlandsche en Duitsche 

tekst de Wet van 20 l\faart 1929, S. 94. 

23 J uli 1929. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Buitenlandsche Zaken aan 
Heeren Commissarissen der Koningin in de 
provincicn, betreffende de Instructie voor 
burgemeesters, die bevoegd zijn zelfstandig 
buitenlandscbe paspoorten af t e geven. 

Ik heh de eer U te berichten, dat in de In
structie voor de burgemeester3, d ie bevoegd 
zijn zelfstandig buitenlandsche paspoortcn af 
te geven 1, onder bet hoofd ,,kosten der 
Nederlandscbe paspoorten" eene onjuistbeid is 
inueslopen, in zoover a ls aan bet slot vermeld 
wirdt, dat de zegels voor verleng!ng van _de 
buitenlandsche paspoorten yerkr1Jgbaar Z\J~ 
bij de ontvangers van de registratie Eln dome!: 
nen. Deze zegels zijn n.l. a lleen verkrugbaar bu 
de ontvangers dcr directe belastingen. 

Voor zoover U zu lks nog niet gedaan rnocbt 
hebben verzoek ik U beleefdelijk de aandacht 
van de burgemeesters in Uwe provincie op 
deze onjuistbeid t e vestigen. (B.) 

26 J uli 1929. BESLUIT tot wijziging van 
het Veiligheidsbesluit 1916. S. 402. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en ijverheid van 21 Juni 
1929, N°. 1532, Afdeeling Arbeid; 

Gezien artikel 7 der Veiligbeidswet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 16 

Juli 1929, 0
• 14); 

Gezien het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van 22 Juli 1929, N°. 1955, 
Afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat bet wenschelijk is geble
ken het Veiligheidsbesluit 1916, l aatstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit van 6 Februari 1924, 
Staatsblad ro. 32, nader te wijzigen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Art. I. Na artikel 189 van het Veiligheids
besluit 1916 worden de volgende artikelen in
gevoegd: 

,,Art. 189a. 1. Flesschen of cylinders waarin 
zich samengeperste, vloeibaar gemaakte of 
onder druk in oplossing verkeerende gassen 
bevinden, moeten tegen verwarming zijn be
schut. Het vervoeren en verplaatsen moet 
zoodanig geschieden, dat vallen op of stooten 
tegen harde voorwerpen zooveel mogelijk 
wordt voorkomen. 

2. Flesscben of cylinders, als in het eerste 
lid bedoeld, moeten zoodanig zijn opgesteld, 
dat zij niet kunnen omvallen. 

3. Eene flesch of een cylinder, die opge
lost acetyleen bevat, moet gesloten worden, 
zoodra er geen gas meer aan onttrokken wordt, 
en gesloten worden bewaard. Ook eene flesch 
of een cylinder, die opgelost acetyleen bevat 
heeft, moet gesloten worden bewaard. 

4. De sleutel voor het openen en sluiten 
van den afsluiter van eene flesch of een cy
linder, die opgelost acetyleen bevat, moet, 
zoolang de flesch of de cylinder voor afgifte 
van gas in gebruik is, op den a fslui ter zijn 
geplaatst of daaraan of aan de fl esch of den 
cylinder zijn opgehangen." 

,,A,·t. 189b. 1. R educeerafslui ters voor zuur
stof moeten zoodanig zijn ingericht, dat de 

1 Zie hiervoor blz. 272. 
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veil igheidsklep ten opzichte van een staanden 
cyl inder omhoog gericht is. 

2. De manometers van reduceerafsluiters 
moeten zoodanig zijn aangebracbt, dat de af
lezing kan geschieden van eene plaats, waar 
de kans, om te worden getroffen door afge
stooten dee len van den reduceerafsluiter, bet 
kleinst is." 

Art. II. Na artikel 190 van het Veilig
heidsbesluit 1916 worden de volgende artike
len ingevoegd: 

,,A rt. 190a. 1. Toestellen, waarin acety
leen ontwikkeld wordt, moeten zoodanig zijn 
ingericht, dat de ontleding van carbid niet 
geschiedt in een gashouder onder eene be
weeglijke gasklok. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste l id mag een toestel, waarbij de ontle
ding van carbid in een gashouder onder eene 
beweeglijke gasklok geschiedt, tot 1 October 
1930 gebezigd worden, mits het lichten van 
de gasklok geschiedt met bebulp van eene 
hef- of hijschiru-ichting, welke den arbeider in 
staat stelt bij dat werk eene veilige stand
plaats in te nemen ." 

,,A 1·t. 190b. Acetyleentoestellen, waarbij de 
ontleding van het carbid buiten den gashou
der geschiedt, moeten zijn voorzien van eene 
inrichting, die, zonder dat daartoe eene af
zonderlijke bediening noodig is, terugstroomen 
van gas uit den gashouder naar de ontwikkel
ruimte belet." 

,,Art. 190c. 1. Het is verboden acetyleen
toestellen te gebruiken, waarin het gas onder 
grooteren overdruk dan dien van 0.5 K.G. per 
c.M2. kan voorkomen. 

2. Acetyleentoestellen, waarin het gas 
voorkomt onder een grooteren overdruk dan 
0.1 K.G. per c.M2., moeten voorzien zijn van 
een goed werkenden manometer en van eene 
goed werkende veiligheidsklep van zoodanige 
afmetingen en inrichting, dat de druk niet 
hooger kan stijgen dan 0.5 K.G. per c.M2." 

Art. III. Artikel 191 van het Veiligheids
besluit 1916 wordt gelezen als volgt: 

,,1. Acetyleentoestellen moeten zijn opge
steld in de buitenlucbt of buiten eenig werk
lokaal in eene uitsluitend voor het toestel of 
de toestell en bestemde, goed geventileerde 
ruimte en op zoodanigen afstand van open 
vuur of ander dan voldoend geisoleerd kunst
licht, dat bij gasontsnapping geen gevaar voor 
ontploffing kan ontstaan. 

2. Het bepaalde in bet eerste lid geldt niet 
ten aanzien van: 

a. verplaatsbare toestellen, die tijdelijk in 
eene fabriek of werkpl aats warden gebruikt 
voor het autogeen snijden of lasschen van 

1 
vast opgestelde of moeil ijk verplaatsbare voor. 
werpen; 

b. toestellen, waarvan de lading niet meer 
dan 1 K.G. carbid kan bedragen en waarvan 
het gas gebruikt wordt zonder toevoer van 
zuurstof." 

Art. IV. Na artikel 191 van het Veilig
heidsbesluit 1916 worden de volgende artike
len ingevoegd: 

,,Art. 191a. 1. Tusschen elken snij. of 
laschbrander en een toestel of eene leiding, 
waarin zich een brandbaar gas bevindt, moet 
een waterslot of eene andere inrichting zijn 
aangebracht, waardoor bet te,rugslaan van een 
vlam en het binnendringen van lucht of zuur-

stof in het toestel of de gasleid ing verhinderd 
wordt. 

2. Op elk waterslot of elke inr ichting, als 
bedoeld in het eerste lid, mag niet meer dan 
cen snij. of een laschbrander zijn aangesloten. 

3. Indien meer dan een waterslot of inrich
ting, als bedoeld in het eerste lid, op eene 
gasleiding of een toestel is aangesloten, moet 
elk waterslot of elke zoodanige inricbting af
zonderlij k van die lei ding of het toestel kun
nen worden afgesloten." 

,,Art. 191b. De in art ikel 191a bedoelde 
watersloten en andere inrichtingen moeten 
zoodanig zijn ingericht, dat zij gemakkelijk 
kunnen worden geopend en inwendig nage
zien." 

Art. V. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst, met u itzondering van de artikelen 
189b, eerste lid, en 191b, van het Veiligheids
beslui t 1916, welke in werking treden met in
gang van 1 October 1930. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en ij
ve rheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

H et Loo, den 26sten J .ul i 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R . SI o t em a k e r d e Bruin e. 

(Uitgeg. 9 Au.g'Ustus 1929. 

26 Juli 1929. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in bet Staatsblad van het op 
27 October 1928 te 's- Gmvenhage tusschen 
N ederland en Siam gesloten verdrag tot 
beslechting van geschillen door rechtspraak 
en verzoening (Staatsblad 1929, n°. 198). 
s. 403. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de wet van 24 April 1929 (Staats

blad n°. 198), houdende goedkeuring van het 
op 27 October 1928 te 's-Gravenhage tusscben 
N ederland en Siam gesloten verch-ag tot be
slechting van geschillen door rechtspraak en 
verzoening, van welk verdrag een afdruk en 
eene vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag op 28 Juni 1929 te 
's-Gravenhage zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 19den J uli 
1929, Directie van het Protocol, n°. 22192; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag te doen bekend ma

ken door de plaatsing van dit Besluit in het 
Staatsblad. 1 

Onze Ministers , Hoofden van Departementen· 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 26sten Jul i 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

( Uitgeg. 6 Augustus 1929.) 

1 Hiervan is a lleen de Nederlandsche tekst 
opgenomen. Zie voor de Fransche tekst de 
Wet ,~an 24 April 1929, '. 198. 
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Vert a Ii n g. 

VER DRAG tusschen · N ede,·land en Siam tot 
beslechting van geschillen door ,·echt
spraak en verzoening. \ 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en 

Zijne Majesteit de Koning van Siam, 
verlangende de vriendschapsbanden, die Siam 
en Nederland verbinden, nauwer aan te halen 
en overeenkomstig den geest van het Volken
bondsverdrag de vreedzame beslechting te be
vorderen van geschillen, die tusschen beide 
landen mochten rijzen, hebben besloten te dien 
einde een verdrag te sluiten rot beslechting 
van geschillen door rechtspraak en verzoening 
en hebben tot Hunne Gevolmachtigden be
noemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlan
den: Jonkheer Frans Beelaerts van Blokland, 
HoogstDerzelver Minister van Buitenlandsche 
Zaken; 

Zijne Majesteit de Koning van Siam; Zijne 
Doorluchtige Hoogheid Prins Varnvaidya, 
HoogstDeszelfs Buitengewoon Gezant en Ge
volmachtigd Minister bij Hare Majesteit de 
Koningin der Nederlanden; 

die, na elkander hunne in goeden en behoor
lijken vorm bevonden volmachten te hebben 
medegedeeld, omtrent de volgende bepalingen 
zijn overeengekomen : 

Art. 1. De Hooge verdragsluitende Partijen 
verbinden zich wederkeerig om in geen enkel 
geval anders dan langs vreedzamen weg de 
oplossing te zoeken van de geschillen of con
flicten, die tusschen haar mochten rijzen. 

Art. 2. Behalve, indien Partijen zijn over
eengekomen een geschil op andere wijze rot 
oplossing te brengen, erkennen de Hooge ver
dragsluitende Partijen als verplicht, voor den 
duur van dit verdrag, de rechtspraak van het 
Permanente Hof van Internationale Justitie 
volgens het Statuut van het Hof voor alle 
rechtsgeschillen, die tusschen haar mochten 
rijzen en die niet langs diplomatieken weg 
binnen redelijken tijd opgelost mochten kun
nen zijn en in het bijzonder alle geschillen, 
welke tot onderwerp hebben: 

a. de uitlegging van een verdrag ; 
b. ieder punt van internationaal recht; 
c. het bestaan van ieder feit, dat, wanneer 

het werd vastgesteld, de schending zou in
houden van eene internationale verbintenis; 

d. den aard of den omvang van de ver
goeding, verschuldigd voor de schending van 
eene internationale verbintenis. 

In geval van verschil van meening over de 
vraag of het Hof bevoegd is tot oplossing van 
het geschil overeenkomstig de bepalingen van 
de voorafgaande paragraaf, zal het Hof over 
deze vraag beslissen. 

Elke Partij is gehouden zoo spoedig moge
lijk het door het Hof gewezen vonnis ten uit
voer te leggen. 

Alie geschilpunten, waarover de Hooge ver
dragsluitende P artijen verdeeld mochten zijn 
zonder daarvoor eene minnelijke oplossing 
langs de gewone diplomatieke wegen te kun
nen vinden en waarvan de oplossing niet 
mocht kunnen warden gezocht door een uit
spraak, zooals in de eerste alinea van dit 

' artikel is voorzien en voor de oplossing waar
van eene andere procedure niet is voorzien, 
zull en warden onderworpen aan de procedure
van verzoening, welke in elk geval afzonder
lijk zal warden ingesteld bij eene overeen
komst tusschen de Partijen. 

Art. 3. Dit verdrag zal warden bekrachtigd. 
De bekrachtigingsoorkonden zullen binnen den 
kortst mogelijken tijd te 's-Gravenhage warden 
uitgewisseld. 

H et verdrag is gesloten voor den duur van 
vijf jaren, te rekenen van den dag van uitwis
seling der bekrachtigingsoorkonden. Indien 
het niet ten minste zes maanden voor den af
loop van dezen termijn is opgezegd, blijft het 
van kracht voor een nieuw tijdvak van vijf 
jaren en wo vervolgens. 

\Vanueer eene procedure voor het Perma
nente Hof van Internationale Justitie han
gende is op het oogenblik van het afloopen 
van dit verdrag, zullen de bepalingen daar
van van toepass ing blijven . 

Ter oorkonde waarvan de bovengenoemde 
Gevolmachtigden dit verdrag hebben getee
kend en daaraan hunne zegels hebben ge
hecht. 

Gedaan, in tweevoud, te 's-Gravenhage den 
27en October 1928. 

(L.S.) Beelaerts van Blokland. 
(L.S.) Varnvaidya. 

26 Juli 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 103. ) 

Het derde lid van art. 103 heeft zo01rel 
betrekking op de in art. 101 J. • en 2• lid 
bedoelde vergoeding a ls op d ie, waarvan 
in bet 9• lid van art. 101 sprake is. Terecht 
hebben derhalve Ged. Staten mede voor de 
vergoeding van de kosten van vakondcr
wijzers een voorschot toegekend. 

Wij W""ILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Gemeentebestuur van Amsterdam, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Noord-Hol
land van 20 Februari 1929, N°. 167, waarbij 
met vernietiging in zooverre van het besluit 
van den Raad der gemeente Amsterdam van 
22 Februari 1928, N°. 133, het voorschot, be
doeld in art. 103, 3e lid, der Lager-Onder
wijswet 1920, ten behoeve van de bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs, Polanen
straat N°. 94, aldaar, voor het jaar 1928 is 
vastgestel d op f 5827 .13 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 Juni 1929, N°. 454; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
23 Juli 1929, N°. 22750, afde-eling Lager On
derwijs Financieel ; 

0. dat de R aad van Amsterdam in zijne 
vergadering van 22 Februari 1928 heeft be
sloten o. m. aan het bestuur der Vereeniging 
voor Voorbereidend en Lager Onderwijs op 
Gereformeerden grondslag te Amsterdam op 
de jaarlijksche vergoeding, bedoeld in art. 101 
der Lager-Onderwijswet 1920 ten behoeve van 
de bijzondere school voor gewoon lager onder
wijs aan de Polanenstraat N°. 94 aldaar, een 
voorschot te verleenen, groot f 4458. 78; 
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dat, nadat het school bestuur van di t bes! ui t 
bij Ged. Staten van Noord-Holland in beroep 
gekomen was, <lit College, bij besluit van 20 
Februari 1929, N°. 167, met vernietiging in 
zooverre van het raadsbesluit, het voorschot 
voor het jaar 1928 op de jaarlijksche vergoe
ding, bedoeld in art. 101 der Lager-Onder
wijswet 1920, ten behoeve van de bijzondere 
school voor gewoon lager-onderwijs - Pola
nenstraat N°. 94 - te Amsterdam, heeft vast
gesteld op f 5827.13, daarbij overwegende, dat 
het bezwaar van den appellant tegen het 
raadsbesluit hierin bestaat, dat bij de vast
stelling van het bovenbedoelde voorschot niet 
in aanmerking zijn genomen de bedragen, die 
de appellant als voorschot op de vergoeding 
voor de vakonderwijzers ten behoeve van zijne 
school - Polanenstraat N°. 94 - had aange
vraagd; dat in art. 101, l e lid, der Lager
Onderwijswet 1920 is bepaald, dat de gemeen
te, met inachtneming van de in het 7e en Se 
lid gestelde regelen, aan de besturen der bij
zondere lagere scholen over elk dienstjaar 
vergoedt de kosten van instandhouding, met 
uitzondering van de jaarwedden en wedden 
der onderwijzers, terwijl in art. 103, le lid, 
der wet is voorgeschreven, dat jaarlijks in de 
maand Januari een schoolbestuur, dat over 
het afgeloopen jaar aanspraak maakt op de 
vergoeding, bedoeld in art. 101, eene daartoe 
strekkende aanvrage aan het gemeentebestuur 
moet indienen; dat bij de Wet van 16 Fehr. 
1923, S. 38, o. m. art. 101 is aangevuld met 
een negende lid, bepal ende, dat indien de 
gemeente ten behoeve van een of meer open
bare scholen vakonderwijzers heeft aangestel d, 
zij bovendien jaarlijks aan de bijzondere 
schoolbesturen, die ook vakonderwijzers heb
ben aangesteld, een zelfde bedrag per lesuur 
vergoedt, als de gemeente voor haar vakon
derwijzers heeft uitgegeven; dat bij de voor
melde wetswijziging in art. 103 der Lager
Onderwijswet 1920 geenerlei beperking is aan
gebracht in verband met de vergoeding voor 
de vakonderwijzers, terwijl deze vergoeding 
evenmin bij een afzonderl ijk wetsartikel is 
geregeld; dat dus, in aanmerking genomen, 
dat volgens het bepaalde in art. 103, 3e lid, 
juncto het l e .]id van dat artikel, het voor
chot moet worden verleend op de vergoeding 

bedoeld in art. 101, dat zich ook behoort uit 
te strekken tot de vergoeding voor de vak
onderwijzers; dat <lit ook blijkt uit formulier 
J. bedoeld in art. 13, 2e lid, van den na de 
totstandkoming der Wet van 16 Februari 
1923, S. 38, vastgestelden a lgemeenen maat
regeJ van bestuur, houdende voorschri ften ter 
uitvoering van de artt. 88 tot en met 97 en 
99 tot en met 104 der Lager-Onderwijswet 
1920, volgens hetwelk ook het vermoedelijk te 
geven aantal lesuren door vakonderwijzere 
moet worden opgegeven, eene opgave, die 
geene beteekenis zou hebben, indien voor de 
vakonclerwijzers geen voorschot kan worden 
aangevraagd; clat volgens het bepaalde in 
art. 103, 3e lid, het voorschot behoort te wor
den vast,gesteld op ten hoogste 80 % van het
geen ter zelfder zake voor de overeenkom
tige openbare lagere scholen in de gemeente 

is uitgegeven over het laatste dienstjaar, 
waarover de rekening is gesloten ; dat uit de 
nader door het gemeentebestuur van Amster-

dam verstrekte inlichtingen is gebleken, daL 
het gemiddelcle bedrag per lesuur, dat die 
gemeente in becloelcl dienstjaar - 1926 -
aan salarissen voor de vakonderwijzers aan 
de openbare scholen voor gewoon lager onder
wijs heeft uitgegeven, f 2.44 bedroeg, terwijl 
het gemiddelde getal lesuren per school aan 
deze openbare scholen in het onmiddellijk 
daaraan voorafgaande kalenderjaar - 1925 
- 701 bedroeg; dat derhal ve het voorschot 
op de vergoeding voor de vakonderwijzers ten 
behoeve van de bijzondere school voor gewoon 
lager onderwijs, Polanenstraat 94, behoort te 
worden bepaald op 80 % van 701 X t 2.44 = 
f 1368.35, zoodat, daar het voorschot voor 
deze school overigens f 4458. 78 bedrawgt, <lit 
in totaal op f 4458. 78 + f 1368.35 of op 
f 5827.13, behoort te worden vastgesteld ; 

dat van <lit besluit de R aad van Amsterdam 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat v66r de technische herziening der Lager
Onderwijswet 1920 als vaststaand kan worden 
aangenomen, dat de salarissen der vakonder
wijzers niet konden worden geacht te behooren 
tot de ·kosten van instandhouding, bedoeld in 
art. 101, welke meening na de herz iening 
werd bevestigd in Ons besluit van 7 Juli 1925, 
waarop naderhand gevolgd is Ons besluit van 
27 Mei 1926, S. 154, waarin in tegenoverge
stelden zin werd be list; dat blijkens de ge
schiedenis van de totstandkoming der . Wet 
van 16 Februari 1923, S. 38, tijdens de be
handeling van het wetsontwerp op billijk
heidsgronden de wenschelijkheid naar voren 
werd gebracht, uitdrukkelijk in de wet de 
verpl ichting der gemeentebesturen tot vergoe
ding der salarissen van de vakonderwijzers 
vast te leggen; dat het in de bedoeling der 
voorstellers heeft gelegen de uitga,-en voor 
vakonderwijs als een afzonderlijke rubriek 
te doen toevoegen aan de categorieen van 
kosten, bedoeld in het vijfde lid van art. 101, 
welke den grondslag vormen voor de bereke
ning van het gemiddelde kostenbedrag per 
leerling der openbare scholen, volgens welk 
gemiddelde de vergoeding aan de bijzondere 
scholen wordt berekend; dat de toevoeging 
op deze wijze evenwel strij,d zou hebben ge
bracht met de bewoordingen van het eerste 
lid van art. 101 en om deze reden, alsmede 
om te voorkomen, dat de vergoeding onder 
behoud der driejaarlijksche a frekening ook 
zou moeten worden gegeven aan besturen, 
welke geen vakonderwijs deden geven, de ver
goeding voor vakonderwijs volkomen geschei
den van de bestaande vergoeding van de kos
ten van instandhouding in een nieuw lid ach
ter deze ve1·goeding in art. 101 werd opge
nomen; dat art. 103 v66r de vorenbedoelde 
wetswijziging nadere bepalingen inl1ield om
trent de wijze, waarop de vergoeding van de 
kosten van instandhouding met uitzondering 
van de jaarwedden der onderwijzers moest 
worden verleend; dat art. 103 tijdens en na 
deze wetswijziging geen enkele wijziging heeft 
ondergaan en derhalve, daar in het eerste lid 
gesproken wordt van ,,de" vergoeding, be
doeld in art. 101, dezelfde vergoeding wordt 
bedoeld a ls v66r de wetswijziging, namelijk 
de kosten van instadhouding met uitzondering 
van de jaarwedden der onderwijzers; dat der
hal ve onjuist is de eenige op de wet steunende 



747 26 JU L 1. 1929 

overweging van Ged. Staten: ,,dat bij de 
voormelde wetswijziging in art. 103 der La
ger-Onderwijswet 1920 geenerlei beperking is 
aangebracht in verband met de vergoeding 
voor de vakonderwijzers"; dat immers geen 
beperking tot de vergoeding van de kosten 
van instandhouding in art. 103 behoefde te 
worden opgenomen, aangezien di t artikel, 
zooals hiervoor is aangetoond, reeds uitslui
tend van toepassi ng was op de kosten van 
instandhouding; dat daarentegen noodig ware 
geweest een aanvulli ng met de vergoeding 
van de kosten voor vakonderwijs, wanneer de 
meening van Ged. Staten juist zou zijn, dat 
art. 103 ook op de vergoeding van het nieuwe 
lid van art. 101 van toepassing moet worden 
geacht; dat evenwel eene zoodanige aanvul
ling in art. 103 niet is opgenomen ; dat welis
waar de vergoeding voor gegeven vak-onder
wijs - hoewel dit om redenen van systema
tiek juister ware geweest - niet in een af
zonderlijk wetsartikel is geregeld, doch dat 
deze wetstech nische omstandigheid geen in
vloed kan en mag oefenen op de rechten, 
welke het schoolbestuur aan het ongewijzigde 
art. 103 kan ontleenen; dat - zooals ook 
door Ged. Staten wordt opgemerkt - in for
mulier J, bedoeld in art. 13, tweede lid, van 
Ons besluit van 4 September 1923, S. 432, ter 
uitvoering van de artt. 99 tot en met 104 der 
La ger-Onderwij swet 1920 een rubriek voor 
vermoedelijk te geven aantal uren door vak
onderwijzers is opgenomen, <loch dat aan de 
opneming van deze rubriek in een ui tvoerings
formulier door het schoolbestuur geen rechten 
kunnen worden ontleend, noch daaruit voor 
de gemeente eeni ge verplichting kan ontstaan, 
wanneer de wet zel ve het recht of de ver
plichting niet inhoudt; dat de meaning van 
Ged. Staten als zou de opneming van de voren
bedoelde rubriek geen beteekenis hebben, in
dien voor de salarissen der vakonderwijzers 
geen voorschot kan worden gevraagd, even
min juist is, aangezien het door Onzen Minis
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
niet verboden geacht wordt een voorschot op 
de vergoeding voor gegeven vakonderwijs te 
verleenen, eene mogelijkheid, waarmede bij 
de opstelling van het formulier J blijkbaar 
rekeni ng is gehouden ; 

0. dat krachtens art. 103, 3de lid, der La
ger-Ondenvijswet 1920 de gemeenteraad ieder 
jaar, in afwachting van de eindbeslissing om
trent het bedrag der vergoeding, bedoeld in 
art. 101 der wet, over dat jaa r verschuldigd, 
aan het schoolbestuur, indi en het <lit ver
zoekt, een voorschot daarop verleent tot ten 
hoogste tachtig ten honderd van hetgeen ter
zelfder zake voor de overeenkomstige open
bare lagere scholen in die gemeente is uitge
geven over het laatste dienstjaar, wai.rover 
de rekening is gesloten; 

dat deze wetsbepaling, blijkens hare bewoor
dingen, zoowel betrekking heeft op de in art. 
101, l e en 2e lid , bedoelde vergoeding, a ls 
op die, waarvan in het 9e lid van het laatst
genoemde artikel sprake is ; 

dat nu we! eene bepaling, als in <lit 9e lid 
vervat, aanvankelijk in de Lager-Onderwijs
wet 1920 niet voorkwam, <loch dat hierin geen 
grond gelegen is bij de toepassing Yan art. 
103, 3de I id, der Lager-Onderwijswet 1920, 

het bij de Wet van 16 Februari 1923, S. 38, 
aan art. 101 toegevoegde 9de lid, buiten aan
merking te laten, en dit te minder, daar niet 
is gebleken, dat zulks in de bedoeling des 
wetgevers zou hebben gelegen; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht mede voor 
de vergoeding van de kosten van vakonder
wijzers een voorschot hebben toegekend; 

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

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

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

26 Jul·i 1929. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 101 2• lid 
jO. 4• lid. 

Onder ,, verbetering" in den zin van 
art. 101 2• lid moet ook worden verstaan 
het aanstellen van een boventalligen onder
wijzer, waarmede gepaard gaat vermin
dering van het aantal leerlingen per klasse. 

Nu aan de bijzondere school voor gewoon 
I. o. van appellant eene verbetering was in
gevoerd, welke aan de overeenkomstige 
openbare schoo l der gemeente waar eerst
genoemde school is gevestigd niet was in
gevoerd, had de vergoeding niet vo lgens 
het 2•, maar vo lgens het 4• lid van ar t. 101 
moeten plaats vinden, waarbij a ls ,, over
eenkomstige openbare school" in eene 
gelijksoortige gemeente is te beschouwen 
eene overeenkomstige school, waarop eene 
gelijke verbetering is ingevoerd . 

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

het Bestuur der Vereeniging der Christelijke 
school van Zegwaart en Zoetermeer, geves
tigd te Zegwaart, tegen het besluit van Ged. 
Staten van Zuid-Holland van 11 December 
1928, G. S. n°. 35/1, waarbij met wijziging 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Zegwaart van 3 Mei 1928 ten behoeve van de 
bij zondere school dier Vereeniging, Dorp
straat 160, aldaar, de vergoeding, bedoeld in 
art. 101, le lid, der Lager-Onderwijswet 1920, 
over het jaar 1926 is vastgesteld op f 729.34 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies vau 
26 J uni 1929, n°. 465 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
23 Juli 1929, n°. 22742, Afd. L . 0. F.; 

0. dat de gemeenteraad van Zegwaart, bij 
besluit van 3 Mei 1928, heeft vastgesteld de 
vergoeding, bedoeld in art. 101, lid 1, der 
Lager-Onderwijswet 1920 over het jaar 1926 
ten behoeve van de bijzondere school van den 
appellant, Dorpsstraat 160, aldaar; 

dat, nadat het School bestuur bij Ged. Staten 
van Zuid-Holland, in beroep was gekomen, 
<lit College bij besluit van 11 December 1928, 
G. S. n° . 36/1, met wijziging van het raads
besluit het bedrag der vergoeding gewijzigd 
heeft vastgesteld; 

dat Ged. Staten bij <lit besluit o. m. hebben 
overwogen, dat het schoolbestuur heeft aan
gevoerd, dat het aan zijn school sinds 11 Sep
tember 1924 een boventall ig onderwijzer ver
bonden heeft, wiens salaris niet door het R ijk 
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of Gemeente vergoed wordt en dus ten laste 
der vereenigingskas blijft; dat hierdoor aan 
de genoemde school eene ,, verbetering" is in
gevoerd, als bedoeld in art. 101, 2e lid, der 
wet; dat eene ,,gelijke verbetering" niet werd 
ingevoerd ten behoeve van de gemeenschappe
lij ke openbare lagere school der gemeenten 
Zoetermeer en Zegwaart; dat mitsdien bij de 
vaststelling der vergoeding voor het jaar 1926 
ten onrechte geen rekening is gehouden met 
het bepaalde in art. 101, 4e lid, der wet en 
in art. 16, 2e en 3e lid, van Ons besluit van 
4 September 1923, S. 432; dat echter de 
tekst van het 2e, 3e en 4e lid van art. 101 
der Lager-Onderwijswet 1920 in hun onderling 
verband uitwijzen, dat onder de ,,gelijke ver
betering" in het 2e lid van art. 101 dier wet 
genoemd, bedoeld is de ,,gelijke verbetering" 
vermeld in art. 75, 4e lid, der wet, t. w. de 
verlaging van het maximum-aantal leerlin
gen dat per klasse tot de open bare I agere 
school (en) in de gemeente mag worden toe
gelaten, indien aan eene overeenkomstige bij
wndere lagere school in de gemeente tot een 
zoodanigen maatregel wordt overgegaan; dat 
blijkens de bewoordingen van het laatstaan
gehaalde wetsartikel door den Raad tot de 
daar becloelde ,,gelijke verbetering" moet zijn 
besloten, terwijl een in dien zin te nemen be
sluit slechts genomen kan worden naar aan
leiding van eene krachtens art. 72 der wet 
aan den Raad gerichte aanvrage van een bij 
wnder schoolbestuur tot stichting of verbou
wing eener bijzondere school; dat in casu 
geen van beide gevallen als laatstbedoeld aan
wezig is, aangezien hier slechts sprake is van 
een besluit van het betrokken schoolbestuur 
tot aanstelling van eene boventallige leer
kracht, niet vallende onder de werking van 
art. 97 der wet; dat art. 76, 4e lid, der wet 
mitsdien niet van toepassing is, en de Raad 
derhalve terecht aan het 4e lid van art. 101 
der wet zoomede aan art. 15, 2e en 3e lid, 
van Ons besluit van 4 Sept. 1923, S. 432, 
geen toepassing heeft gegeven; dat 's Raads 
wijze van berekening van de vergoeding, 
waarbij als maatstaf van vergelijking zijn ge
nomen de over 1925 voor vergoeding in aan
merking komende kosten van de gemeenschap
pelijke openbare lagere school van de gemeen
ten Zoetermeer en Zegwaart, hun College der
balve juist voorkomt; 

dat van dit besluit het Schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
volgens de beslissing van Ged. Staten het 4e 
1 id van art. 101 alleen toe passing zou dienen 
te vinden naar aanleiding van een krachtens 
art. 72 der wet aan den Raad gerichte aan
vrage van een (het ?) schoolbestuur tot stich
ting of verbouwing van eene bijzondere school ; 
dat van een zoodanig verband met een aan
vrage tot stichting en verbouwing krachtens 
art. 72 uit art. 101, 2e en 4e lid, niets blijkt; 
dat, als Ged. Staten in hun bestreden beslis
sing oordeelen, dat de tekst van het 2e, 3e en 
4e lid van art. 101 in hun onderling verband 
dit uitwijst, zij waarschijnlijk het oog hebben 
gehad op het bepaalde in 1-\et 3e I id van art. 
101, 't welk aldus luidt: ,,Voor gemeenten, 
waar geen overeenkomstige openbare school 
bestaat, of waar eene gelij ke verbetering der 
bestaande overeenkomstige openbare scholen 
niet werd ingevoerd, is art. 75 van toepas-

sing"; dat het evenwel onjuist is, alleen 
hieruit te concludeeren, dat het 4e lid van art. 
101 slechts toepassing kan vinden naar aan
leiding van een aanvrage van een schoolbe• 
stuur tot stichting of verbouwing van eene 
bijzondere school; dat dan immers hetzelfde 
zou gelden in het geval van art. 102 der wet, 
waarvan het 4e lid eveneens bepaalt: ,,Voor 
gemeenten, waar geen openbaar vervolgon
derwij s wordt gegeven, is art. 75 van toepas
sing", terwijl toch eenig ve1·band met een. 
aanvrage krachtens art. 72 hier omnogelijk 
is; dat reeds hieruit blijkt, dat Ged. Staten 
in hun bestreden beslissing uit het bepaalde 
in het 3e lid van art. 101 te lichtvaardig de 
conclusie hebben getrokken, dat het 4e lid 
slechts toepassing kan vinden naar aanleiding 
van een aanvrage van een schoolbestuur tot
stichting of verbouwing eener bijzondere 
school; dat uit de geschiedenis van art. 101 
(namelijk uit het rapport der Staatscommis
sie voor het onderwijs, ingesteld bij Ons be
slui t van 31 December 1913, n°. 10, de zoo-
genaamde Bevredigingscommissie) blijkt, dat
met ,.verbetering" in art. 101, 2e, 3e en 4e 
lid, gedacht is aan het vormen van kleine 
klassen, maar ook aan het invoeren van 
schoolbaden enz. en dat van eenig noodzake• 
lijk verband met een aanvrage krachtens art. 
72 geen sprake behoeft te zijn; dat de strek
king van het 3e lid van art. 101 (evenals van 
het 4e lid van art. 102) deze is, dat (evenals
bij de stichting of verbouwing van een bij 
zondere school) de gemeenteraad, indien aan 
een bijzondere school een ,,verbetering" is in
gevoerd, zal moeten overwegen, of ook aan 
de overeenkomstige openbare school ,,een ge• 
lijke verbetering" zal ingevoerd worden; dat, 
indien de gemeenteraad tot dit laatste niet 
Jl).OCht besluiten, volgens den duidelijken tekst 
der wet, het 4e lid van art. 101 toepassing 
behoort te vinden ; dat in gelijken zin beslist 
is bij Ons besluit van 6 Juni 1925, n°. 37; 

0. dat art. 101, lid 2, der Lager-Onderwijs
wet 1920 bepaalt, dat de vergoeding, bedoeld 
in lid 1 van dit a r tikel, in gemeenten, die 
eene of meer overeenkomstige scholen in stand 
houden of eene gelijke verbetering der be
staande overeenkomstige scholen hebben 
ingevoerd, per leerling bedraagt het gemid
delde bedrag per leerling van de kosten over 
betzelfde dienstjaar der overeenkomstige open
bare lagere scholen in de gemeente ; 

dat, nu art. 101, lid 2, in het algemeen 
spreekt van eene gelijke verbetering van de 
in eene gemeente bestaande overeenkomstige 
openbare scholen, onder ,,verbetering" ook 
'"Yloet worden verstaan het aanst-ellen van een 
boventalligen onderwijzer, waarmede gepaard 
gaat vermindering van het aantal leerlingen 
per klasse; 

dat de strekking van de bepaling van lid 3 
van art. 101, dat art. 75 van toepassing is 
voor gemeenten, waar eene gelijke verbetering 
der bestaande overeenkomstige scholen niet 
werd ingevoerd, zooals door het schoolbestuur 
op juiste gronden is betoogd, geene andere is 
dan dat de gemeent-eraacl, indien aan eene 
bijzondere school een ,, verbetering" is inge
voerd, zal moet-en overwegen, of ook aan de 
overeenkomstige openbare school ,,eene ge
lijke verbetering" zal worden ingevoerd ; 

dat_. derhalve in het onderhavige geva l, nu 
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.aan de bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs van den appellant eene verbetering 
was ingevoerd, welke aan de overeenkomstige 
openbare school der gemeente Zegwaart niet 
was ingevoerd, de vergoeding, niet volgens de 
bepaling van art. 101, lid 2, der wet, maar 
volgens lid 4 had moeten pl aats vinden, 
waarbij als ,,overeenkomstige openbare lagere 
school" in eene gelijksoortige gemeente is te 
beschouwen eene overeenkomstige school, 
,·aarop eene gelijke verbetering is ingevoerd; 

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

met vernietig ing van bet bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland te bepa
len, dat deze opnieuw op het beroep uitspraak 
doen, met inachtneming van Onze beslissing. 

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

29 Jttl i 1929. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de toe
treding voor Nederland {Rijk in Europa) 
tot het op 28 J anuari 1926 te K openhagen 
gesloten verdrag betreffende de zeewaar
digheid en uitrusting van schepen, alsmede 
tot de verkl a ring van 11 J uni 1928, hou
dende wijzig ing van de arti kelen I , III 
en IV van het verdrag (Staatsblad 1929, 
n°. 155). S. 404. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Gezi en de wet van 12 April 1929 (Staats

blad n°. 155), houdende goedkeuring van de 
toetreding voor Nederland (Rijk in Europa) 
tot het op 28 J anuari 1926 te Kopenhagen ge
sloten verdrag betreffende de zeewaardigheid 
en uitrusting van schepen, alsmede tot de ver
klaring van 11 Juni 1928, houdende wijziging 
van de artikelen I , III en VI van het ver
drag; 

Overwegende, dat Wij voor Nederland (Rijk 
in Europa) tot dat verdrag en tot die verkla
ring zijn toegetreden en dat die toetreding, 
overeenkomstig artikel VIII van het verdrag, 
op 18 Mei 1929 ter kennis van de Deensche 
Regeering is gebracht; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Za ken van den 24sten Juli 
1929, Directie van bet Protocol, n°. 22583; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenbedoelde toetreding te doen bekend 

maken door de plaatising van dit Besluit in het 
Staatsblad. 

E en afdruk van den authentieken Franschen 
tekst van het verdrag en van de verklaring, 
alsmede eene ederlandsche vertaling daar
van, zijn bij dit Besluit gevoegd. l 

Onze Ministers. H oofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur , zijn , ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
r ing van hetgeen ten deze wordt vere ischt. 

H et Loo, den 29sten Juli 1929. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

( Uitgeg. 7 Augustus 1929.") 

1 Hiervan is alleen d e Nederlandsche tekst 
opgenomen. Zie voor de Fransche tekst de Wet 
van 12 April 1929, S. 155. 

Vert a Ii n g. 

VERDRAG betreffende de zeewaardigheid en 
uitrusting van schepen gesloten tusschen 
Denemarken, Finland, /Jsland, Noorwe
gen en Zweden den 28sten Januari 1926 
m et verklaring van den llden Juni 1928. 

Zijne Majesteit de Koning van Denemarken 
en van IJsland; de Pres ident van de Repu
bliek Finland ; Zijne Majesteit de Koning 
van Noonvegen; Zijne Majesteit de Koning 
van Zweden: 

Erkennende, dat de oorsche Staten een 
daadwerkel ijk toezicht op schepen hebben, en 
volkomen aan de eischen des tijds beantwoor
dende technische vo,prschriften · op dit gebied, 
welke in de verschillende Staten veel overeen
komst met elkaar hebben en op versch illende 
punten zelfs geheel met elkaar overeenstem
men, en dat eene Conferentie te Kopenhagen 
van afgevaard igden van de genoemde Staten 
de overtuiging heeft verkregen, dat de wetge
ving van die landen en hun administratieve 
ste lsel volkomen voldoen aan de eischen, 
welke tegenwoordig kunnen worden gesteld 
aan een betrouwbare controle op de zeewaar
digheid van vaartuigen, hebben besloten een 
verdrag te sluiten nopens volledige weder
zijdsche erkenning van de bepalingen en cer
tificaten betreffende het toezicht op de zee
waardigheid van schepen en de uitrusting 
daarvan met het doe!: 

de betrekkingen op scheepvaartgebied tus
schen de verdragsl uitende Staten wederkeerig 
te vergemakkelijken, 

de samenwerking tusschen de verdragslui
tende Staten ten gunste van de verdere ont
wi kkel ing van de internationalisatie van de 
goedgekeurde regelingen op dit gebied te be
vorderen, 

en hebben daartoe tot hunne gevolmachtig
den benoemd : 

{Zie de namen der gevolmachtigden in den 
Franschen tekst van het verdrag.) 

welke gevolmachtigden, na elkander hunne 
volmachten, welke in goeden en behoorlijken 
vorm werden bevonden, te hebben medege
deel d, het volgende zijn overeengekomen: 

Art. I. Ieder der verdragsluitende Staten 
erkent geheel de bepalingen, vastgesteld door 
de overige verdragsluitende landen, betreffen-

. de de openbare controle op de zeewaardigheid 
van schepen, omvattende zoowel het toezicht 
als de voorschriften nopens bouw, inrichting 
en uitrusting van schepen van ieder type en 
van iedere grootte. l 

Bijgevolg is ieder schip, dat thuis behoort in 
een van de verdragsluitende landen en dat 
voorzien is van de in de wetgeving van het 
land van herkomst voorgeschreven geldige 
certificaten of andere dergelij ke bewijsstukken, 
waaruit blijkt, dat het schip voldoet aan de 
voorschriften van dat land, vrijgesteld van de 
controle in ieder van de overige verdragslui
tende landen, behoudens de hieronder in ar
tikel III vermelde uitzonderingen. 

De in het eerste 1id van clit artikel vervatte 
bepaling zal voor geen der verdragsluitende 
Staten een beletsel zijn om zijne nationalc 

l Zie de Verklaring van 11 Juni 1928. 
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voorschriften nopens de controle op de zee
waardigheid van schepen te wijzigen. 

Art. II. De verdragsluitende Staten zijn tot 
de gemeenschappelijke erkentenis gekomen, 
dat een rationeele regeling van de openbare 
controle op de zeewaardigheid van schepen 
voor een belangrijk dee! kan warden getrof
fen door nauwe samenwerking tusschen de 
regeeringsautoriteiten en erkende classificatie
bureau's, mits de voorwaarden, welke aan de 
samenwerking verbonden zullen zijn, aan de 
betrokken regeering de noodige cont.role verze
keren, zoodat deze in staat gesteld wordt de 
verantwoordelij kheid voor de samenwerking 
met de classificatiebureau's te dragen. (Zie 
voor zoover betreft de pas agiersschepen de in 
art. 57, tweede lid , van de Londensche Con
ventie van 20 J anuari 1914, betreffende de be
veiliging van menschenlevens op zee, voorko
mende bepalingen.) 

Zoolang een classificatiebureau door een 
verdragsluitende Staat blijft erkend, zullen 
de voorschriften van dat bureau met betrek
king tot de schepen, welke door het bureau 
zijn geclasseerd, warden beschouwd als vor
mende een integreerend dee! van de voor
schriften van den verdragsluitenden Staat ten 
aanzien van die punten, voor welke geen bij
zondere bepalingen in de nationale wetgeving 
van den betrokken Staat zijn vastgesteld. 

Art. III. I eder schip, dat voorzien is van 
de vereischte en geldige nationale certificaten 
of andere dergelijke bewijsstukken, als bedoeld 
in artikel I , zal voor zooveel betreft datgene, 
tot bewijs waarvan die documenten strekken, 
in de havens van de overige verdragsluitende 
Staten door de autoriteiten daar ter plaatse 
slechts onderworpen warden aan zoodanige 
controle als noodzakelijk is om vast te stellen, 
dat die certificaten of bewijsstukken zich aan 
boord bevinden. 

Ongeacht vorenstaande bepaling van <lit ar
tikel heeft elk van de verdragsluitende Staten 
het recht in te grijpen, ten einde het vertrek 
te verh inderen van een schip, de vlag voeren
de van een van de overige verdragsluitende 
landen, wanneer den bevoegden autoriteiten 
bekend is geworden, dat er op grond van 
gebreken met betrekking tot punten, welke tot 
het onderwerp van <lit verdrag behooren, 
klaarblijkelijk gevaar voor menschenlevens ge
acbt moet warden verbonden te zijn aan het 
I a ten vertrekken van het vaartuig voor de 
voorgenomen reis. 

In ieder geval van ingrijpen van dezen aard 
zull en de autoriteiten den Consul van het 
land, welks vlag het schip voert, onmiddellijk 
daarrnede in kennis stellen, opdat deze, voor 
het geval de gezagvoerder het schip intusschen 
niet reeds weer in zeewaardigen toestand heeft 
gebracht, de noodige maatregelen naar om
standigheden zal kunnen nemen. 1 

Art. IV. Op de in <lit verdrag neergelegde 
gunstige bepalingen kan geen beroep warden 
gedaan ten behoeve van schepen, welke niet 

• voorien zijn van de in de wetgeving van het 
land van herkomst voorgeschreven geldige cer
t ificaten of dergel ijke bewijsstukken, tenzij het 
betreft schepen, welke op grond van hunne 
geringe grootte of op grond van andere bij-

1 Zie de Verklaring van 11 J uni 1928. 

zondere omstand igheden krachtens de wetge
ving van het land van herkomst vrijgesteld 
zijn van de algemeene cont.role en slechts om 
die redenen niet van dergel ijke documenten 
zijn voorzien. 

Art. V . De verdragslu itende Staten zullen 
ieder voor zich er naar streven de samenwer
king inzake wetgeving nopens de controle op 
de zeewaardigheid van schepen en de bevei-
1 iging van menschenlevens op zee te bevorde
ren en te versterken en zullen te <lien einde 

1. steeds de overige onderteekenende Ian
den nauwkeurig op de hoogte houden van alle 
bepalingen, welke in <lit opzicht in hun land 
warden uitgevaardigd; 

2. voor zoover ·de omstandigheden zulks 
toelaten een nauwe samenwerking onderhou
den bij de voorbereiding van nieuwe bepalin
gen; 

3. voor zoover de omstandigheden zulks 
toelaten, gemeenschappelijk het standpunt van 
de verdrags luitende Staten voorbereiden te
genover de internationale wetgeving betref
fende de in dit verdrag behandelde onderwer
pen. 

Totdat eene andere beslissing zal zijn geno
men, wordt de Deensche regeering verzocht 
a lle desbetreffende gegeven en stukken in 
zake de voorbereiding te verzamelen en aan 
de regeeringen van de verdragsluitende Sta
ten voor te leggen. 

Art. VI. Dit verdrag wordt opgemaakt in 
een exemplaar in Deensche, Finsche, IJsland
sche, Noorsche en Zweedsche teksten, welke 
a ll e a ls authentiek warden beschouwd. Het 
verdrag zal neergelegd warden in het archief 
van het Deensche Ministerie van Buitenland
sche Zaken. 

De Deensche R egeering zal een gewaarmerkt 
a fschrift er van doen toekomen aan de R egee
ring van ieder der verdragsluitende Staten. 1 

Art. VII. Dit verdrag moet bekrachtigd 
warden en de bekrachtigingsoorkonden zullen 
nedergelegd warden in het arch ief van het 
Deensche Ministerie van Buitenlandsche Za ken 
uiterlijk op 1 J ul i 1926. 

De Deensche Regeering zal aan de overige 
verdragslu itende Staten mededeeling doen 
van de nederlegging der bekrachtigingsoor
konden. 

Indien eenige van de verdragsluitende Sta
ten het verdrag niet zouden bekrachtigen, zal 
dit toch van kracht zijn ten aanzien van de 
Staten, we! ke hetzel ve hebben bekrachtigd. 

Art. VIII. Tot <lit verdrag kunnen andere 
Staten toetreden, welker wettelijke bepal ingen 
en administratief stelsel geheel aan de e ischen 
voldoen, welke gesteld mogen warden aan eene 
betrouwbare controle op de zeewaardigheid 
van schepen. Het verzoek tot toetreding moet 
tot de Deensche Regeering warden gericht, 
welke de overige verdragsl uitende Staten on
middell ij k daarmede in kennis zal stellen. In
dien ieder der a lsdan tot het verdrag toege
treden Staten de gevraagde aanslui t ing inwil-
1 igt, heeft deze plaats door nederlegging van 
een akte van toetreding in het archief van het 
Deensche Ministerie van Buitenlandsche Za
ken. De Deensche Regeering zal , wa-nneer 
zoodanige nederlegging plaats heeft gehad, 

1 Zie de Verklaring van 11 J uni 1928. 
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den verschillenden Staten, welke aan het ver
drag deelnemen, daarvan mededeeling doen. 

Art. IX. Dit verdrag treedt in werking 
zoodra het door twee Staten bekrachtigd zal 
zijn te rekenen van den dag, waarop de tweede 
bekrachtigingsoorkonde zal zijn neergelegd in 
het archief van het Deensche MinisLerie van 
Buitenlandsche Zaken. Voor Staten, welke het 
verdrag later bekrachtigen, treedt dit in wer
king op het oogenl., lik der nederlegging van 
hun bekrachtigingsoorkonde. 

Het verdrag kan te alien tijde door ieder 
der verdragsluitende Staten worden opgezegd 
door schriftelijke mededeeling aan de Deen
sche Regeering. De opzegging wordt van 
kracht zes maanden na den dag, waarop zij 
door de Deensche Regeering is ontvangen. 
Door de Deensche Regeering zal aan de 
overige bij het verdrag aangesloten Staten 
mededeeling worden gedaan van de ontvangst 
van een dergelijke opzegging. 

Iedere opzegging geldt slechts voor den 
Staat, welke de opzegging doet. Het verdrag 
bl ijft geldig voor de andere Staten, welke het 
hebben bekrachtigd of welke daartoe zijn toe
getreden of later zullen toetreden. 

Art X. De verdragsluitende Staten kunnen 
te alien tijde langs diplomatieken weg na 
verkregen overeenstemming in dit verdrag de 
verbeteringen aanbrengen, welke wenschel ijk 
of noodzakelijk worden geacht. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche ge
volmacht igden dit verdrag hebben geteekend 
en hetzelve van hun zegels voorzien. 

Gedaan te Kopenhagen in een exemplaar in 
de Deensche, Finsche, IJslandsche, Noorsche 
en Zweedsche talen, den 28sten J anuari 1926. 

C. Moltke. 
Eduard Hj. Palin. 
Jon Krabbe. 
Emil Huitfeldt. 
Joachim Beck-Friis. 

VERKLARING betreffende w·ijzigingen aan
gebracht in de ,·edactie van de artikelen 
I , Ill en Vl van het verd,rag, den 2Ssten 
Janua,-i 1926 gesloten tusschen Denemar
ken, Finland, IJsland, Noorwegen en 
Zweden nope11s de zeewaardigheid en de 
uit,-usting van schepen. 

Zijne Majesteit de Koning van Denemarken 
en van IJsland ; de P1·es ident van de Repu
bliek Finland; Zijne Majesteit de Koning 
van Noorwegen ; Zijne Majesteit de Koning 
van Zweden hebben de ondergeteekenden ge
machtigd de volgende Verklaring te slui ten: 

Artikel I van het verdrag, den 28sten Ja
nuari 1926 gesloten tusschen Denemarken, 
Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden be
treffende de zeewaardigheid en de uitrusting 
van schepen, zal luiden als volgt: · 

Ieder der verdragsluitende Staten erkent ge
heel de bepalingen, vastgesteld door de overige 
verdragslui tende Staten, betreffende de open
bare controle op de zeewaardigheid van sche
pen, omvattende zoowel het toezicht a ls de 
voorschriften nopens bouw, inrichting en uit
rusting van schepen van ieder type en van 
iedere grootte, hierbij inbegrepen de voor
schriften nopens inrichting en uitrusting, ver
band houdende met de bepalingen nopens het 

1 aden, het lossen en andere overeenkomstige 
werkzaamheden op schepen. 

Bijgevolg is ieder schip , dat thuis behoort 
in een van de verdragsluitende Staten en dat 
voorzien is van de in de wetgev ing van het 
land van herkomst voorgeschreven geldige cer
t ificaten of andere dergelij ke bewijsstukken, 
waaruit blijkt, dat het schip voldoet aan de 
voorschriften van dat land, vrijgesteld van 
de controle in ieder van de overige verdrag~ 
slui tende Staten, behoudens de hieronder in 
artikel III vermelde uitzonderingen. 

De in het eerste lid van dit artikel vervatte 
bepaling zal voor geen der verdragsluitende 
Staten een beletsel zijn om zijne nationale 
voorschriften nopens de controle op de zee
waardigheid van schepen te wijzigen. 

Artikel III van bedoeld verdrag zal luiden 
a ls volgt: 

I eder schip, dat voorzien is van de vereisch
te en geldige nationale certificaten of andere 
dergelijke bewijsstukken, als bedoeld in artikel 
I, zal voor zooveel betreft datgene, tot bewijs 
waarvan die documenten strekken, in de h a
vens van de overige verdragsluitende Staten 
door de autoriteiten daar ter plaatse slech ts 
onderworpen worden aan zoodanige controle 
als noodzakelijk is om vast te stellen, dat die 
certificaten of bewijsstukken zich aan boord 
bevinden. 

Ongeacht vorenstaande bepaling van dit ar
tikel heeft elk van de verdragsluitende Staten 
het recht in te grijpen, ten einde het vertrek 
te verhinderen van een schip, de vlag voeren
de van een van de overige verdragsluitende 
landen, wanneer den bevoegden autoriteiten 
bekend is geworden, dat er op grond van ge
brcken met betrekking tot punten, welke tot 
het onderwerp van dit verdrag behooren. 
klaarblijkelijk gevaar voor menschenlevens ge. 
acht moet worden verbonden te zijn aan het 
laten vertrekken van het schip voor de voor
genomen reis. 

In ieder geval van ingrijpen van dezen aard 
zull en de autoritei ten den Consul van het 
land, waar het schip thuisbehoort, onmiddel 
lijk daarmede in kennis stellen, opdat deze, 
voor het geval de gezagvoerder het schip in-• 
tusschen niet reeds weer in zeewaardigen toe .. 
stand heeft gebracht, de noodige maatregelen 
naar omstandigheden zal kunnen nemen. 

Iede ,· der verdragsluitende Staten is boven
dien bevoegd, niettegenstaande de bepaling 
van het eerste lid van dit artikel , de lad ing 
of lossing van een schip, de vlag voerende van 
een 'd'er andere verdragsl ui tende Staten, te 
verbieden of voorloopig te doen staken, indien 
de bevoegde autoriteiten van oordeel zijn, dat 
het bedoelde werk de tot den verdragsl uiten
den Staat behoorende werklieden klaarblij ke
lijk aan gevaar zou bloot stellen, doordien het 
laad- of losgerei niet voldoet aan de wettelijke 
voorschriften van den Staat, waar het betrok
ken schip thuis behoort, of doordien de vol 
strekt noodzakelijke maatregelen, van niet per
manenten aard, om ongevallen te voorkomen, 
niet zijn getroffen. Indien in een geval van in
grijpen van dezen aard niet onmiddellijk de 
noodige voorzieningen, en we! naar genoegen 
van de bedoelde autoriteiten, worden getrof
fen, zal de Consul van het land, waar het 
schi p thuis behoort, zonder verwijl moeten 
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worden gewaarschuwd, opdat deze naar om
tandigheden de noodige maatregelen kan ne

men. 
Artikel VI zal luiden a ls volgt: 
Dit verdrag wordt opgemaakt in een exem

p laar in Deensche, Finsche, IJslandsche, 
Noorsche en Zweedsche teksten, welke alle als 
authentiek worden beschouwd. Het verdrag 
zal neergelegd worden in het archief van het 
Deensche Ministerie van Buitenlandsche Za
ken. 

De Deensche Regeering zal een gewaarmerkt 
afschrift er van doen toekomen aan de Regee
ring van ieder der verdragsluitende Staten. 

Door de zorg van de Deensche Regeering 
zal voorts een authentieke Fransche tekst, 
steunende op de origineele teksten, worden 
vervaardigd. 

Deze verklaring, welke opgemaakt is over
•eenkomstig de regelen van artikel VI van het 
verdrag, treedt in werking op 15 Juni 1928. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche ge
volmachtigden deze verklaring hebben onder
teekend en van hun zegels voorzien. 

Gedaan te Kopenhagen den llden Juni 
1928. 

L. Moltesen. 
J. Nyyssonen. 
Jon Krabbe. 
Emil Huitfeldt. 
Joachim Beck-Friis. 

:29 Juli 1929. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
28 Maart 1925 te Brussel tusschen Neder
lanrl en Belgie gesloten verdrag, betref
fende de territoriale rechterlijke bevoegd
heid, betreffende het faill issement en be
treffende het gezag en de tenuitvoerleg
g ing van rechterlijke beslissingen, van 
scheidsrechterlijke uitspraken en van 
authentieke akten, alsmede van het bij dat 
verdrag gevoegde additioneel protocol 
(Staatsblad 1929, n°. 250). S. 405). 

Wij WILHELMI A, enz.; 
Gezien de wet van 18 Mei 1929 (Staatsblad 

n°. 250), houdende goedkeur ing van het op 
·28 Maart 1925 te B russel tusschen N ederland 
en B elgie gesloten verclrag betreffende de ter
ritoriale rechterlijke bevoegdheid, betreffende 
bet faillissement en betreffende het gezag en 
de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslis
singen, van scheidsrechterlijke uitspraken en 
van authentieke akten, alsmede van het bij 
sdat verdrag gevoegde additioneel protocol ; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag met protocol, op 4 Juli 
1929 te 's-Gravenhage zijn uitgewisseld en dat 
Wij Ons hebben voorbehouden den datum van 
inwerkingtreding van het verdrag, overeen
lromstig artikel 28, vast te stellen; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 25sten Juli 
1929, Directie van het Protocol, n°. 22711 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. bovengenoemd verdrag met protocol te 

doen bekend maken door de plaatsing van dit 
.Besluit in het Staatsblad; 1 

1 Zie voor de Nederlandsche en Fransche 
i;ekst de Wet van 18 Nov. 1929, S. 250. 

2° . den datum van inwerkingtreding van 
het verdrag vast te stellen op 1 September 
1929. 

Een afdruk van dat verdrag met protocol 
is bij dit Besluit gevoegd. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 29sten Juli 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 5 Aug. 1929.) 

30 Juli 1929. KONI KLIJK BESLUIT 
Lager Onderwijswet. Vergoeding uit 

de gemeentekas aan bijzondere lagere 
scholen volgens art. 101, 9• lid (vakonder
wijzers). 

Eene berekening van het aan het school
bestuur te vergoeden· beclrag per lesuur, 
waarbij onderscheid wordt gemaakt tus
schen de verschillende categorieen van 
vakonderwijzers vindt geen steun in de 
wet. 

UITTREKSEL. 

Wij WILHELMINA, euz. ; 
Beschikkende op het beroep, inf(este ld door 

het gemeentebestuur van Groningen, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen 
van 10 Januari 1929, Letter C. C. d. 5• Afd., 
waarbij met vernietiging van het besluit van 
den Raad der gemeente Groningen van 13 
Februari 1928, n°. 12, opnieuw is vastgesteld 
de vergoeding, bedoeld in art. 101, 9• lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 over het jaar 1927 ten 
behoeve van de bijzondere scholen aan de . 
Oliemulderstraat, het Guyotplein, het School
holm, de assaulaan, de Sumatralaan, de 
Dirk-Huizingastra1tt, de Folkingestraat (ge
woon lager-onderwij s) en de Folkingestraat 
(uitgebreid-lager-onderwijs), a lle uitgaande van 
de Vereeniging tot bevordering van Christelijk 
lager- en meer-uitgebreid-lager-onderwijs te 
Groningen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
15 Mei 1929, N°. 324; en van 2 Juli 1929, 

0 • 324/119 ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 Juli 1929, N°. 22986, Afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

0. dat de Raad der gemeente Groningen bij 
besluit van 13 Februari 1928, n° . 12, de vergoe
ding nit de gemeentekas, bedoeld bij het 9• lid 
van· art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920, 
over het dienstjaar 1927 voor het bovenvermeld 
schoolbestuur heeft vastgesteld, voor het 
lager-onderwijs op f 3060.60 en voor het uit
gebreid-lager-onderwijs op f 585 ;· 

dat euz. 
dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 

overwogen dat de Onderwijsraad blijkens zijn 
in z&ke uitgebracht adv ies van meening is, 
dat de onderwerpelijke vergoeding op de 
navolgende wijze moet worden berekend: 
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,,Allereerst worde vastge teld het totaal 
aantal urea vakonderwijs, hetgeen volgens de 
tweede alinea van het negende lid van art. 101 
behoort te worden vergoed. Bij deze berekening 
wordt nog geen onderscheid gemaakt tusschen 
de verschillende soorten van vakonderwijs. 

Indien nu het gemeentbestuur bij verorde
ning of besluit de· salarissen voor verschillende 
categoriei.'n · van vakonderwijzers heeft vast
gesteld, dan behooren de uren der vakonder
wijzerR van de bijzondere scholen v11,n de 
6,rereenkomstige categorieen overeenkom.stig die 
verordening voor versoeding in aanmerking te 
komen. Dit toch schijnt de beste interpretatie 
van de zinsnede der wet ,,eenzelfde bedrag 
per lesuur als de gemeente voor haar vakonder
wijzers heeft uitgegeven". Indien de gemeente 
geen vakonderwijzers heeft, behoorende tot 
de categorie, die aan een bijzondere school 
werkzaam is, dan is de eenige mogelijkheid 
om als vergoeding voor deze laatsten het 
gemiddelde per uur te nemen, dat voor de 
gezamenlijke vakonderwijzers der openbare 
scholen in de gemeente werd betaald. l\fet dien 
verstande, dat niet meer worde vergoed dan 
werkelijk door het schoolbestuur blijkens over 
te leggen kwitautie wordt nitgegeven" ; 

dat enz. 
dat van dit besluit het gemeentebestnur van 

Groningen bij Ons in be1')ep is gekomen, aan
voerende dat de Raad is uitgegaan van het 
standpunt dat de vergoeding voor de verschil
lencle categorieen van vakonclcrwijzers, te weten 
die voor lichamelijke oefening, nuttige hand
werken, en voor de overige vakken, afzorulerlijk 
behoort te warden berekencl ; dat Gedeputeerde 

taten deze opvatting slechts ten deele hebben 
gevolgd; dat de door Gedeputeerde taten ge
volgde wijze van vaststelling een tweeslachtig 
karaktcr draagt - voor een gedeelte der 
berekening immers wordt wel en vom· een 
antler dee! geen rekening gehouden met den 
aard van het gegeven onderwijs - ; dat zij 
ook aanleiding geeft tot ernstige onbillijkheid, 
voortvloeiende hieruit, dat aan het meerendeel 
der onder het schoolbestuur staande scholen 
in 1927 door vakonderwijzers geen les werd 
gegeven in lichamelijke oefening, wat tot gevolg 
he ft, dat aan de bijzondere cholen een be
langrijk hooger bedrag voor het handwerk
onderwijs zal knnnen warden besteed dan aan 
de openbare scholen geschiedt; dat het voor de 
hand ligt, dat zoodanig bevoordeelen niet in 
overeenstemming is met het beginsel van ~elijk
stelling, neergelegd in de Lager-Onderw,jswet 
1920; 

0. dat geen arond bestaat tot het toepassen 
van het bepaalde in de eerste en in de tweede 
alinea van het negende lid van art. 101 in dier 
voege dat bij het berekenen van het aan het 
schoolbestuur te vergoedeu bedrag per lesuur 
en van het maximum te vergoeden aantal 
le urea onderscheid wordt gemaakt tusschen 
de verschillende categorieen van vakleer
krachten, in dit geval vakonderwijzers in 
lichamelijke oefening en vakonderwijzeressen 
in nuttige handwerken; 

dat toch het inachtnemen van een zoodanige 
onderscheiding noch in de bewoordingen der 
wet, noch in de geschiedenis barer totstand
koming steun vindt; 

·dat dns de grief van het gemeentebestuur 

1929. 

tegen de wijze, waarop Gedeputeerde Staten 
het maximum te vergoeden aantal lesuren 
hebben vastge teld, niet opgaat; 

dat echter de berekening door Gedeputeerde 
taten van het aan het schoolbestuur te ver

goeden bedrag per lesuur, waarbij zij ten 
onrechtl') de bedoeWe onderscheiding in acht 
hebben genomen, aan de handhaving van het 
bestreden besluit in den weg staat; 

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

hct besluit ·van Gedepntecrde Staten van 
Groningen van 10 Januari 1929, Letter C. C. d., 
5• Afd., tt: vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Knnsten en 
Wetenschappen is belast met de uitYoering 
van dit besluit , waarvan afschrift zal warden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Be tuur. 

Soestdijk, den 30 Juli 1929. 
WILHELMIN' A. 

De Minister mn 
Orulerwijs, K unsten en W etenschappen, 

Wa s z ink. 
(B.) 

31 Juli 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

De aanvrage van gelden ter reparatie 
van enkelo jaren tevoren aangeschafto 
kachels vindt geen steun in art. 72; de 
kosten van zoodanige reparatie behooren 
onder de kosten, bedoeld in art. 101, l• en 
4• lid. Hiertegenover kan geen beroep 
warden gedaan op de omstandigheid, dat 
de uitgave, als voortvloeiend uit de gebre
ken van het goed zelf, een buitengewoon 
karakter zou dragen, noch op de omstan
heid, dat deze uitgave zou zijn gedaan op 
aanwijzing van het gemeentebestuur. 

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

het gemeentebestuur van Amsterdam tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Holland 
van 13 Februari 1929, n°. 136, waarbij met 
vernietiging van het besluit van den Raad 
der gemeente Amsterdam van 18 April 1928, 
n•. 1776, is bepaald, dat de door het bestuur 
der Vereeniging van den Heiligen Vincentius 
a Paulo te Amsterdam, overeenkomstig ar
tikel 72 der Lager-Ondenvijswet 1920, ge
vraagde medewerking tot het beschikbaarstel
len van gelden ter verkrijgin~ van goed func
tionneerende kachels in de b1jzondere scholen 
dier Vereeniging aan de Halmaheirastraat, de 
]Jsselstraat, de Westzaanstraat en de Alber
dingk Thymstraat aldaar, alsnog moet warden 
verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 2 
Juli 1929, n°. 428; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 25 
Juli 1929, n°. 22988, Afdeeling Lager Onder
wijs Financieel ; 

0. dat de Raad der gemeente Amsterdam 
op 18 April 1928 afwijzend heeft beschikt op 
eene aanvrage van het bestuur der Vereeni
ging van den Heiligen Vincentius a Paulo te 

48 
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Amsterdam tot het beschikbaar stellen van 
gelden ter verkrijging van goed functionnee
rnnde kachels in zijne scholen, gelegen aan 
de Halmaheirastraat, de IJsselstraat, de West
zaanstraat en de Alberd ingk Thymstraat al
daar; 

dat, ingevolge een door het schoolbestuur 
ingesteld beroep, Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland, bij besluit van 13 Februari 
1929, n°. 136, met vernietiging van het bestre
den raadsbesluit hebben beslist, dat de door 
het appelleerende bestuur gevraagde mede
werking behoort te worden verleend; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat uit de gewisselde stukken is gebleken, 
dat het school bestuur zich bij de eerste in
richting der scholen met het gemeentebestuur 
heeft verstaan om in a fwijking van de oor
spronkelij ke begrooting, zoogenaamde Dr. 
Meidingerkachels aan te schaffen, waaraan 
door het schoolbestuur de voorkeur werd ge
geven; dat het gemeentebestuur, hoewel de 
aanscha.ffingskosten der Dr. Meidingerkachels 
be] angrijk hooger waren dan van gewone 
kachels, hierin heeft toegestemd; dat toen de 
kachels niet deugdelijk bleken te zijn, wijl 
reeds in het eerste stookseizoen van een groot 
aantal de roosters waren doorgebrand en de 
gegoten ijzeren potten waren beschadigd, het 
schoolbestuur er op raad vanwege de gemeente 
bij den leverancier op heeft aangedrongen de 
oude kachels door nieuwe te vervangen, het
geen door dezen echter is geweigerd; dat het 
schoolbestuur zich daarop andermaal heeft ver
staan met het gemeentebestuur, hetwelk ter 
zake een technisch onderzoek had doen instel
len, da.t de onbruikbaarheid der kachels in den 
staat waarin zij waren komen te verkeeren had 
bevestigd, terwijl deze onbruikbaarheid niet 
was ontstaan door onoordeelkundig stoken; 
dat het gemeentebestuur - bezwaar makende 
tegen de gevraagde aanschaffing van nieuwe 
salamanclerkachels ter vervanging de, Dr. 
Meiclingerkachels - het toen beter oordeelde, 
dat het schoolbestuur het herstel der kachels, 
respectievelijk de aanvulling der gebrekkige 
levering aan den leverancier der Dr. Meidin
gerkachels zou opdragen voor een bedrag van 
f 985.25, waartoe de leverancier zich tegenover 
de gemeente had bereid verklaard; dat het 
schoolbestuur met het oog op de urgentie der 
zaak, na telefonisch onderhoud met de Afdee
ling Ondenvijs, becloelde opcli-acht heeft ge
geven, <loch tegelijkertijd ter bevestiging van 
<lit onderhoud in een brief aan Burgemeester 
en Wethouders vastlegde, dat zulks was ge
schied op u itdrukkelijk verlangen van de ge
meente en dat de kosten der herstell ing, in
gevolge artikel 72 der Lager-Onderwijswet 
1920, aan den Raad zouden worden aange
vraagd; dat op <lit schrijven geen weerleg
gi ng van de zijde der gemeente plaats had, 
zoodat het schoolbestuur gerechtigd was aan 
te nemen, dat de juistheid van zijne voorstel
ling van zaken door Burgemeester en Wet
houders werd erkend; dat uit de exploitatie
vergoeding, die krachtens artikel 101 der wet 
aan de schoolbesturen wordt toegekencl, o.m . 
gekweten moeten worden de kosten van het 
gewone onderhoud, uit normale slijtage ont
staan, clan we! uit slijtage, die aan slechte 
behandeli ng kan worden toegeschreven: clat 

hieronder echter niet valt eene uitgave als 
die, waarvan in het gegeven geval spra ke is, 
welke, op aanwijzing van het gemeentebestuur 
gedaan en voortvloeiende uit gebreken van 
het goed zelf, een buitengewoon karakte1· 
clroeg; dat de hiervoor vereischte gelden 
langs den weg van artikel 72 cler wet aan de 
gemeente kunnen worclen aangevraagd; dat 
voorts met de onderwerpelijke aanvrage, in
gevolge dat wetsartikel, de normale eischen 
aan het geven van lager onderwijs te stellen, 
niet worden overschreden, wijl de gelden des
tijds voor de aanschaffing der Dr. Meidinger
kachels aangevraagd, door het gemeentebe
stuur vrijwillig werden toegestaan en in het 
feit, dat deze kachels duurder waren dan de 
gebruikelij ke, geen reden kan gelegen zijn 
het schoolbestuur aansprakelij k te stellen voor 
de kosten, indien de duurdere kachels spoedi
ger dan verwacht werd, eene buitengewone 
herstelling moesten ondergaan; dat de weige
ring van medewerking door de gemeente 
krnchtens artikel 72 dan ook ten onrechte is 
geschied; 

dat de Gemeenteraacl in beroep aanvoert, 
clat bij het door Ged. Staten bedoeld telefo
nisch onderhoud namens het gemeentebestuur 
werd medegedeeld, dat naar de meening van 
<li t College noch vo5n· de aanschaffing van 
nieuwe kachels, noch voor de herstelling van 
de aanwez ige kachels op grond van artikel 72 
der Lager-Onderwijswet 1920 gelden uit de 
gemeentekas zouden kunnen worden beschik
baar gesteld , aangezien beschikbaarstelling 
van de benoodigde gelden in beide gevallen 
zou beteekenen eene overschrijding van de nor
male eischen aan het geven van lager-onde1·
wijs te stellen en bovendien, voor wat betreft 
beschikbaarstelling van gelden voor de her
stelling der aanwezige kachels, de bewoordin
gen van artikel 72 cleze reeds uitsloten ; dat 
naar de meening van het gemeentebestuur de 
kosten van de herstelling bestreden zouclen 
kunnen warden uit de jaarlijksche vergoeding 
van de kosten van instandhouding, bedoeld in 
artikel 101 der wet ; dat het gemeentebestuur, 
als zijnde ter zake geen belanghebbende, de 
vraag of het aanbeveling verdiende, den leve
rancier der kachels in rechten aan te spreken, 
aan het bestuur ter beantwoording moest over
laten; dat van <lit onderhoud door het school
bestuur cene onjuiste voorstelling werd ge
geven ; dat Gedeputeerde Staten meenen, dat 
nu op deze onjuiste voorstelling van het be
stuur geen weerlegging vanwege het gemeen
tebestuur is gevolgd, het schoolbestuur gerech
tigd was aan te nemen, dat de juistheid zijner 
voorstelling door het gemeentebestuur werd 
erkend; dat het gemeentebestuur niet vermag 
in te zien, waarop deze gebondenheid aan een 
eenzijdig gegeven, niet-juiste schriftelijke be
vestiging van het school bestuur van het tele
fonisch onderhoud zou berusten; dat er voor 
het gemeentebestuur geen reden bestond om 
onmiddellijk op de onjuistheid van de voor
stelling van het schoolbestuur te wijzen, aan
gezien eene dergelijke rectificatie in casu zon
der eenig gevolg zou zijn geweest, daar uit 
den brief van het schoolbestuur bleek, dat 
<li t zijne decisie ter zake reeds had genomen, 
het bestuur in <lit schrijven aankondigde eene 
aanvrage aan den Raad te zullen ri~ht,P-n en 
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uit het verband, waarin dit werd vermeld, 
kon worden opgemerkt, dat deze aanvrage 
spoedig zou volgen, zoodat het gemeentebe
stuur spoedig gelegenheid zou hebben gehad, 
zijne voorstelling der feiten tegenover die van 
het scboolbestuur te stellen; dat deze aanvrage 
uitbleef, daar toch de brief waarin zij werd 
aangekondigd, is van 19 Juli 1927 en de aan
vrage zelf werd ingediend op 23 J anuari 
1928 ; dat daardoor we! de indruk moest wor
den verkregen, dat het schoolbestuur de on
juistheid van zijn standpunt was gaan inzien, 
zoodat voor eene rectificatie van de voorstel-
1 ing van het bestuur toen in het geheel geen 
1·eden meer bestond; dat ecbter ook, indien 
de voorstelling van meerbedoeld onderhoud, 
gelijk bet schoolbestuur die in zijn brief heeft 
gegeven, juist zou zijn, tusscben partijen 
vaststaat, dat de gemeente in elk geval bij 
dit onderhoud zich op het standpunt heeft 
geplaatst, dat de kosten van herstel der 
kachels bestreden moesten worden uit de ver
goeding, bedoeld in artikel 101 der Lager
Onderwijswet 1920 en dat gelden daarvoor 
langs den weg van artikel 72 der wet niet 
van de gemeente zouden kunnen worden ver
kregen; dat trouwens eene overeenkomst tus
schen het bestuur en de gemeente om voor de 
bestrijding van deze kosten gelden ex artikel 
72 beschikbaar te stellen, ware zij gesloten, 
zou st1·ijden met de bepalingen der Lager
Onderwijswet 1920 en mitsdien, ingevolge bet 
bepaalde in artikel 14 der wet, houdende 
algemeene bepalingen der wetgeving van bet 
Koningrijk, krachteloos zou zijn ; dat de mee
ning van Gedeputeerde Staten, dat uit de ver
goecling ex artikel 101 der wet o.m. ge~eten 
zouclen moeten worden de kosten van het ge
wone onderhoud, uit normale slijtage ont
staan, clan we! uit slijtage, die aan slechte be
bandeling kan worden toegeschreven, doch dat 
op de wijze, genoemd in artikel 72 der wet, 
uit de gemeentekas kan worden verkregen 
vergoeding van uitgaven van instandhouding, 
welke een buitengewoon karakter dragen, niet 
den mi nsten steun in de wet vindt; dat zelfs 
bij de meest ruime interpretatie van artikel 
72 de herstell ing van defecte kachels onder 
geen der in dit artikel genoemde werken of 
a anschaffingen is te rangschikken, onver
schillig of die herstelling van gewonen clan 
we! van buitengewonen aard is; dat integen
deel uit artikel 101 juncto artikel '55 duidelijk 
blijkt, dat slechts langs den weg van artikel 
101 van de gemeente vergoeding van kosten 
van instandhouding van schoolmeubelen, als 
waartoe reparatie aan kachels gerekend moet 
worden te behooren, kan worden verkregen en 
Ged. Staten alzoo geheel ten onrechte heb
ben aangenomen, dat de gemeente, ingevolge 
artikel 72, haar medewerking bij de hen;tel-
1 ing van kachels heeft te verleenen; dat Ged. 
Staten ten slotte hebben aangenomen, dat be
schikbaarstell ing van gelden voor de herstel
ling van de aanwezige kachels niet zou betee
kenen overschrijding van de normale eischen, 
aan bet geven van lager onderwijs te stellen; 
dat dit naar de meening van bet gemeentebe
stuur we! het geval zou zijn ; dat immers bij 
de inrichting van de in de aanvrage van bet 
bestuur bedoelde nieuwe schoolgebouwen door 
de gemeente gelden voor de aanschaffing van 

kachels werden beschikbaar gesteld, ruim vol
doende voor de aanschaffing van in alle op
zichten voldoende kachels; dat het schoolbe
stuur met deze gelden kachels heeft aange
schaft, welke niet bleken ·te voldoen; dat het 
risico van deze aanschaffing bij bet school
bestuur dient te berusten; dat hieraan niet af
doet het door Ged. Staten ter bestrijding dezer 
opvatting aangevoerde argument, dat bedoelde 
aanschaffing, ingevolge bet bepaalde in arti
kel 77, 6e lid, der wet door de gemeente werd 
goedgekeurd; dat immers de in gemeld wets
artikel aan het gemeentebestuur gegeven be
voegdheid om te treden in eene beoordeeling 
van bestek, beg1·ooting, enz. tot doe! heeft dit 
in de gelegenheid te stellen, er tegen te wa
ken, dat onnoodige uitgaven ten laste van de 
gemeentekas worden gebracht, doch allerminst 
de strekking bezit het risico, hetwelk elke koo
per bij iedere aanschaffing lijdt, in dergelijke 
gevallen van het school bestuur naar de ge
meente over te brengen; dat - nog afgezien 
van de geringe zelfstandigheid, die ware bet 
anders, voor de school besturen, in strijd met 
de algemeene strekking der wet in dezen zou 
overblijven - eene dergelijke opvatting van 
het bepaalde in artikel 77 reeds hierom zou 
moeten worden gewraakt, omdat het voor een 
gemeentebestuur practisch onmogelijk is bij 
de talrijke, op grond van artikel 72 ten laste 
der gemeente gebracht wordende aanschaf
fingen van voorwerpen van allerlei aard en 
fabrikaat, te onderzoeken of in elk concreet 
geval de aan te schaffen voorwerpen we! een 
voldoende mate van cleugdelijkheid bezitten; 

dat nu, indien, gelijk in het onderhavige ge
val blijkens het voorgaande is geschied, bij 
de stichting van een schoolgebouw een zeer 
voldoend bedrag voor de aanscbaffing van 
zeer deugdel ijke kachels is beschikbaar ge
steld, met besch ikbaarstelling na eenige jaren 
van een belangrijk bedrag voar de herstelling 
dier kachels, gesteld, dat de gelden vaar di 
doeleinde langs den weg van artikel 72 zouden 
kunnen warden verkregen, stellig zauden wor
den overschreden de normale eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen; 

0. dat bij den bouw van de bovenbedoelde 
scbolen in de jaren 1924, 1925 en 1926 gelden 
beschikbaar zijn gesteld voor de aanscbaffing 
van nieuwe kacbels ; 

dat de door het scboolbestuur aangeschafte 
kachels voor een dee! reeds spoedig gebreken 
vertoonden en reparatie behaefden; 

dat bet schoolbestuur bij schrijven van 19 
Juli 1927 aan Burgemeester en Wetbouders 
van Amsterdam heeft medegedeeld, dat het 
opdracht zou geven, voor f 985.25 de kachels 
te repareeren en dat bet deze gelden ex ar
tikel 72 der Lager-Onderwijs 1920 aan den 
gemeenteraad zou aanvragen; 

dat het schoalbestuur inderdaad bij een tot 
den gemeenteraad gericht schrijven dd. 20 
Januari 1928 de bedaelde som ingevolge ar
tikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 heeft 
aangevraagd; 

0 . dat uit de bovenvermelde feiten en Om
standigheden in anderling verband en samen
hang beschouwd, maet warden afgeleid, dat 
de aanvrage dd. 20 J anuari 1928 strekte ter 
verkrijging van gelden ter reparatie van en
kele jarnn te voren aangeschafte kachels; 
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_r dat het schoolbestu1,1r weliswaar bew'eeit, dat 
het hier zou betreffen eene aanvulling van 
eene van-meet-af-aan gebrekkige levering, <loch 
dat <lit betoog niet ter zake dienende is, aan
gezien in het onderhavige geval deze aanvul
ling door reparatie zou plaats vinden; 

dat de kosten dezer reparatie niet langs den 
,veg van artikel 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 kunnen worden vergoed, <loch behooren 
te worden gebracht onder de kosten van in
standhouding der school, als bedoeld bij arti
kel 101, le en 4e lid der wet; 

dat hie1·tegenover geen beroep kan WOI'den 
gedaan noch op de omstandigheid, dat de on
derhavige uitgave, als voortvloeiende uit de 
gebreken van het goed zelf, een buitenge
woon karakter zou dragen, noch op de omstan
digheid dat deze uitgave zou zijn gedaan op 
aanwijzing van het gemeentebestuur, aange
nomen, dat zulks inderdaad het geval is ge
weest · 

dat 'de Raad der gemeente Amsterdam der
halve terecht bij zijn besluit van 18 April 
1928, n°. 1776, afwijzend op de aanvrage heeft 
beschikt en Ged. Staten ten onrechte bij hun 
besluit van 13 Februari 1929, n°. 186, met 
vernietiging van het bestreden raadsbesluit 
hebben beslist, dat de door het appelleerende 
schoolbestuur gevraagde medewerking behoort 
te worden verleend; 

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

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Noord-Holland van 13 Februari 
1929, n°. 136, het besluit van den Raad der 
gemeente Amsterdam van 18 April 1928, n° . 
1776, houdende afwijzing van de aanvrage, te 
handhaven; 

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

31 Juli 1929. KONI KLIJK BESLUIT' 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

De aanvrage van gelden ter vervanging 
van bestaande kachels overschrijdt niet 
de normale eischen, aan het geven van 
lager onderwijs te stellen, nu gebleken is, 
dat de aanwezige kachels onbruikbaar zijn. 
Daaraan doet niet af, dat de onbruikbare 
kachels bij de st-ichting van het schoolge
bouw nog slechts kort geleden zijn aange
schaft en reeds na een gebruik van een, 
twee en drie winters geheel onbruikbaar 
bleken. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, irigesteld door 

het gemeentebestuur van Amsterdam tegen 
het besluit van Ged. Staten van Noord-Hol
land van 13 Februari 1929, n°. 136, waarbij 
met vernietiging van het besluit van dep Raad 
der gemeente Amsterdam van 26 Juli 1928, is 
bepaald, dat de door het bestuur qer Vereeni
ging van den Heiligen Vincentius a Paulo te 
Amsterdam, overeenkomstig artikel 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 gevraagde medewer
king voor de aanschaffing van nieuwe kachels 
ten behoeve van de bijzondere school dier 
Vereeniging aan de Westzaanstraat, de Al
berdingk 'fhymstraat, de Halmaheirastraat 

en' de IJsselstraat aldaa1·, ·aJsnog moet ~vorden 
verleerrd; · 1 

• 

- Den Raad van State, Afdeeling· voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Juli 1929, n° . 429; · , · 
· Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 Juli 1929, n°. 22990, Afd. L. 0. F.; 

0. dat de Raad der gemeente Amsterdam 
op 26 Juli 1928 afwijzend heeft beschikt op 
eene aanvrage van het Bestuur der Vereeni
ging rnn den Heiligen Vincentius a Paulo 
tot het beschikbaar stellen van gelden krach
tens artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
voor de aanschaffing van 14 kachels YOOr de 
school aan de Westzaanstraat, 10 kachels yoor 
de school aan de Alberdingk Thymstraat, 9 
kachels voor de school aan de Halmaheira
straat en 5 kachels voor de school aan de 
IJ sselstraat; 

dat, ingevolge een door het Schoolbestuur 
ingesteld beroep, Ged. Staten bij besluit van 
13 Febmari 1929, n°. 136, met vernietiging 
van het raadsbesl uit hebben beslist, dat de 
door het appelleerende bestuur gevraagde me
dewerking behoort te worden verleend; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat Yoor de aanschaff ing van nieuwe kachels 
ter vervanging van bestaande, die onbruikbaar 
zijn geworden - om welke reden dan ook -, 
gelden kunnen worden aangevraagd langs den 
weg van artikel 72 der wet, aangez ien, zooals 
ook bij Ons besluit van 15 Janua1·i 1926, n°. 
8 is beslist, de bewoordingen van <lit artikel 
geen aanleiding geven om onderscheid te ma
ken naar gelang het eene eerste complete aan
schaffing van schoolmeubelen enz. betreft, dan 
we! aanschaffing van deze ter vervanging van 
bestaande; dat door de aanvrage in dit geval, 
al is zij vrij spoedig gedaan nadat de gelden 
voor eerste aanschaffing van kachels werden 
toegestaan, de normale eischen, aan het ge
yen van lager onderwijs te stellen niet worden 
overschreden, aangezien deze aanschaffing, zoo 
al niet met instemming, dan toch na overleg 
en met voorkennis van het gemeentebestuur 
is geschied, en het feit, dat de kachels spoedig 
ondeugdelijk bleken en, ook na reparatie, on
bruikbaar werden bevonden, niet is te wijten 
aan verwaarloozing of onoordeelkundige be
handeling van de zijde van het schoolbestuur; 
dat mitsdien de gevraagde medewerking ten 
omechte door den Raad is geweigerd; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat bij de inrichting van de bedoelde scholen 
door de gemeente gelden werden beschikbaar 
gesteld, ruim voldoende voor de aanschaffing 
van in a lle opzichten voldoende kachels; dat 
het school bestuur met deze geld en kachels 
heeft aangeschaft, welke respectievelij k reeds 

. na een gebruik gedurende een, twee en drie 
winters geheel onbruikbaar bleken; dat het 
risico van deze aanschaffing bij het schoolbe
stuur client te berusten; dat hieraan niet af
doet de omstandigheid, dat bedoelde aanschaf
f ing ingevolge artikel 77, 6e l id, der wet door 
de gemeente werd goedgekeurd; dat toch de 
in gemeld wetsartikel aan het gemeentebe
stuur gegeven bevoegdheid om te treden in 
eene beoordeeling van bestek, begrooting, enz. 
tot doe! heeft, <lit in de gelegenheid te stel
len er tegen te waken, dat onnoodige uit-
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gaven ten laste van de gemeentekas worden 
gebracht, <loch allerminst de strekking heeft 
het r isico, hetwelk elke kooper bij iedere aan
schaffing lijdt, in dergelijke gevallen van het 
schoolbestuur naar de gemeente over te bren
gen; dat dit reeds hierom niet de strekking 
rnn bedoelde wetsbepaling kan zijn, omdat 
het practisch voor een gemeentebestuur on
mogelijk is bij de talrijke aanschaffingen van 
voorwerpen van allerlei aard en fabr ikaat 
voor de bijzondere 1 agere scholen, we! ke I angs 
den weg van art. 72 ten laste der gemeentekas 
worden gebracht, te onderzoeken of de aan 
te schaffcn voorwerpen in elk concreet geval 
we! eene voldoende mate van deugdelijkheid 
bezitten: dat, indien bij de stichting van een 
schoolgebouw gelden zijn be chikbaar gesteld, 
ruim voldoende voor de aanschaffing van 
kachels van zoodanige solidi teit, dat zij bij 
oordeelkundig gebruik en behoorlijk onder
houd verscheidene jaren dienst kunnen doen, 
het reeds na enkele jaren weder ter beschik
king van dat schoolbestuur stellen van gelden 
voor de aanschaffing van nieuwe - ter ver
vanging van door dat schoolbestuur geheel 
naar vrije keuze en mitsdien op eigen risico 
aangeschafte - kachels naar hunne meaning 
stell ig zou beteekenen eene overschrijding van 
de normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen; 

0 . dat artikel 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 aan het bestuur eener rechtspersoonlijk
heid bezittende instell ing of vereeniging o. m. 
cl bevoegdheid geeft aan den gemeenteraad 
gelden aan te vragen benoodigd voor de aan
chaffing van nieuwe schoolmeubelen; 

dat de bewoordingen van het wetsartikel 
geene aanleiding geven om onderscheid te ma
ken naar gelang het betreft aanschaff ing voor 
het eerst, dan we! vernieuwing van reeds aan
wezige meubelen: 

dat in het onderhavige geval de aanvrage 
van gelden ter vervanging van bestaande 
kachels de normale eischen, aan het geven 
van lager onderwijs te stellen, niet over
schrijdt, nu gebleken is dat de aanwezige 
kachels onbruikbaar zijn; 

dat derhalve Ged. Staten terecht bij hun be
streden besluit met vernietiging van het raads
besluit van 26 Juli 1928, hebben beslist, dat 
de door het schoolbestuur gevraagde medewer
king behoort te worden verleend; 

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

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

Wetenschappen is belast, enz. {A. B . ) 

1 .4. ugustus 1929. BESLUIT tot vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding der 
Indische Bedrijvenwet. S. 406. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Kolonien van 26 Juli 1929, 2de Afdeeling en 
A. D . n°. 7 ; 

Gel et op het tweede I id van artikel 25 der 
Indische Bedrijvenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

De , Indisohe Bedrijvenwet ( N ede,·landsch 
Staatsblad 1927 n°. 175, lndisch Staatsblad 
1927 n°. 4m) treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien van de plaat-

sing vau dit besluit in het Staatsblad van 
N ederlan<lsch- l ndie. 

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

Soestdijk, den lsten Augustus 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloni en, 
K o n i n g s be r g e r. 
(Uitgeg . 12 Aug. 1929. ) 

1 Augustus 1929. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
toetred ing tot het verdrag van Parijs van 
27 Augustus 1928 tot uitbanning van den 
oorlog (Staatsblad 1929, n°. 209). S. 407. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de wet van 25 April 1929 (Staats

blad n°. 209), houdende goedkeuring van het 
voorbehoud tot toetreding tot het verdrag van 
Pa1-ijs van 27 Augustus 1928 tot uitbanning 
van den oorlog; 

Overwegende, dat Wij tot dat verdrag zijn 
toegetreden en dat Onze akte van toetreding 
te Washing ton is nedergelegd; 

Overwegende, dat het verdrag op 24 Juli 
1929 in werking is getreden; 

Op de voordraoht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 29sten Juli 
1929, Direotie van het Protocol, n°. 22873 ; 

Habben goedgevonden en verstaan: 
bovenbedoelde toetreding te doen bekend 

maken door de plaatsing van dit Besluit in 
het Staatsblad. 1 

Een afdruk en eene vertaling van meerbe
doeld verdrag, alsmede eene opgave van de 
landen, die het ve1·drag hebben bekrachtigd 
of daartoe zijn toegetreden, zijn bij dit Besluit 
gevoegd 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zij n, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereisoht. 

Het Loo, den lsten Augustus 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlan<lsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 14 Aug. 1929. ) 

VERTALING. 

DE PRESIDENT VAN HET DUITSCHE 
RIJK, DE PRESIDENT VAN iDE VER
EENIGDE STATEN VAN AMERIKA, ZIJ
NE MAJESTEIT DE KONING DER BEL
GEN, DE PRESIDE1 T VAN DE FRAN
SCHE REPvBLIEK, ZIJNE MAJESTEIT 
DE KONING VAN GROOT-BRITANNIE, 
VA IERLAND EN VAN DE BRITSCHE 
OVERZEESCHE GEBIEDEN, KEIZER 
VAN n ,nJIE, ZIJNE M"AJESTEIT DE KO
NING VAN ITALIE, ZIJNE MAJESTEIT 
DE KEIZER VAN JAPAN, DE PRESI
DENT VAN DE REPUBLIEK POLEN, DE 
PRESIDENT VA DE TSJECHOSLO
W AAK.SCHE REPUBLIEK, 

Diep doordrongen van den hoogen plioht, 
die op hen rust om het welzijn der mensohheid 
te bevorderen; 

1 Hicrvan is alleen de Nederlandsche tckst 
opgenomen . Zie voor de Fransche en Engelsche 
tekst de Wet van 2fi _.\pril 1929, S. 209. 
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Overtuigd, dat het oogenblik daar is om 
openl ijk afstand te doen van den oorlog a ls 
werktuig van nationale politiek, opdat de 
vreedzame en vriendschappelijke verhoudin
gen, die thans tusschen hunne vol keren be
staan, altijd mogen voortduren; 

Overtuigd, dat alle veranderingen in hunne 
onderlinge verhoudingen slechts moeten war
den nagestreefd door vreedzame middelen en 
verwezenlijkt moeten warden in orde en vrede 
en dat aan elke bij dit verdrag partij zijnde Mo
gendheid, welke in den vervolge zou trachten 
hare nationale belangen te bevorderen door 
van oorlog gebruik te maken, de voordeelen 
van het huidige verdrag zullen moeten warden 
ontzegd; 

Vervuld van de hoop dat, aangemoed igd 
door hun voorbeeld, alle andere atian der 
wereld zich bij dit menschlievend streven zul
len aansluiten, en, door tot dit verdrag toe 
te treden, zoodra dit in werking zal treden, 
hare volkeren in het genot zullen stellen van 
zijne heil zame bepalingen, waardoor alle be
schaafde Nation der wereld vereenigd zullen 
warden in een gemeenschappelijke vcrwerping 
van den oorlog als werktuig van hare natio
nale politiek; 

Hebben besloten een verdrag te sl ui ten en 
tot dat doe! als hun respectievelijke gevol
machtigden aangewezen, te weten: 

De President van het Duitsche Rijk: 
Dr. Gustav Stresemann, Minister van Bui

tenl andsche Zaken ; 

De President van de , creenigde Staten van 
Amerika: 

The Honorable Frank B. Kellogg, Staats
secretaris; 

Zijne Majesteit de Koning der B el gen: 
den Heer Paul Hymans, l\Iini ter van Bui

tenlandsche Zaken, Minister van taat; 

D e President van de Fransche R epubliek: 
den Heer Aristide Briand, Minister van 

Buitenlandsche Zaken; 

Zijne Majesteit de Koning van Groot-Bri
tannie, van I erland en van de Britsche Over
zeesche Gebieden, K eizer van lndiii: Voo1· 
Groot-B1·itannia, Noord-Ierland en alle deelen 
van het Britsche Keizerrijk, welke niet elk 
afzonderlijk Lid van den Volkenbond zijn: 

The Right Honourable Lord Cushendnn, Kan
sel ier van het Hertogdom Lancaster, taats
secretaris voor Buitenlandsche Zaken a . i.; 

Voo,· het Gewest Canada: 
The Right Honourable William Lyon 

'Iackenzie King, Eerste Minister en Minister 
van Buitenlanclsche Zaken; 

Voor het Gemeenbest A ustraliii: 
The Honourable Alexander John McLach

lan, Lid van den Uitvoerenden Baud raacl; 
Voor het Gewest Nieuw-Z eeland: 
The Honourable ir Christopher James 

Parr, Hooge Commissaris van -ieuw-Zeeland 
in Groot-Britannia; 

Voor de Unie van ZuidrA./rika: 
The Honourable Jacobus Stephanus Smit, 

Hooge Commissaris van de Unie van Zuid
Afrika in Groot-Britannia; 

Voor den Vrijstaat I erland: 
den Heer William Thomas Cosgrave, Voor

zitter van den Uitvoerenden Raad; 

Voor Indie: 
The Right Honourable Lord Cushendun, Kan

selier van het Hertogdom Lancaster, Staats
secretaris voor Buitenlandsche Zaken a. i.: 

Zijne Majesteit de Koning van I taliii: 
Graaf Caetano Manzoni, Hoogstdeszelfs Bui

tengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur te 
Parij ; 

Zijne llfajesteit de Keize,· van Japan: 
Graaf Uchida, Privy Councillor; 

De President van de R epubliek Polen: 
den Heer A. Zaleski , Minister van Buiten

landsche Zaken; 

De President van de Tsjechoslowaaksche 
Republiek: 

Dr. Eduard Benes, Minister van Buiten
landsche Zaken; 

die, na elkader mededeeling te hebben ge
daan van hunne volmachten, welke in goeden 
en behoorlijken vorm zijn bevonden, zijn over
eengekomen omtrent de volgende artikelen: 

Art. 1. De Hooge verdragsluitende Partijen 
verklaren plechtig, elk in naam van haar volk. 
dat zij het gebruik maken van den oorlog 
voor de regeling van internationale ge chillen 
veroordeelen en daarvan afstand doen als 
werl--tuig van nationale politiek in hare be
trekki ngen tot el kander. 

Art. 2. De Hooge verdragsluitende Par
tijen erkennen, dat de 1·egeling of de oplossing 
van alle ge chillen of conflicten, van welken 
aard of oorsprong deze ook mogen zijn, die 
tusschen haar mochten rijzen, nooit anders clan 
door vreedzame middelen mag warden nage
streefcl. 

Art. 3. Dit verdrag zal door elk der Hoage 
verclragsln itende Partijen, in de preambule 
genoemd, op de door hare constitutie verlang
de wijze bekrachtigcl warden en het zal tus
schen haar in werking treden, zoodra alle be
krachtigingsoorkonden in Washington zullen 
zijn neergelegd. 

Dit verdrag zal, wanneer bet op de wijze, 
becloeld in de vorige zinsnede, in werking zal 
zijn getreden, zoolang als zulks noodig zal 
zijn, open blijven voor de toetreding van alle 
andere Mogendheden cler wereld. Elke akte, 
de toetreding eener Mogendheid inhoudende, 
zal in Washington warden neergelegd en het 
verdrag za l dadelijk na die neclerlegging tu -
schen de ::\<logendheid, die op die wijze is toe
getreden en de andere verdragsluitende Mo
genclheclen in werking treclen. 

H et zal de taak zijn van de Regeering der 
Vereenigde Staten om aan elke Regeering, in 
<le preambule genoemcl, en aan elke Regee
riug, die later tot dit verdrag zal toetreden, 
een voor eensluidend verklaard afschrift van 
bedoel cl verdrag en van elk der bekrachti
gings- of toetreclingsoorkonden te verschaffen. 
Het zal eveneens de taak der Regeering van 
de Vereenigde Staten zijn om langs telegra
phischen weg dadelijk na de nederlegging van 
eene bekrachtiging - of toetredingsoorkonde, 
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daarvan aan bedoelde Regee,·ingen mededee-
1 ing te doen . 

Ter _oorkond_e waarvan de rnspectieve gevol
macht1gden dtt verdrag, dat in de Fransche 
en Engelsche talen is gesteld welke beide 
teksten gelijke kracht hebben, 'hebben getee
kend en er hunne zegels aan hebben gehecht. 

Gedaan te P arijs den zeven en twintigsten 
<lag van de maand Augustus van het jaar ne
gentienhonderd acht en twintig. 

{Zegel) Gustav Stresemann 
{Zegel) Frank B. Kellogg 
{Zegel) Paul Hymans 
{Zegel) Ari Briand 
(Zegel) Cushendun 
(Zegel) W. L. Mackenzie King 
(Zegel) A. J . McLachlan 
(Zegel) C. J. Parr 
(Zegel) J. S. Smit 
(Zegel) Liam T. MacCosgair 
(Zegel) Cushendun 
(Zegel) G. Manzoni 
(Zegel) Uchida 
{Zegel) August Zaleski 
(Zegel) Dr. Eduard Benes 

VERD RAG van J>arijs van 27 Augustus 1928 
tot uitbanning van den 001-log. 

Op 24 Juli 1929 waren te Washington ne
dergelegd: 

a. de akten van bekrachtiging van de Sta
ten, die het verdrag hebben onderteekend, te 
weten: 

Duitschland, de Vereenigde Staten van A me
rika, Belgie, Frank1-ijk, G,·oot-Britannie en 
Noord-J.erland, Canada, A1,stralie, Nieuw-Zee
land, de Unie van Zuid-Ajrika, de Vrijstaat 
l erland, lndie, ltalie, Japan Polen en Tsje-
choslowakije; ' 

b. de akten van toetreding van de volgen
de Staten, te weten: 

Afghanistan, Albanie, Bulgarije, China, Cu
ba, Denemarkcn, de Dominicaansche R epu
bliek, Egypte, Estland, Ethiopie, Finland 
Guatemala, H ongarije, L etland, Liberia Ll 
tauen, Nederland, Nica,·agua, Noorw ~gen 
O?stenrijk, Panama, Pe,·u, P o,·tugal, Roeme'. 
me, Rusland, het Koninkrijk der Serven Kro
aten en Slovenen, Siam, Spanje, Turkij;, [Js
land en Zw eden. 

Voor al deze Staten is het verdrag op 24 
Juli 1929 in werking getreden. 

3 A1,gustus 1929. BESLUIT, houdende aan
wijzi ng van de beurs, bedoeld bij art. 42c, 
onder c, van het Wetboek van Koophandel. 
S. 408. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

i/st~i_e 
9
;~~ den 30 Juli 1929, le Afdeeling 

Gelet op artikel 42c van het Wetboek van 
Koophandel, gelijk dat artikel luidt inge
volge de wet van 25 Juni 1929 {Staatsblad n°. 
363); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Als beurs bedoeld bij artikel 42c van het 

W~tb~k van Koophandel , gelijk dat artikel 
lu1dt mgevolge de wet van 25 Juni 1929 
{Staatsblad n°. 363) wordt aangewezen de ef-

fectenbeurs te Amsterdam, instandgehouden 
door de Vereeniging voor den Effectenhandel 
aldaar. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van <lit besluit hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 3den Augustus 1929. 
WILHELMINA. 

De llfinist er .van J ustitie, J. Do n n e r . 
(Ui tgeg. 12 Augustus 1929.) 

6 Augustus 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
{Gemeentewet Art. 207.) 

Aanoezien door ontvening de veengron
den der gemeente eene waardeverminde
ring ondergaan, die op grond van een door 
den directeur van het Staatsboschbebecr 
uitgebracht rapport aanmerkelijk meer 
bedraagt clan de helft der waarde v66r de 
ontveninl!', hebben Geel. Staten terecbt 
goedkeuring onthouden aan de gemeente
begrooting , waarop slechts de helft van de 
ophrengst der veenverpachting op den 
kapitaaldienst wordt verantwoord tot 
instandhonding van h et gemeentelijk ver
mogen . 

Zie het in <lit besluit vermeld K. B. van 
2 Juli 1928 A . B. 1928 biz. 359. 

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

den Raad der gemeente Asten tegen het be
sluit van Geel. Staten van oord-Braba nt van 
1 'Mei 1929, G. n°. 404, Ille Afd., betreffen
de niet-goedkeuri ng van de begrooti ng dier 
gemeente voor het dienstj aar 1929 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuul', gehoord, advies van 
17 Jul i 1929, n°. 512 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 31 
Juli 1929, n°. 6926, afd. B . B . ; 

0. dat Geel. Staten bij bovenvermeld be
sluit aan de begrooting der gemeente Asten 
voor het dienstjaar 1929 de goedkeuring heb
ben ontho uden uit overweging, dat op die be
grooting onder de inkomsten van den gewo
nen dienst (hoofdstuk VII, post n°. 109) is 
geraamd een bedrag van f 3000 wegens ,,Op
brengst jaarlijksche veenverpachtingen", we I
ke inkomst is aangewezen tot dekking van ge
wone uitgaven ; dat genoemd bedrag voorstel t 
de helft der opbrengst van de verpachting 
van 3 tot 4 H.A. veengronden ; dat door deze 
verpachting - wijl de pachters het recht heb
ben de betrokken gronden te ontvenen - het 
vermogen der gemeente zou worden verkleind 
en we! met het verschil tusschen de waarde 
dier gronden v66r en na de ontvening ; da t 
het genoemde verschil in waarde derhalve op 
den kapitaaldienst der gemeentebegrooting 
behoort te worden gebracht, ten ei nde het 
gemeentelijk vermogen onverkort in stand te 
houden; dat ten bate van den gewonen dienst 
dus slechts mag warden gebracht de waarde 
van den grond na de ontvening ; dat boven
staand betoog op den voet volgt het gestelde 
in Ons besluit van 2 Juli 1928, n°. 172, be
handelende hetzelfde punt ten aanzien der be
grooting van Asten voor 1928, vermits aldaar 
is ovenvogen: ,,dat dus de opbrnngst der jaar-
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lijksche veenverpachtingen te Asten ten deele 
onder de gewone middelen is te rangschikken, 
ten deele, voor zoover de ontvening eene 
waardevermindering der landen tengevolge 
heeft, tot den kapitaaldienst behoort"; dat, 
blijkens ingewonnen advies van den Directeur 
van ·het Staatsboschbeheer de na ontvening 
blij vende ondergrond slechts geringe waarcle 
heeft, wijl de ontginning ervan moeilijk en 
duur is en de gronden meerendeels ongunstig 
zijn gelegen, zoodat de genoemde Directeur 
een bedrag van f 100 per H.A. voor dezen 
ondergrond reeds als eene ruime schatting 
beschouwt; dat derhalve een l'ichtig finan
cieel beheer medebrengt, dat van de opbrengst 
der veenverpachtingen een bedrag van ten 
hoogste f 100 per afgeveende H.A. grond ten 
bate van den gewonen dienst wordt gebracht 
en de meerdere opbrengst op den kapitaal
dienst wordt verantwoord tot instandhouding 
van het gemeentelijk vermogen; dat de Raad 
van Asten, ondanks herhaalde vertoogen van 
Ged. Staten, weigerachtig is gebleven, de 
begrooting in den boven aangegeven zin te 
wijzigen; dat Ged. Staten derhalve hunne 
goedkeuring aan de onderhavige begrooting 
niet kunnen verleenen; 

dat de Gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat bij de begrooting voor het jaar 1928 aan
vankelijk de geheele jaarlijksche turfop
brengst op f 5000 geraamd werd op den ge
wonen dienst; dat Ged. Staten, van oordeel 
zijnde, dat dit bedrag op den kapitaaldienst 
behoorde te worden verantwoord, bij hun be
sluit van 8 Februari 1928 G n°. 293, hunne 
goedkeuring aan die gemeentebegrooting heb
ben onthouden; dat Wij bij besluit van 2 Juli 
1928, n°. 172, een door den Raad ingesteld 
beroep wel iswaar ongegrond hebben verklaard, 
doch bij dit besluit overwogen hebben ,,dat 
dus de opbrengst der jaarlijksche veenver
pachtingen te Asten ten deele onder de ge
wone midclelen is te rangschikken, ten deele, 
voorzoover de ontvening eene waardevermin
dering der landen tengevolge heeft, tot den 
kapitaaldienst behoort"; dat uit een en ander 
voortvloeit, dat weliswaar de overwegingen, 
welke Ged. Staten geleid hebben tot het ont
houden van hunne goedkeuring aan de be
grooting niet ten voile kunnen worden onder
schreven, maar dat die beslissing zelve client 
te worden gehandhaafd; dat de Raad op 
grond van dit besluit van het geraamde be
drag ad f 5000 het ¾ gedeelte op f 3750 heeft 
gebracht op den gewonen dienst en ¼ dee! of 
f 1250 op den kapitaaldienst; dat Ged. Staten 
daarop de begrooting voor het dienstjaar 1928 
hebben goedgekeurd; dat bij de begrooting 
voor het jaar 1929 de geheele opbrengst der 
jaarlijksche turfverpachtingen werd geraamd 
op een bedrag van f 6000 van welk bedrag, 
naar aanleid ing der goedgekeurde begrooting 
van het vorige jaar, ¾ dee! of f 4500 op den 
gewonen en ¼ of f 1500 op den kapitaal
dienst werd verantwoord; dat Geel. Staten 
deze ram ing niet in overeenstemming achten 
met Ons besluit, uit welk besluit Ged. Staten 
afleiden, dat slechts de waarde van den na de 
ontvening overblijvenden ondergrond op den 
gewonen dienst mag worden verantwoorcl; 
welke waarde door den Directeur van het 
Staatsboschbeheer is geraamd op f 100 per 

H.A. ; dat dus door Ged. Staten wor dt ge- , 
, eischt dat, waar jaarlijks 3 a 4 H .A. veen 

wordt verpacht, van de geraamde f 6000 
slechts f 300 a f 400 op den gewonen en f 5600 
a f 5700 op den kapitaaldienst wordt ge- , 
bracht; dat de Raad bij zij n besluit van '8 
April 1929 de geraamde opbrengst van f 6000·· 
voor de helft heeft teruggebracht tot den ge
wonen dienst en voor de helft op den kapi
taaldienst heeft geraamd, in plaats van on
derscheidenlijk ¾ en ¼, zoodat zoowel op den 
gewonen als op den kapitaaldienst f 3000 is 
verantwoord; dat Ged. Staten echter hunne 
goedkeuring aan de gemeentebegrooting voor 
het jaar 1929 hebben onthouden; dat hieruit 
dus volgt, dat volgens Ged. Staten slechts 
f 300 a f 400 van de f 6000 op den gewonen 
dienst zouden mogen worden gebruikt; dat 
de Raad niet kan aannemen, dat dit de be
doeling van Ons besluit is geweest; dat bo
vendien, al moge de waarde van den na ont
verung overblijvenden ondergrond thans ge
raamd kunnen worden op f 100 per H.A. nie
mand kan zeggen, hoeveel die waarde zal be
dragen na 10, 20 of meer jaren, te meer wijl 
die gronden voor een gedeelte in de nabijheid 
liggen van de Zuid-Willemsvaart; dat, wan
neer telken jare de helft der opbrengst op 
den kapitaaldienst wordt gebracht, een kapi
taal wordt gevormd, ruimschoots voldoende, 
om die gronden productief te maken; dat het 
advies van den Directeur van het Staatsbosch
beheer eene geheel andere regeli ng clan die 
van den gemeenteraad, en waardoor geleide
lijke afloopende bedragen ten bate van den 
gewonen dienst zouden komen, voorstelt; dat 
Ged. Staten deze regeling blij kbaar niet wil
len aanvaarden; dat verkoopopbrengst van 
turf van grootere complexen steeds ten volle 
bestemd is geworden voor kapitaalevermeer
dering der gemeente, waardoor het groote ka
pitaal der gemeente i ontstaan; 

0 . dat onder de inkomsten van den gewo
nen dienst (hoofdstuk VII, post n°. 109) op 
de bovengemelde begrooting is geraamd eeri 
bedrag van f 3000 wegens ,,opbrengst jaar
lijksche veenverpachtingen", wel k bedrag 
voorstel t de helft der opbrengst van de ver
pachti ng van 3 tot 4 H.A. veengronden; 
· 0. dat blijkens het ter zake uitgebracht rap

port van den Directeur van het Staatsbosch
beheer, door de ontvening de veengronden te 
As ten eene waardevermindering ondergaan; 

dat op grond van bovengemeld rapport moet 
worden aangenomen, dat die waardeverminde
r ing aanmerkelijk meer bedraagt dan de helft 
der waarde vOOr de ontvening; 

dat de gemeentebegrooting, volgens welke 
slechts de helft van de opbrengst der verpach
ting op den kapitaaldienst wordt verantwoorcl 
tot instandhouding van het gemeentelijk ver
mogen, derhalve strijdt met de eischen van 
een richtig financieel beheer; 

dat Ged. Staten van Noord-Brabant mits
dien terecht bij hun bestreden besluit van 1 
Mei 1929 G n°. 404, Ille Afd . aan de begroo
ting de goedkeuring hebben onthouden ; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast, enz. (A. B.) 
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7 Augustus 1929. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
t.oetreding van Polen en van de Vrije Staci 
Danzig tot het op 12 Juni 1902 te 's-0ra
venhage gesloten Verdrag tot regeling der 
wetsconfl icten met betrekking tot het hu
welijk (Staatsblad 1904, n°. 121). S. 409. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Overwegende, dat op 25 Juni 1929 op het 
Ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft 
plaats gehad de onderteekening zoowel voor 
Polen a ls voor de Vrije Staci Danzig van het 
proces-verbaal van toetreding, geopend krach
tens het Protocol, geteekend te 's-0ravenhage 
op 28 ovember 1923 (Staatsblad 1926, n° . 
205) en strekkende om de toetreding mogelijk 
te maken van Staten, welke niet vertegen
woordigd zijn geweest op de Derde, in 1900 
te 's-0ravenhage gehouden Internationale Con
fei-entie nopens Internationaal Privaatrecht, 
tot het op 12 Juni 1902 te 's-0ravenhage ge
sloten Verdrag tot regeling der wetsconflicten 
met betrekking tot het huwelijk (Staatsb lad 
1904, n°. 121} ; 

Overwegende, dat krachtens de bepalingen , 
van hoogergenoemd Protocol bedoeld Verdrag 
op 25 Augustus 1929 in werking zal treden, 
voor zoover betreft de betrekkingen tusschen 
Nederland eenerzijds en Polen en de Vrije 
Staci Danzig anderzij ds; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 31sten Juli 
1929, Afdeeling Juridische Zaken en Directie 
van het Protocol, n°. 20027; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voorzegde inwerkingtreding te doen bekend 
maken door de plaatsing van dit Besluit in 
het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen B estuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Soestdijk, den 7den Augustus 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B 1 o k 1 a n d. 

(Uitgeg. 21 Aug. 1929. ) 

7 Augustus 1929. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
toetreding van Polen en van de Vrije Staci 
Danzig tot het op 12 Juni 1902 te 's-0ra
venhage gesloten Verdrag tot regelii:ig der 
wets- en jurisdictie-conflicten met betrek
king tot de echtscheiding en de scheiding 
van tafel en bed (Staatsblad 1904, n°. 121). 
s. 410. 

Wij WILHELl"'11:INA, enz.; · 
Overwegende, dat op 25 Juni 1929 op het 

Ministerie van Buitenla'ndsche Zaken heeft 
plaats gehad de onderteekening zoowel voor 
Polen als voor de Vrije Staci Danzig van het 
proces-verbaal van toetreding, geopend krach
tens het Protocol, geteekend te 's-0ravenhage 
op 28 November 1923 (Staatsblad 1926, n°. 
205) en strekkende om de toetreding moge
lijk te maken van Staten, welke niet vertegen
woordigd zijn geweest op de Derde, in 1900 

te 's-0ravenhage gehouden Internationale Con
ferentie nopens Internationaal Privaatrecht, 
tot het op 12 Juni 1902 te 's- 0ravenhage ge
sloten Verdrag tot regel ing der wets- en juris
dictie-conflicten met betrekki ng tot de echt
scheiding en de scheiding van tafel en bed 
(Staats blad 1904, n°. 121) ; 

Overwegende, dat krachtens de bepalingen 
van hoogergenoemd Protocol bedoeld Verdrag 
op 26 Augustus 1929 in werking zal treden, 
voor zoover betreft de betrekkingen tusschen 
Nederland eenerzijds en Pol en en de Vrije 
Staci Danzig anderzijds; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 31sten Juli 
1929, Afdeeling Juridische Zaken en Directie 
van het Protocol, n°. 20027; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voorzegde inwerkingtredi ng te doen bekend 
maken door de plaatsing van di t Besluit in 
het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Soestdijk, den 7den Augustus 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e 1 a e r t s v a n B 1 o k 1 a n d. 

(Uitgeg. 21 Aug. 1929.) 

7 Augustus 1929. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
toetreding van Polen en van de Vrije Staci 
Danzig tot het op 12 Juni 1902 te 's -0ra
venhage gesloten Verdrag tot regeling der 
voogdij van minderjarigen (Staatsblad 
1904, n°. 121). S .. 411. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat op 25 J uni 1929 op het 

Ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft 
plaats gehad de onderteekening zoowel voor 
Polen als voor de Vrije Staci Danzig van het 
proces-verbaal van toetreding, geopend krach
tens het Protocol, geteekend te 's-0ravenhage 
op 28 November 1923 (Staatsblad 1926, n° . 
205) en strekkende om de toetreding mogelijk 
te maken van Staten, welke niet vertegen
woordigd zijn geweest op de Derde, in 1900 te 
's-0ravenhage gehouden Internationale Con
ferentie nopens Internationaal Privaatrecht, 
tot het op 12 Juni 1902 te 's-0ra1Jenhage ge
sloten Verdrag tot regeling der voogdij van 
minderjarigen (Staatsblad 1904, n°. 121); 

Overwegende, dat krachtens de bepalingen 
van hoogergenoemd Protocol bedoeld Verdrag 
op 25 Augustus 1929 in werking zal treden, 
voo,· zoover betreft de betrekkingen tusschen 
Nederland eenerzijds en Polen en de V1·ije 
Stad Danzig anderzij ds; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 31sten Juli 
1929, Afdeeling Juridische Zaken en Directie 
van het Protocol , n°. 20027; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voorzegde inwerkingtreding te doen bekend 
maken door de plaatsing van dit Besluit in 
het Staµtsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
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zooveel hem betreft, bela t met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Soestdijk, den 7den Augustus 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 21 Aug. 1929. ) 

7 Augustus 1929. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
toetreding van P olen en van de Vrije Stad 
Danzig tot het op 17 Juli 1905 te 's-Gra
venhage gesloten Verdrag betreffende de 
wetsoonfl icten met betrekki ng tot de ge
volgen van het huwelijk ten opzichte van 
de rechten en verplichtingen der echtge
nooten en hunne persoonlijke betrekkingen 
en ten opzichte van hune goederen (Staats
blad 1912, n°. 285). S. 412. 

Wij WILHELMI A , enz. ; 
Overwegende, dat op 25 J uni 1929 op het • 

Ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft 
plaats gehad de onderteekening zoowel voor 
Polen als voor de V1·ije Stad Danzig van het 
proces-verbaal van toetreding, geopend krach
tens het Protocol, geteekend te 's-G,·avenhaY,,e 
op 28 November 1923 (Staatsblad 1926, n . 
205) en strekkende om de toetreding mogelijk 
te maken van Staten, welke niet vertegen
woordigd zijn geweest op de Vierde, in 1904 
te 's-Gravenhage gehouden Internationale Con
Ierentie nopens Internationaal Privaatrecht, 
tot het op 17 Juli 1905 te 's-Gravenhage ge
sloten Verdrag, betreffende de wetsoonfl icten 
met betrekking tot de gevolgen van het hu
welijk ten opzichte van de rechten en verplich
tingen der echtgenooten en _hunne persoon
lijke betrekkingen en ten opz1chte van hunne 
goederen (Staatsblad 1912, n°. 285) ; 

Overwegende, dat krachtens de bepal ingen 
van hoogergenoemd Protocol bedoeld Verdrag 
op 25 Augustus 1929 in werking za l treden, 
vo01· zoover betreft de betrekkingen tusschen 
Nederland eenerzijds en Polen en de Vrije 
Stad Danzig anderzijds; . . 

Op de voordracht van Onzen M1111ster van 
Buitenlandsche Zaken van den 31sten Juli 
1929 Afdeeling Juridische Zaken en Directie 
van het Protocol , n°. 20027; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voorzegde inwerkingtreding te doen bekend 
maken door de plaatsing van <lit Besluit in 
het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder v?or 
zooveel hem betreft, belast met _de u1tvoermg 
van hetgeen ten deze wordt vere1scht. 

oestdijk, den 7den Augustus 1929. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k l a n d. 

(Uitgeg. 21 Aug. 1929. ) 

7 Augustwi 1929. BESLUIT, bepalencle de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
toetreding van Polen en van de Vrije Stad 
Danzig tot het op 17 Juli 1905 te 's-Gra
venhage gesloten Verdrag betreffende de 
curateele en soortgelijke maatregelen van 
bescherming (Staatsblad 1912, n°. ' 286). 
S . 413. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Overwegende, dat op 25 Juni 1929 op het 

Ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft 
plaats gehad de onderteekening zoowel voor 
Polen als voor de Vrije Stad Danzig van het 
proces-verbaal van toetreding, geopend krach
tens bet Protocol, geteekend te 's-G,·avenhage 
op 28 November 1923 (Staatsblad 1926, rt 
205) en strekkende om de toetredmg mogehJk 
te maken van Staten we! ke niet vertegen
w~ordigd zijn geweest 'op de Vie rde, in 1904 
te 's-Gravenhage gehouden Internationale Con
ferentie nopens Internationaal Privaatrecht, 
tot het op 17 Juli 1905 te 's-Gravenhage ge
sloten Verdrag betreffende de curateele . en 
soortgelijke maatregelen van beschermmg 
(Staatsblad 1912, n°. 286·); 

Overwegende, dat krachtens de bepalingen 
van hoogergenoemd Protocol bedoeld Verdrag 
op 25 Augustus 1929 in werking zal treden, 
voor zoover betreft de betrekkingen tusschen 
Nederland eenerzijds en Polen en de Vrije 
Staci Danzig anderzijds ; . . 

Op de voordracht van Onzen M1111ster van 
Buitenlandsche Zaken van den 31sten Juli 
1929, Afdeeling Juridische Zaken en Directie 
van het Protocol , n°. 20027; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voorzegde inwerkingtreding te doen bekend 
maken door de plaatsing van <lit Besluit in 
het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder v?or 
zooveel hem betreft belast met de wtvoenng 
van hetgeen ten dez~ wordt vereischt. 

Soestdijk, den 7den Augustus 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 21 Aug. 1929. ) 

\)° Augusti,s . 1929. BESLUIT tot aanvulling 
van de ingevolge artikel 27, tweede lid. 
der Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 568) 
gegeven voorschriften voor de gehal tebe
pal ing van suikerhoudende goe·deren. S. 
414. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 3 Juli 1929, n°. 108, Invoer
rechten; 

Gezien artikel 27, tweede lid, van de Ta
riefwet 1924 ( Staatsblad 11°. 568) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 Juli 1929, n°. 37) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
!1oemden Minister van 6 Augustus 1929, n° . 
6, Invoerrechten ; . 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 

Art. I. In Ons besluit van 11 Maart 1925 
(Staats blad n°. 75) wordt na artikel 18 een 
nieuw artikel ingevoegd, Iuidende: 

Art. 18bis . Voor de toepassing van onderdeel 
III letter B van post 139 van hot Tarief 
wo;dt ter be~ordeeling of vruchten, die een 
natuurlijk zoetgehalte bezitten, zijn vermengcl , 
gedrenkt, geoonfijt, geglaceerd of _verduur
zaamc! met meer dan 5 percent smker, het 
gehalte aan hiervoor gebezigde suiker bepaald 
door het totale suikergehalte Vl\n het onder
zochte monster te verminderen met een, als 
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va·n de vruchten zelf afkomstig, aangenomen 
zoetgehalte, afgeleid ui t het gemiddeld zoet
gehal te van de verwerkte vruchtensoort in 
verband met de wijze waarop de verwerking 
plaats heeft. Zijn vruchten van meer dan een 
soort te zamen verwerkt, dan wordt bij dien 
a ftrek alleen rekening gehouden met de vruch
tensoort, die het laagste zoetgehalte heeft. 

Het ten aanzien van de verschillende vruch
tensoorten aan te nemen zoetgehalte wordt 
door Onzen Minister van Financien vastge
steld, en zoo noodig nader vastgesteld , en in 
de Staatscourant bekend gemaakt. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 October 1929. 

Ooze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal warden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Soestdijk, den 9den Augustus 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, De G e e r. 
(Ui tgeg . 2 Sept. 1929.) 

9 Augustus 1929. BESLUIT, houdende na
dere bepalingen omtrent het opnemen der 
sterkte van gedistilleerd. S. 415. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 18 Juli 1929, n°. 131, Accijn
zen · 

G~zien de wet van 22 Juni 1929 (Staatsblad 
n° . 325) en het Koninklijk beslui t van 20 
April 1863 (Staatsb lad n° . 19) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 Jul i 1929, n°. 31 ) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 6 Augustus 1929, n°. 
15, Accijnzen; 
Hebben goedgevonden en verstaan te be pal en: 

Art. 1. Aan artikel 9 van het Koninklijk 
besluit van 20 April 1863 (Staatsblad n°. 19) 
wordt een zin toegevoegd, luidende : 

Op gelijke wijze wordt gehandeld indien het 
gedistilleerd zich bevindt in geleivorm of in 
anderen niet vloeibaren staat. 

2. Di t besluit treedt in werking met ingang 
van den dag na dien zijner afkondiging. 

Onze M inister van F inancien is belast met 
de uitvoering van dit beslui t, dat in het Staats
blad zal warden geplaats en waarvan afschri ft 
zal warden gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 9den Augustus 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, De G e e r. 
(Uitgeg. 2 Sept. 1929.) 

10 Augustus 1929. BESLUIT, waarbij de wet 
van 4 December 1872 (Staatsblad no. 134) 
houdendevoorzieningen tegen besmettelijke 
ziekten, zooa ls die later is gewi.i zio-d , met 
uitzondering van de artikelen 11,"'16, 20, 
22 en 24 van toepassing wordt verklaard 
op meningitis cerebrospinalis epidemica, 
encep_halitis lethargica en poliomyelitis 
anterior acut . S. 416. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat meerdere gevallen van 

meningitis cerebrospinalis epidemica, encepha- 1 

lit is lethargica en poliomyelitis anterior acuta 
in het Rijk voorkwamen; 

Gelet op artikel 1 der W et van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), zooals die later is 
gewijzigd; 

Op de voordracht van Onzen Miniter van 
Arbeid, H andel en Nijverheid van 17 Juni 1929, 
n°. 818 H, Afdeeling Volksgezondheid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 Juli 1929, no. 40); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Arbeid, Handel en Nijverheid van 6 
Augustus 1929, n°. 1391 H, Afdeeling Volks
gezondheid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De wet van4 December 1872 (S taats

blad n°. 134), houdende voorzieningen tegen 
besmettelijke ziekten, zooals deze wet later 
is gewijzigd, is met uitzondering van de arti
kelen 11, 16, 20, 22 en 24, gedurende een jaar 
in het geheele Rijk van toepassing op meningitis 
cerebrospinalis epidemica, encephalitis Iethar
gica en poliomyelitis anterior acuta. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 21 September 1929. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van <lit besluit , 
dat in het Staatsblad zal warden geplaatst en 
waarvan afsc,hrift zal warden gezonden aan den 
Raad van State. 

H et Loo, den l0den Augustus 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Ver s c h u u r . 
( U-itgeg. 27 Ai,g. 1929.) 

10 Ai,gustus 1929. BESLUIT tot intrekking 
van het Koninklijk Beslui t van 26 Novem
ber 1924 ( Staatsblad n°. 540). S. 41 7. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Kolonien van 6 Augustus 1929, Commissariaat 
voor Indische Zaken, Afdeeling C, n°. 3 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Gerekend van 1 November 1928 in te trek

ken Ons besluit van 26 November 1924 (Staats
blad n°. 540), tot vermindering der toelagen, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 4 van 
Ons besluit van 19 Mei 1917 (Staatsblad n°. 
404) - zooals dat artikel luidt ingevolge Ons 
besluit van 13 Februari 1922 (Staatsblad n°. 
62) - houdende bepalingen betreffende den 
Geneeskundigen Raad van het Departement 
van K olonien. 

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

Het Loo, den !Oden Augustus 1929. 
\VILHELl\UNA. 

De Minis te,· van Kolonien, De Graaf f. 
( Uitgeg. 26 A i,gustus 1929.) 

12 A ugu.stus 1929. BESLUIT, houdende be
roep, ingesteld door E. B. Massop te Am
ste,·dam, inzake vrijstelling van den dienst
plicht. S. 418. 

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

E. B. Massop, te Anisterdam, tegen de beslis-

·, 
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sing van Onzen Minister van Defensie van 18 
Januari 1929, VIIe Afd., n°. 204 V, waarbij 
hem vrijstelling van den dienstplicht wegens 
kostwinnerschap is geweigerd; 

Den Raad van State, afdeel ing voor de ge
schillen van bestuur gehoord; adviezen van 
27 Maart 1929, n°. 211 en 13 Juni 1929, n°. 
211/111 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van 3 Augustus 1929, VIIe Afd. , 
n°. 234 V; 

Overwegende, dat door nader ingewonnen 
ambtelijke inlichtingen is bevestigd, dat door 
het verblij f in werkelijken dienst voor eerste 
oefening van E. B. Massop aan het gezin, 
waartoe deze behoort, voldoende middelen tot 
levensonderhoud niet ontbreken; 

Gezien de artt. 12 en 14 der Dienstplicht
wet; 

H ebben goedgevonden en verstaan, het be
roep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van befensie is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, dat met de voor
dracht van <lien Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

H et Loo, den 12den Augustus 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L. . Deck e r s. 
(Uitgeg. 26 Aug. 1929.) 

DEPARTEMENT VAN 
DEFENSIE. 

VII<le Afd. N°. 234 V. 

Onderwerp: 
Beroep in zake vrijstell ing 

van den dienstplicht. 

's-Gravenhage, 3 Augustus 1929. 

Aan de Koningin. 

Bij den hierbij gevoegden brief van 27 
Maart 1929, n°. 211, heeft de Raad van State, 
afdeeling voor de geschill en van bestuur, ad
vies uitgebracht omtrent het beroep, door E. 
B. Massop, te Amsterdam, ingesteld tegen 
mijn op 18 J anuari 1929 genomen beslissing, 
waarbij hem vrijstelling van den dienstplicht 
wegens kostwinnerschap is geweigerd. 

De afdeeling is van oordeel , dat, met ver
nietiging van de bestreden beslissing, aan E. 
B. Massop , voorgoed vrijstelling van den 
diens~plicht wegens kostwinnerschap behoort 
te worden verleend. H et daartoe strekkende, 
door de afdeeling opgemaakte ontwerp-beslui t 
luidt als volgt: 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
E. , B. Massop, te Amsterdam, tegen de beslis
sing van Onzen Minister van Defensie van 18 
Januari 1929, VIIe Afd., n°. 204 V., waarbij 
hem vrijstelling van den dienstplicht wegens 
kostwinnerschap is geweigerd; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, advies van 27 
Maart 1929, n° . 211 ; 

Op pe voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van 

Overwegende dat de beslissing van Onzen 

M inistel' steunt op de overwegi ng dat het Yer
blijf van den dienstplichtige in werkelijkeri 
dienst niet tot gevolg zal hebben, dat voldoen
de . middelen tot levensonderhoud komen te 
ontbreken aan degenen, als wier kostwinne1' 
hij zich beschouwt; · 

dat de appellant in beroep aanvoert, da~ 
hem reeds twee malen voor een jaar vrijstel
ling wegens kostwinnerschap is verleend ; dat 
hij er voorts op ,,-ijst, dat van zijn vier broe
ders de helft in militairen dienst is geweest ; 

Overwegende dat op grond van de overge
legde stukken moet worden aangenomen, dat 
door het verblijf in werkelljken dienst voor 
eerste oefening van den dienstpl ichtige vol
doende middelen tot levensonderhoud aan het 
gezin, waartoe hij behoort, zouden komen te 
ontbrekcn; dat de gevraagde vrijstelling mits
dien behoort te worden verleend en we! voor 
goed, nu de ingeschrevene bij het in werking 
treden op 1 November 1928 van de wet van 21 
Juli 1928 (Staatsblad n°. 255) tot wijziging 
van de Dienstplichtwet, in het genot was van 
eene tijdelijke vrijstelling van den dienstplicht 
wegens kostwinnerschap; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de beslissing van On
zen Minister van Defensie van 18 J anuari 
1929, VIIe Afd. , n°. 204 V., aan E. B. Mas
sop te A msterda1n voor goed vrijstelling van 
den dienstpl icht te verleenen. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den R aad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Daar het door of vanwege den Dienstplich
tige aan de afdeeling gericht schrijven van 11 
Maart 1929 gegeven omtrent de verdiensten 
van eenige gezinsleden bevat, belangrijk ver
schiilende van die, naar welke mijn beslissing 
was bepaal d, heh ik gemeend er mij van te 
moeten vergewissen, welke gegevens juist zijn, 
en heb ik den burgemeester van Amsterdam 
verzocht een onderzoek hieromtrent te doen 
instellen. 

Uit den van dezen burgemeester ontvangen 
brief van 2 Mei 1929, afd . M .Z., n°. 10 
M/51, f.M.Z./1928. mede hierbij gevoegd, 
blijkt. dat de verdiensten van den 21-jarigen 
en van den 17-jarigen broeder van Massop 
hooger zijn clan appellant opgeeft. H et bedrag 
dier verdiensten is van dien aard, dat ik mijn 
aanvankelijk oordeel meen te moeten hand
haven. 

I n verband met de uitkomsten van 's burge
meesters onderzoek heh ik, krachtens Uwer 
Majesteits machtiging, de zaak opnieuw aan 
de afdeeling ter overweging aangeboden. 

Zooals Uwe Majesteit uit den brief van de 
afdeeling van 13 J uni 1929, n° . 211/111, zal 
ontwaren, acht de afdeeling het niet mogelijk 
om, nadat het harerzijds gehouden onderzoek 
is gesloten en zij aan Uwe Majesteit advies 
heeft uitgebracht, <lit onderzoek te heropenen 
en haar advie nader te overwegen. Zij grond t 
haar bezwaar op de artikel en 36, 37 en 38 der 
Wet op den Raad van State en geeft we 
Majesteit in overweging, het Haar aangebo
den ontwerp-besluit alsnog fe bekrachtigen'. ' 

De nadere inlichtingen van den burgemee5" ' 
ter van A mste1·dam vormen echter voor mij 
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e~µ ,beletsel om mij bij <lit advies aan te 
sluiten. 
. Op grand van het vorenstaande heh ik de 

e~r, Uwe, Majes£eit eerbiedig ' in · overweging 
te geven, het beroep ongegrond te verklaren 
en daartoe het mijnerzijds opgemaakte ont
werp-besluit, dat mede hierbij is gevoegd, te 
pekracht,gen. 

De Ministe,- van J;)efensie, 
Bij ontstentenis , 

De Secretaris-Generaal, W o I t rr. a n. 

13 Augustus 1929. BESLUIT, houdende na
dere wijziging van het Koninklijk besluit' 
van 30 November 1908 (Staatsblad n°. 
346), omtrent vrijdom van ·den accijns op 

· gedistilleerd. S. 419. 
· Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 18 Juli 1929, n°. 132, Accijn
zen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 Juli 1929, n°. 30·); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Augustus 1929, n°. 
7 4, Accijnzen; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

E enig a,-tikel. 
Artikel 9 van Ons beslui t van 30 November 

1908 (Staatsblad n° . 346), laatstelijk gewij
zigd bij dat van 21 Juni 1927 (Staatsblad n°. 
183) , wordt gelezen als volgt: 

H et is verboden gedistill eerd voorhanden te 
hebben, te verkoopen, te koop aan te bieden 
of af te leveren dat methylalcohol bevat, zon
der brandspiritus te zijn of we! eene met 
brandspiritus of 11nder gemethyleerd gedistil
leerd bereide vloeistof die kennelijk niet tot 
inwendig gebruik bestemd is. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal warden geplaatst en waarvan 
afschrift zal warden gezonden aan den R aad 
van State. 

H et Loo, den 13den Augustus 1929. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Financien, D e G e e r . 
(Uitgeg . 2 Sept. 1929.) 

14 Augustus 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 114bis j0 • art. 194c). 

In een raadsbesluit tot vaststelling van 
voorwaarden, waaronder door B. en W. 
woningen, welke t en name der gemeente 
staan, aan woningbouwvereenigingen of 
woningstichtingen in beheer en exploitatie 
kunnen warden gegeven, komen ook rege
len voor in afwijking van de artt. 113 en 
114. In zoodanig geval moeten, aangezien 
art. 114bis afwijking van andere bepalingen 
der wet dan die van de artt. 113 en 114 
niet toelaat, overeenkomstig de artt. 204 
en 205 de inkomsten en uitgaven der 
woningen-exploitatie (zij het uitsluitend 
als saldo-post) op de begrooting en reke
ning der gemeente voorkomen. 

Een bepaling dat huurprijzen voor zoo
veel mogelijk moeten worden bedongen 
overeenkomend met 1/ 7 van het gezinsin-

komen der bewoners drl!,a~t een zoodanig 
vaag karakter, dat het bIJ de verhuring 
betrokken· 'financieel lielang der gemeente 
niet kan worden beoordeeld, en is dus niet 
voor goedkeuring vatbaar. · · · · 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
. Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Zaaµdijk tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Holland 
van 31 October 1928, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan het besluit van den Raad der 
gemeente ·zaandijk van 7 Maart 1928, betref
fende het in beheer en exploitatie geven van 
gemeente-woningen, aan woningbouwvereeni 
gingen en woningstichtingen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
10 April 1929, n° . 156; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 5 Augustus 
1929, n°. 5527, M./B. A. 214, Afd. Volksge
zondheid en van Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 9 Augustus 
1929, n°. 7241 , Afd. B. B. ; 

0. dat de Raad der gemeente Zaandijk <ip 
7 Maart 1928 voorwaarden heeft vastgesteld 
waarop door Burgemeester en '\,Vethouders aan 
woningbouwvereenigingen of woningstichtin
gen in beheer en exploitatie kunnen warden 
gegeven woningen welke ten name van de ge
meente staan; 

dat art. 1 dezer voorwaarden luidt als volgt: 
,,Art. l. Voorzoover woningen ten name der 

gemeente staan kunnen deze door Burgemees
ter en Wethouders in beheer en exploi tatie 
warden gegeven aan bestaande of speciaal 
daarvoor op te richten woningbouwvereenigin
gen of woningstichtingen". 

,,Deze uitgifte zal bij voorkeur geschieden 
aan de vereeniging of de woningstiohting, van 
welke het initiatief tot den bouw is uitge
gaan"; 

dat Ged. Staten bij besluit van 31 October 
1928, n°. 154, aan het raadsbesluit de goed
keuring hebben onthouden, uit overweging 
dat indertijd door den Raad tot overneming 
van de woningen der woningbouwvereeniging 
,,Zaandijk" werd besloten uit overweging, dat 
het beheer dier woningen door de vereeniging 
en in het bijzonder de keuze van de huurders 
en de vaststelling van de huurprijzen, niet 
geschiedde op de wijze, die, naar het oordeel 
van het gemeentebestuur, kon strekken de ge
meente zooveel mogelijk voor financieel na-

i dee! te vrijwaren ; dat <lit besluit van 13 Juli 
1925 door hun college bij besluit van 15 Juni 

, 1927 n°. 109 niet is goedgekeurd dan nadat 
· tevergeefs gepoogd was het bestuur der ver
, eeniging te bewegen zich te schikken naar de 
: wenschen van het gemeentebestuur; dat zich, 

na de overneming van de woningen door de 
gemeente, geen feiten hebben voorgedaan, 

! waaruit wu zijn gebleken, dat hare exploi
. tatie door het gemeentebestuur bezwaren op-
- !avert of aan een anderen vorm van exploi

tatie de voorkeur zou zijn te geven; dat het 

1 
onder die omstandigheden niet kan warden 
geacht in het belang der gemeente te zijn, de 
exploitatie door het gemeentebestuur weder 

· te beeindigen en terug te keeren toL de ex-
ploitatie zij. het dan ook thans niet als eige-
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nares, door de woningbouwvereeniging, wier 
beheer immers in het verleden geen voldoe
ning heeft geschonken; dat ook, afgeschei
den van het oogmerk, dat bij de vaststelling 
van het raadsbesluit heeft voorgezeten, de 
daarbij gestelde voorwaarden geen waarborg 
geven voor behoorlijk beheer en exploitatie 
door welke bouwvereeniging of woningstich
ting oak, terwijl het gemeentebestuur, in ken
nis gesteld met de wijzigingen, door den In
specteur van de Volkshuisvesting aangegeven, 
welke dien waarborg zouden kunnen verschaf
fen, die wijzigingen niet heeft aangebracht, 
<loch zich bepaald heeft tot de mededeeling, 
dat, na de goedkeuring van het raadsbesluit, 
bij de overdracht van het beheer en de ex
ploitatie der woningen, voorzooveel mogelijk, 
met de wenschen en aanwijzingen van den 
Inspecteur kon warden rekening gehouden ; 
dat deze mededeeling den bedoelden waar
borg niet verschaft; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, dat 
weliswaar nog niet is gebleken, dat de exploi
tatie van gemeentewege van door de gemeente 
overgenomen woningen bezwaar oplevert, doch 
dat het meer gewenscht is het beheer en de 
exploitatie van gemeente-woningen over te 
dragen aan die vereenigingen of stichtingen, 
die daartoe speciaal zijn opgericht, omdat in 
het algemeen mag worden aangenornen, dat 
- met behoud van de toepassing der bepalin
gen, waaronder het beheer en de exploitatie 
van gemeentewoningen aan deze vereenigin
gen of stichtingen worden overgedragen - dit 
tot geen slechter financieele uitkomst zal lei
den dan wanneer de gemeente het beheer en 
de exploitatie der woningen aan zich houdt; 
clat opneming in het besluit van de waarbor
gen, door den Inspecteur van de Volkshuis
vesting gevraagd, niet noodig werd geacht, 
omdat in de op te maken overeenkomst inge
volge de bepalingen van het besluit, nadere 
voorschriften kunnen warden opgenomen, 
waardoor aan de bezwaren van den Inspec
teur zou kunnen warden tegemoetgekomen; 
dat voorts het raadsbesluit der gemeente 
Heemstede, houdende voorwaarden, waarop 
door Burgemeester en . Wethouders woningen 
aan woningbouwvereenigingen en stichtingen 
in beheer en exploitatie kunnen warden ge
geven, vastgesteld 19 Februari 1925 en goed
gekeurd door Ged. Staten van Noord-Hol
land den 4en lVIaart 1925, n°. 56, ongeveer 
gelijkluidend is aan het thans niet goedge
keurde beslu it van den 7en Maart 1928, ter
wijl oak daarin niet zijn opgenomen de door 
den Inspecteur noodig geachte aanvullingen; 
dat er geen bezwaar bestaat am de woningen, 
eertijds gebouwd met door de gemeente voor
geschoten gelden door de woningbouwvereeni
ging ,,Zaandij k", <loch overgenomen door de 
gemeente krachtens raadsbesluit van 13 Juli 
1925 goedgekeurd door Ged. Staten van 
Noord-Holland bij besluit van 13 Juli 1927, 
n°. 109, wederom in beheer en exploitatie aan 
de genoemde woningbouwvereeniging over te 
geven, omdat de exploitatie van gemeentewege 
niet tot betere financieele uitkomsten zal lei
den en zeker aanleiding zal geven tot eene 
meer stroeve behandeling van zaken; 

0 . dat het hoofdbezwaar van Ged. Staten 
is gericht tegen een in gebruik geven van ge-

meente-eigendommen aan de Woningbouwver
eeniging ,,Zaanclijk"; 

dat het r aadsbesluit echter, welke bedoeling 
er dan ook moge hebben voorgezeten, niet be
treft het in gebruik geven aan eene bepaalde 
woningbouwvereeniging, maar krachtens art. 
1 in het algemeen aan Burgemeester en Wet
houders de bevoegdheid geeft am woningen in 
beheer en exploitatie te geven aan bestaande 
of speciaal daarvoor op te richten woning
bouwvereenigingen of woningstichtingen; 

dat hieruit volgt, dat heL hoofdbezwaar van 
Ged. Staten geen voldoenden grand oplevert 
am de goedkeuring aan het raadsbesluit te 
onthouden; 

dat aan het slot der overwegingen van het 
besluit van Ged. Staten echter ook aandacht 
gewijd wordt aan de algemeene strekking van 
het raadsbesluit en als bezwaar naar vornn 
wordt gebracht dat ook, afgescheiden van het 
oogmerk, dat bij' de vaststelling van het 
rnadsbesluit heeft voorgezeten, de daarbij ge
stelde voorwa arden geen waarborg geven voor 
behoorlijk beheer en exploitatie door welke 
bouwvereeniging of woningstichting ook, ter
wijl het gemeentebestuur, in kennis gesteld 
met de wijzigingen, door den Inspecteur van 
de Volkshuisvesting aangegeven, welke <lien 
waarborg zouden kunnen verschaffen, die wij
zigingen niet heeft aangebracht, doch zich 
bepaald heeft tot de mededeeling, dat, na de 
goedkeuring van het raadsbesluit, bij de over
dracht van het beheer en de exploitatie der 
woningen, voor zooveel mogelijk, met de wen
schen en aanwijzingen van den Inspecteur kon 
warden rekening gehouden; dat deze mede
deeling bedoelden waarborg niet verschaft ; 

dat uit deze overwegingen van Ged. Staten 
niet met zekerheid valt a£ te leiden, welke 
bezwaren tegen het raadsbesluit naar het oor
deel van Ged. Staten bijzonder klemmen en 
mitsdien Onzerzijds dient te worden onder
zocht of het raadsbesluit zich verdraagt met 
de voorschriften der wet, welke te dezer zake 
dienende zij n, en oak overigens voor goed
keuring vatbaar is; 

0. dienaangaande, dat ingevolge art. 6 van 
de voorwaarden het Raadsbesluit beoogt re
gelen te stellen in afwijking van de artt. 113 
en 114 der Gemeentewet en dus in zooverre 
geacht moet warden te zijn genomen en aan 
hoogere goedkeuring onderworpen krach tens 
art. 114bis dier wet; 

0. intusschen dat voornoemd art. 114bis 
afwijking van andere bepalingen der wet dan 
die van de a rtt. 113 en 114 niet toelaat en 
derhalve overeenkomstig de artt. 204 en 205 
der Gemeentewet de inkomsten en uitgaven 
der woningen-exploitatie - zij het uitslui tend 
als saldo-post - op de begrooting en rekening 
der gemeente behooren voor te komen, het
geen in casu niet zal geschieden; 

0. voorts, dat art. 15 bepaalt, dat huur
prijzen voor zooveel mogelijk moeten warden 
bedongen overeenkomende met 117 van het 
gezins-inkomen der bewoners, zoodat het raads
besluit tevens moet geacht warden een besluit 
te zijn betreffende het onderhands verhuren 
van gemeente-eigendommen, en onderworpen 
krachtens art. 194c der Gemeentewet aan 
hoogere goedkeuring ; 

0. te dien aanzien, dat deze bepaling van 
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de huurprijzen een zoodani·g vaag karakter 
draagt, dat het . bij de verhuring betrokken 
financieel belang der gemeente, ter bescher
ming waarvan het vereischte van goedkeuring 
door de wet is gesteld, niet kan worden be
oordeeld ; 

0. mitsdien, dat reeds wegens bovengenoem
de gronden - daargelaten in hoeverre het 
geven in beheer en exploitatie aan derden 
van een woningcomplex, gebouwd ingevolge 
de bepalingen der Woningwet en krachtens het 
Woningbesluit door de gemeente genaast, 
overeenkomstig de wet is te achten - het 
raadsbesl uit niet voor goedkeuring vatbaar is; 
en Ged. Staten mitsdien terecht - z1j het ook 
op andere gronden - hunne goedkeuring 
daaraan hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Arbeid, H andel en Nij-

verheid is belast, enz. (A. B.} 

14 Auy1istus 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Art. 72 L. O.-wet . - Aanschaffing 
leermiddelen. - Keuze leverancier). 

Ged. Str,,ten: Door het schoolbestuur u.it 
te 1wodigen de levering van de leermiclclelen 
aan een bepaalcl aangewezen leverancier 
op te dragen, hebben Burgemeesteren Wet
houclers te kennen gegeven tegen opclracht 
tot levering aan een anderen leverancier 
bezwaar te hebben. Het schoolbestuur had, 
in verband met zijn bezwaar tegen opclracht 
tot levering aan den door B. en vV. aan
gewezen leverancier, ingevolge art. 77, 
achtste lid kunnen vorderen, dat de ge
meente voor levering zou zorg clragen. 
Een geschil betreffende de toepassing van 
art. 80 is niet aanwezig. Het schoolbestuur 
is mitsclien niet-ontvankelijk in zijn beroep. 

De Kroon: Nu Burgemeester en Wet
houders , hoewel de waarborgsom is ge
stort, de aangevraagde gelden niet ten 
volle beschikbaar hebben gesteld, is hier 
aanwezig een geschil betreffencle de toe
passing van art. 80. Het schoolbestu ur is 
mitsdien ontvankelijk in zijn beroep. 

De door B. en W. tot het schoolbestuur 
gerichte uitnoodiging is niet op te vatten 
als een aan de goedkeuring der raming 
verbonden voorbehoud. 

Ten onrechte is het voile aangevraagde 
beclrag niet beschikbaar gestelcl . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingestelcl door 

het bestuur der Vereeniging tot Weldadigheicl 
van den Allerheiligsten Verlosser te Amsterdam, 
tegen het besluit van Geel. Staten van Noorcl
hollancl van 13 Maart 1929, n°. 86, tot niet
ontvankelijk-verklaring van zijn verzoek om, 
met toepassing van art. 80, 4cle lid cler lager
onderwijswet 1920 te beslissen, dat door het 
gemeentebestuur van Amsterdam alsnog ten 
voile wordt uitgekeerd het bedrag, hetwelk 
voor de aanschaffing van leermiclclelen ten 
behoeve van de extraklassen van het eerste, 
tweede, derde en vierde leerjaar van de bijzon
dere school voor gewoon lgaer onderwijs, 
Kortenaerstraat n°. 30 a ldaar, is uitgegeven; 

Den Raad van State enz. ; 

0. dat Ged. Staten van Noordholland bij 
besluit van 13 Maart 1929, n°. 86, het boven
genoemde schoolbestuur niet-ontvankelijk heb
ben verklaard in zijn verzoek om, met toep9.s
sing van art. 80, 4de lid der lager-onderwijswet 
1920, te beslissen, dat door het. gemeentebe
stuur van Amsterdam alsnog ten voile wordt 
uitgekeercl het bedrag, dat voor de aanschaffing 
van leermiddelen ten behoeve van de extra
klassen van het eerste, tweede, derde en vierde 
leerjaar van de bijzondere school voor gewoon 
lager onderwijs, gelegen aan de Kortenaer
straat n°. 30 aldaar, is uitgegeven ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat bij de opening van de bovengenoemde 
school, tot stand gekomen op den voet van 
art. 72 en volgende der lager-onclerwijswet 1920, 
bleek, dat de toevloed van leerlingen z66 groot 
was, dat van enkele leerjaren parallelklassen 
moesten worden gevormd ; dat de adressant 
a ls gevolg hiervan bij Burgemeester en Wethou
ders suppletoire begrootingen indiende ter 
bestrijding van de meerdere kosten, voort
vloeiende uit de aanschaffing van leermiddelen 
ten behoeve van de bovenbedoelde parallel
klassen; dat bij schrijven van 13 Augustus 1928 
Burgemeester en W'ethouders tegen deze be
grootingen geen bezwaar maakten, doch de 
voorwaarcle stelden, dat de levering der leer
middelen moest worden opgedragen aan den 
schoolboekhandel van de Amsterdamsche De
bitanten-Vereeniging, een co.mbinatie van Am
sterdamsche boekhandelaren, die ingevolge 
een met de gemeente Amsterdam gesloten 
overeenkomst, op de gewone prijzen van leer
middelen, bestemd voor de openbare lagere 
scholen en voor de bijzondere lagere scholen, 
voor zoover de aanschaffingskosten rechtstreek1, 
ten laste van de gemeente komen, een korting 
verleent van 15 pet. ; dat de adressant aan de 
bedoelde voorwaarde niet heeft voldaan, doch. 
zonder meer opdracht tot levering heeft ge
geven aan een leverancier, die een korting op, 
de gewone prijzen van slechts 5 pet. toekent ; 
dat de adressant daarna een aanvrage ter 
betaling van de rekening van dezen leverancier 
bij Burgemeester en Wethouders indiencle, ter
wijl dit college slechts betaalbaar stelde het 
totale bedrag der nominale prijzen, verminderd 
met 15 pet., het bedrag dus dat door den 
adressant verschuldigd zou zijn geweest, indien 
hij, overeenkomstig den wensch van Burge
meester en Wethouders, de levering van de 
leermiddelen aan den door hen aangewezen 
leverancier had opgedragen; dat art, 77, 7de 
lid der lager-onderwijswet 1920 bepaalt, dat 
Burgemeester en Wethouders zich de goeclkeu
ring van de opdracht tot uitvoering van den 
bouw kunnen voorbehouden, terwijl in het 8ste 
lid van dat artikel is voorgeschreven, dat bij 
niet-goedkeuring van de gunning, zooals het 
schoolbestuur die wenscht, door Burgemeestei
en Wethouders, het schoolbestuur kan vorderen, 
dat de bouw door de gemeente zal worden tot 
stand gebracht ; dat uit het onderlinge verband, 
dat tusschen de verschillende leden van art. 77 
bestaat, blijkt, dat het beginsel, hetwelk in de 
bovengenoemde leden van dit artike l voor het 
onderdeel ,,bouw" wordt uitgewerkt, ook voor 
de bijkomende ,,eerste inrichting, daaronder 
begrepen meubileering en leer- en hulpmidde
len", behoort te gelden ; dat Burgemeester en 
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Wethouders dus bevoegd zijn ook ten aanzien 
van de leermiddelen de goedkeuring van de 
opdracht tot levering voor te behouden en 
dat <lit college in het onderhavige geval, door 
den adressant uit te noodigen de levering van 
de leermiddelen aan een bepaald aangewezen 
leverancier op te dragen, omdat daar een 
korting wordt verleend, die elders niet kan 
worden verkregen, heeft te kennen gegeven 
tegen opdracht tot levering aan een anderen 
dan aan dezen leverancier bezwaar te hebben; 
dat de adressant in verband met zijn bezwaar 
tegen opdracht · tot levering aan den door 
Burgemeester en Wethouders aangewezen le
verancier, ingevolge art. 77, Sste lid der lager
onderwijswet 1920 had kunnen vorderen dat de 
gemeente voor de levering zou zorg dragen, 
<loch dat het evengenoemde artikel, noch 
a-rt. 80 dier wet, waarop de adressant zich 
beroept, de mogelijkheid opent de beslissing 
van Ged. Staten in te roepen, omtrent de 
toepassing door Burgemeester en \,Vethouders 
van art. 77, 7de lid der meergemelde wet; 

dat van <lit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat, 
indien door het bestuur overeenkomstig bet 
bepaalde bij art. 77, 5de lid der lager-onderwijs
wet 1920 aan Burgemeester en Wethouders het 
verzoek is gedaan om het bedrag der ,,geraam
de" kosten (of minder) beschikbaar te stellen, 
art. 80 dier wet imperatief voorschrijft, dat 
Burgemeester en Wethouders alsdan de ,,aan
gevraagde" gelden beschikbaar stellen en 
geschillen omtrent toepassing van <lit art. 80 
ter beslissing van Ged. Staten staan (art. 80, 
4de lid) ; dat, indien de beschikbaar gestelde 
gelden meer bedrao-en dan de werkelijk ge
maakte kosten, overeenkomstig het bepaalde 
bij a rt. 81, 5de lid der lager-onderwijswet 1920, 
het verschil door het bestuur in de gemeente
kas moet worden teruggestort; dat, indien 
Burgemeester en Wethouders de raming der 
kosten te hoog hadden geacht en <lit bezwaar 
niet door overleg had kunnen worden opge
heven, zoowel het gemeentebestuur als het 
schoolbestuur, overeenkomstig het bepaalde 
bij art. 77, 6de lid der lager-onderwijswet 1920, 
de beslissing van Onzen Minister had kunnen 
inroepen; dat echter de raming der kosten 
juist is geacht blijkens het meergenoemde 
schrijven van 13 Augustus 1928, en dat dan 
ook tot op heden noch het gemeentebestuur· 
noch het schoolbestuur bij Onzen Minister in 
beroep is gekomen ; dat een dergelijk beroep 
door Burgemeester en Wethouders op Onzen 
Minister trouwens vooraf had moeten gaan 
aan het meergenoemde schrijven van Burge
meester en Wethouders van 13 Augustus 1928, 
gelijk uit het bepaalde in het lste lid van art. 75 
der lager-onderwijswet 1920 duidelijk blijkt; 
dat het bestuur derhalve ontvankelijk is in zijn 
beroep tegen de weigering van Burgemeester 
en W ethouders om de aangevraagde gelden ten 
voile beschikbaa.r te stellen ; dat het bestuur, 
wat de gegrondheid van zijn beroep betreft, 
voorts moge opmerken : dat ingevolge het 
bepaalde bij het tweede lid van art. 78 de be
schikbaarstelling van de geraamde (aange
vraagde) gelden slechts geweigerd wordt, indien 
niet a.an de in art. 77 der lager-onderwijswet 
1920 omschreven vereischten is voldaan : dat 
Burgemeester en Wethouders tegen de inge-

zonden begrootingen geen bezwaar hadden 
en het _bestuur het geraamde bedrag niet heeft 
overschreden; dat Burgemeester en Wethou
ders wel verder in hun schrijven er de aandacht 
op gevestigd hebben, dat bij bestelling der 
leermiddelen bij den ,,Amsterdamsche Debi
tanten Vereeniging" boekhandel een kortip~ 
zou worden gegeven van 15 pet., waaraan ZIJ 
de uitnoodiging verbonden, .daarom de leer
middelen bij dezen boekhandel te bestellen, 
<loch dat <lit slechts een uitnoodiging was en 
geenszins een mededeeling, dat zij zich niet 
zouden kunnen vereenigen met .bet geven van 
een opdracht der levering aan een anderen 
boekhandel dan den ,,Amsterdamsche Debi
tanten Vereeniging" schoolboekhandel; dat 
het toestaan of toelaten van een dergelijke 
uitsluiting bij voorbaat van a.lie andere boek
handelaren toch ook niet in de bedoeling van 
den wetgever kan hebben gelegen; dat de 
wetgever veeleer stuwt in de richting van een 
openbare aanbesteding met recht van mede
dinging van een ieder (art. 77, 7de lid), <loch 
Burgemeester en Wethouders een openbare 
aanbesteding niet hebben voorgeschreven en 
zich dus blijkbaar met de gebruikelijke wijze 
van uitvoering door onderhandschen inkoop 
konden vereenigen; dat Burgemeester en Wet
houders zich evenmin de ~oedkeuring van de 
opdracht hebben voorbehouden; dat het 
bovendien de vraag is - een vraag, die het 
schoolbestuur ontkennend beantwoord - of 
het 7de lid van art. 77 der lager-onderwijswet 
1920 we! van toepassing is ten aanzien van de 
eerste inrichting, omvattende de aanschaffing 
van leermiddelen voor nieuw-gevormde klassen 
wegens toeneming van het aantal leerlingen ; 
dat art. 74 immers bij de stichtingskosten 
uitdrukkelijk onderscheidt de kosten v9:n ?en 
bouw (littera b) en de kosten van eerste mrwh
ting (littera c), het 7de lid van art. 77 in tegen
stelling met het 6de lid van laatstgenoemd 
artikel, uitsluitend van de kosten van den 

bouw" preekt de daarbij a.an Burgemeester 
~n Wethouders gegeven bevoegdheid dus tot 
den bouw beperkt; dat het bestuur derh1,lve 
door zich te bedienen van zijn gewonen boek
handelaar en de leermiddelen te koopen met de 
in den boekhandel algemeen gebruikelijke kor
ting van 5 pet., niet in strijd heeft .. gehandeld 
met het in art. 77 der lager-onderWIJSwet 1920 
bepaalde (art. 78, 2de lid); dat ten slotte moge 
worden gewezen op Ons beslui.t van. 11 :1J'ebru
ari 1926, Stbl. n°. 22, waarb1J beshst 1s, dat 
Burgemeester en Wethouders, wanneer zij 
bezwaar ma.ken tegen de uitvoering van inge
zonden plannen en <lit niet door overleg kan 
worden opgeheven, niet zonder meer J:>evoegd 
zijn, op <l ien grond de beschikbaarstelln?-g va.;11 
de gevraagde gelden te weigeren, aangezien d1t 
krachtens het tweede lid van art. 78 a.Ileen is 
toegelaten, wanneer niet a.an de in art. 77 
omschreven vereischten is voldaan ; dat ZIJ, 
zlvorens te beslissen, de beslissing van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, hadden behooren in te :?epe_n ; 

• O. ten aanzien van de ontvankeliJkhe1d van 
· het schoolbestuur in zijn verzoek a.an Ged. 
Staten om een uitspraak ter zake tt: doen, dat 
art. 80, lste lid der lager-onderw1Jswet 1920 
aan Burgemeester en Wethouders opdraagt, 
nadat de ,vaarborgsom zal zijn gestort, de 
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aangevraagde gelden beschikbaar te stellen ; 
dat, nu het schoolbestuur bezwaar heeft 

tegen de wijze, waarop Burgemeester en ,vet
houders in het onderhavige geval aan dit 
wetsvoorschrift gevolg hebben gegeven, hier 
aanwezig is een geschil omtrent de toepassing 
van art. 80, lste lid, dat krachtens a rt. 80, 
4de lid, aan de beslissing van Ged. Staten is 
onderworpen ; 

dat dus h t schoolbestuur in zijn verzoek aan 
Geel. Staten om ter zake uitspraak to <loon 
ontvankelijk is ; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat blijkens de 
stukken Burgemeester en Wethouders van 
Amsterdam een mededeeling aan het school
bestuur hebben gedaan, dat zij geen bezwaar 
hadden tegen de ingezonden begrootingen voor 
d e aanschaffing van leermiddelen, doch het 
schoolbestuur uitnoodigden d eze leermiddelen 
te bestellen bij den schoolboekhandel van de 
Am terdamsche Debitanten-Vereeniging; 

dat deze mededeeling volgens ha re duidelijke 
bewoordingen niet anders is op te vatten, clan 
als een guntige beschikking van Burgemeester 
en Wethouders ingevolge art. 78, lste lid d er 
wet op het door het schoolbestuur overeen
komstlg art. 77, 5de lid der wet gerlaan verzoek 
om beschikbaarstelling van het beclrag cler 
geraamde kosten der onderwerpelijke leermid
d elen ; 

dat daaraan niet afdoet de bovenvermelde 
door Burgemee ter en W ethouders aan de 
goedkeuring van de raming toegevoegde uit
noodiging, dat niet met Burgemeester en 
Wethouders kan worden aangenomen, dat het 
sohoolbestuur die enkele uitnoodiging rede
lijkerwijze als een aan d e goedkeuring verbon
d en voorbehoud had moeten beschouwen ; 

dat dus Burgemeester en Wethouders ten 
onrechte, ingevolge art. 80, lste lid der wet, 
slechts het bedrag, dat ingeval van bestelling 
bij den bedoelden boekhandel zou moet en zijn 
uitgegeven, en niet het voile aangevraagde be
drag beschikbaar hebben gesteld ; 

Gezien de lager-onderw:(jswet 1920 ; 
H ebben goedaevonden en verstaan : 
met vern ietig ing van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van r oordholland en van 
besluit van Burgemeester en Wethouders van 
Amsterdam, waarbij dit college ten behoeve 
van het bovengenoemde sehoolbestuur be
schikbaar heeft gesteld een bedrag van f 1489.67, 
te bepalen, dat door Burgemeester en Wethou
ders van Amsterdam alsnog ten behoeve van 
het schoolbestuur wordt beschikbaar gesteld 
het door het schoolbestuur ter zake aange-
vraagde bed rag. ( Gem. S t ern). 

14 A ugustus 1929. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 
o. m. aan de gemeentebesturen betreffende 
konnisgeving bedoeld in artikel 34, 1 ° lid 
van de P ensioenwet 1922. 

Krachtens art. 34, l ste lid van d e pensioen 
wet 1922 (Stbl. n°. 240) geschiedt de vaststel
ling van den pensioensgrondslag door of van
wege het orgaan, dat den ambtenaar benoemt 
of verandering brengt in zijn wedde. Dit 
orgaan moet, volgens de laatste zinsnede van 
die wetsbepaling, zijn besluit terstond med e
deelen aan den belanghebbende. 

1929 

H et is gebleken, dat verschillende organen 
aan dit voorschrift niet of zeer onvoldoende 
de ha nd houden . H et gevolg hiervan i , dat bij 
eventueele pensionneering een belangrijke ver
traging in d e toekenning van het pensioen kan 
ontstaan. Een pensioen toch kan niet worden 
verleend, indien niet de besluiten, waarbij de 
pensioensgrondslagen zijn geregeld, in kracht 
van gewijsde zijn gegaan. 

Immers, tegen de kennisgeving ex art. 34 
kan de belanghebbende e n bezwaarschrift 
indienen en van de beschikking op het bezwaar
schrift in beroep gaan bij den Centralen Raad 
van Beroep. 

Is er geen kennisgeving uitgereikt, clan staat 
het bedrag van den pensioensgrondslag niet 
vast en zal alsnog die uit reiking moeten plaats 
hebben alvorens tot pensionneering kan worden 
overgegaan. Men krijgt clan den ongewenschten 
toestand, dat eerst ja ren nadat de pensioens
grondslag is vastgesteld , het beroepsrecht 
daartegen kan worden uitgoefend, omdat eerst 
wanneer de ambtenaar in hct bezit is van de 
kennisgeving van de vaststelling van zijn 
pensioensgrondslag, hij zich tegen de regeling 
van dien gronds lag kan verzetten. 

Hierbij is gevoegd een model, dat zou kunnen 
dienen a ls kennisgeving, bedocld in art. 34, 
lste lid van genoemde wet. 

H et spreekt vanzelf, dat di t model naar 
gelang van de omstand igheden kan worden 
gewijzigd. Wanneer jaarweddc en pensioens
grondslag bij hetzelfde besluit zjjn vastgesteld 
clan zou b.v. een afschrift van dat besluit aan 
den betrokkene kunnen worden gezonden. Een 
afzonderlijke kennisgeving van de vaststelling 
van den grondslag is clan niet nootlig. 

Doch in welken vorm ook de vaststelling 
van den grondslag t er kenuis van den belang
hebbende wordt gebracht, steeds zal nit het 
stuk moeten blijken, behalve den naam en de 
qualiteit van den belanghebbende: 

10. uit welke bestanddeelen de grondslag is 
samengesteld ; 

20. den datum van ingang van den grondslag; 
30, op welken datum het stuk is verzonden. 
Aanbeveling verdient het voorts op het uit 

te reiken stnk de opmerkingen te plaatsen, die 
op het hierbijgaand model zijn aangegeven. 

De Minister verzoekt clan voor zooveel 
noodig aan de uitvoering van voornoemd art. 
34 nauwkeurig de hand te houden en eventueele 
nalatigheid te herstellen. 

KENNI GEVING 
bedoeld in art. 34, l ste lid der pensioenwet 

1922 (Stbl. n°. 240). 

Uw pensioensgrondslag a ls 
is met ingang van vastgesteld op L .. -

Dit bedrag is samengest eld als volgt: 
J aarwedde L __ _ 
Emolumenten ,,--
(GespecIBceerd te vermelden),,--

Totaa l f __ 

verzending Datum van 
Aan (Naam van het betrokken orgaan) 

49 
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N.B. 1. Dit stuk moet worden bewaard ten 
einde bij een eventueel in te dienen pensioens
aanvraag te worden overgelegd. 

2. T egen de beslissing omtrent den p ensioens
grondslag kan binnen een maand na den datum 
van verzending dezer kennisgeving, bij den 
Pensioenraad te 's-Gravenhage een bezwaar 
schrift worden ingediend. 

Voor deze indiening is een recht verschuldigd 
van f 5, te storten op de postrekening n°. 74500 
ten name van het Algemeen Burgerlijk P en
sioenfonds. 

3. T egen de beslissing van den Pensioenraad 
op het bezwaarschrift kan binnen een maand 
nadat het afschrift van die beslissing ter post 
is bezorgd, in beroep worden gekomen bij den 
Centralen Raad van Beroep te Utrecht. 

Voor het instellen van <lit beroep is ten 
behoeve van 's rijks schatkist een recht van 
f 10 verschuldigd, te storten op de postrekening 
no. 1. 

(Zie de artt. 125 t / m 129 a van de pensioen-
wet 1922, Stbl. n°. 240.) (Gem.-Stem.) 

14 Augustus 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 51.) 

Terecht is op appellants wachtgeld in 
mindering gebracht een p ersoonlijke toe
lage als tijdelijk onderwijzer, b edoeld in 
art. 27 B ezoldigingsbesluit 1925; daaraan 
doet niet af art. 23 l e lid van dat besluit, 
aangezien dit bij art. 34 l e lid niet van 
toepassing is verklaard op de in art. 30 
der L. O.wet 1920 bedoelde onderwijzers, 
waaronder de tijdelijke. 

Aangezien appellant op 1 Jan. 1928 eene 
betrekking bekleedde, vallend onder den
zelfden algemeenen Rijksbezoldigingsregel 
als die, waartoe ruj met ingang van 3 
September, onderscheidenlijk van 28 No
vember 1928, werd benoemd, is de hem in 
deze functie toekomende kindertoelage, 
naar de bedooling van art. 21, l • lid 
Bezoldigingsbesluit 1925, terecht berekend 
voor de op 1 Jan. 1928 genoten bezoldi
ging. 

Wij vVILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

E. M . Janssen te Nijmegen, tegen de be
schikking van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 16 Maart 
1929, n°. 1407/3, Afdeeling L .O.A ., waarbij 
zijn wachtgeld is verminderd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Juli 1929, n°. 626; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 7 
Augustus 1929, n° . 6290, afdeeling Lager On
derwijs Algemeen; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen, bij zijne evengenoem
de beschikking, het op 1 September 1928, on
derscheidenlijk op 1 September 1929, f 4423 
en f 2875 bedragende wachtgeld van E. M. 
Janssen, als gewezen hoofd eener open bare 
l agere school te ijmegen, over de tijdvak
ken van 3 September 1928 tot en met 27 No
vember 1928, van 28 ovember tot en met 31 
December 1928 en van 1 J anuari 1929 a f, 

heeft verminderd tot onderscheidenlijk f 2000, 
f 799 en f 990, in verband met inkomsten, die 
de op wachtgeld gestelde is gaan genieten on
derscheidenlijk a ls tijdelijk onderwijzer aan de 
open bare lagere school n°. 2 te ijmegen en 
a ls vast onderwijzer aan deze school, waartoe 
hij met ingang van 3 September 1928 respec
tievelijk 28 November 1928 is benoemd ; 

dat van deze beslissing E. M . · Janssen bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
met ingang van 1 September 1928 werd opge
heven de openbare lagere school n°. 9 te Nij 
megen en dientengevolge aan hem ontslag 
werd verleend a ls hoofd dier school; dat zijn 
wachtgeld met ingang van zijn ontslag werd 
bepaald op f 4423; dat hij met ingang van 
3 September 1928 tijdelijk onderwijzer werd 
aan de openbare school n°. 2 te N ijmegen en 
met ingang van 28 November 1928 als vast 
onderwijzer aan die school werd benoemd; dat 
Burgemeester en Wethouders met ingang van 
3 September zijne bezoldiging als tijdelijk on
derwijzer vaststelden op f 1750 (waaronder 
f 200 aan huwelijkstoelage) en zijne kinder
toelage voor vier kinderen op (12% van 
f 1750) = f 210, totaal f 1960 en met ingang 
van 28 ovember zijne bezoldiging als vast 
onderwijzer op f 3150 en zijne kindertoelage 
op f 378, totaal f 3528; dat in verband met de 
genoemde twee totalen zijn wachtgeld zou moe
ten zijn verminderd: met ingang van 3 Sep
tember tot f 2463 en met ingang van 28 o
vember tot f 895 ; dat echter door Onzen Mi
nister het bedrag van het verminderde wacht
geld werd vastgesteld, met ingang van 3 Sep
tember op f 2000 en met ingang van 28 No
vember op f 799, welk verschi l h ieruit voort
spruit, dat hem volgens de meening van het 
gemeentebestuur niet en volgens de Ministe
rieele beschikking we] van 3 September tot en 
met 27 ovember een persoonlijke toelage 
(£ 199 per jaar) toekomt en dat het gemeente
bestuur de k:indertoelage heeft berekend, niet, 
zooals bij de Ministerieele beschikking is ge
schied, naar zijne jaarwedde als schoolhoofd 
op 1 J anuari 1928, <loch naar zij ne jaarwedde, 
hem toegekend respectievel ijk als tijdelijk on
derwijzer met ingaug van· 3 September en a ls 
vast onderwijzer met ingang van 28 ovem
ber, en we! krachtens artikel 21 van Ons meer
malen gewijzigd Besluit van 22 October 1924, 
Staatsblad n°. 476, houdende bepaling , dat 
,,bij latere indiensttreding" (d.w.z. bij in
diensttreding na 1 Januari: hij trad 3 Sep
tember en 28 November in d ienst) de wedde, 
welke op den datum der indiensttreding ge
noten wordt, bij de berekening der kindertoe
lage in aanmerking komt; 

0. dat de appellant tegen de beschikking 
Onzes Ministers in de eerste plaats bezwaar 
maakt, dat bij de vermindering van het wacht
geld gedurende het tijdvak van 3 September 
tot en met 27 November 1928 reken ing is ge
houden met eene persoonlijke toelage, welke 
hem a ls tijdelijk onderwijzer aan de openbare 
lagere school n°. 2 zou toekomen, doch die 
hem door het gemeentebestuur van Nijmegen 
niet zou zijn toegekend; 

0. dienaangaande, dat . Onze Minister te
recht van oordeel is, dat de appellant in zijne 
evengenoemde functie aanspraak had op de 
persoonlijke toelage als in artikel 27 van het 
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Bezoldigingsbeslui t Burgerlijke Rijksambte
naren 1925 bedoeld; 

dat weliswaar artikel 23, l ste lid, van di t 
besluit inhoudt, dat de bepalingen van <lit be
sluit niet van toepassing zijn op t ijdelijke 
ambtenaren, <loch dat artikel 34, l ste lid, van 
<lit besluit artikel 23 op de, in artikel 30 der 
Lager Onderwijswet 1920 bedoelde, onderwij
zers, waaronder de in het 2de lid genoemde 
t ijdelijke, niet van toepassing verklaart; 

dat deze persoonlijke toelage mitsd ien te
recht op des appellants wachtgeld in minde
ring is gebracht; 

0. dat de appell ant in de tweede plaats van 
oordeel is, dat de hem door het gemeente
bestuur met ingang van 3 September 1928 en 
28 November 1928 toegekende kindertoeslag, 
onderscheidenlijk van f 210 en van f 378, te
recht berekend is, n iet, zooals in de bestreden 
beschikking Onzes Ministers is geschied, naar 
zijne jaarwedde als hoofd op 1 J anuari 1928, 
maar naar de wedde, hem toegekend onder
scheidenlijk als t ijdel ijk onderwijzer met in
gang van 3 September 1928 en als vast onder
wijzer met ingang van 28 ovember 1928; 

0. daaromtrent, dat ar t ikel 21, l ste lid , 
van Ons meergemelde Bezoldigingsbesluit be
paalt, dat de ambtenaren boven en behalve de 
wedden en toelagen, naar de regelen van dit 
besluit toe te kennen, bij wijze van t ijdelijke 
toelage, o. m. voor hunne wettige kinderen be
ncden den leeftijd van 18 jaar, die zij op den 
eersten J anuar i van het jaar bezitten, eene 
kindertoelage genieten, bedragende 3 ten hon
derd van de wedde, met inbegrip van de in 
de artikelen 16, 19, 20 en 27 bedoelde toela
gen, die zij op dien datum , of bij latere in
diensttred ing op den datum der indiensttre
ding, genieten ; 

dat, aangez ien de appell ant op 1 J anuari 
1928 eene betrekking bekleedde, vallende on
der denzelfden algemeenen Rijksbezoldigings
regel als die, waartoe hij met ingang van 3 
September, onderscheidenlijk van 28 Novem
ber 1928, werd benoemd, de hem in deze 
functie toekomende kindertoelage, naar de be
doeling van voonneld beslui t, terecht door 
Onzen Minister is berekend naar de op 1 J a
nuari 1928 genoten bezoldiging; 

Gezien de Lager Ondenvijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

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

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

15 Augustus 1929. BESLUIT, houdende na
dere wijziging van het Koninklijk besluit 
van 4 Juni 1878 (Staatsbla.d n°. 81), hou
dende voorschriften ter uitvoering van a r
tikel 14 van de wet op het Notarisambt. 
s. 420. . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is wijzi

ging te brengen in het Koninklijk besluit van 
den 4den Juni 1878 (Staatsblad n°. 81) , hou
dende voorschriften ter uitvoering van artikel 
14 van de wet op het Notarisambt, zooals dit 
laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 
den 21sten Juli 1923 (Staatsblad n°. 375); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van den 3 Juli 1929, Eerste Afdee
ling C, n° . 989; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
den 30 Juli 1929, n°. 36) ; 

Gelet op het nader rappo_rt van Onzen voor
noemden Minister van den 12den Augustus 
1929, Eerste Afdeeling C, n° . 911; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. In het Koninklijk besluit van den 

4den Juni 1878 (Staatsblad n° . 81) , zooals dit 
laatstelijk is gewijzigd, wordt de navolgende 
wijziging aangebracht: 

Het als bijlage bij het besluit gevoegd pro
gramma wordt in II onder B. gelezen als 
volgt: 

,,Het belastingrecht. 
Hiertoe behooren die gedeelten onzer wet

geving en der voorschriften van fiskalen aard, 
betreffende het zegel-, registratie- en succes
sierecht, welke betrekking hebben op het No
tarisambt, alsmede de beginselen van de wet
ten op de vermogensbelasting, de inkomsten
bel asting en de dividend- en tantiemebelas
ting." 

Art. II. Di t besluit treedt in werking met 
ingang van 1 J anuari 1931. 

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

H et Loo, den 15den Augustus 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J . D onner. 
(Uitgeg. 23 Augustus 1929. ) 

16 Augustus 1929. BESLUIT, waarbij de wet 
van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), 
houdendevoorzieningen tegen besmettelijke 
ziekten, zooals deze laatstelijk is gewijzigd 
bij de wet van 29 December 1928, (Staats
bladno. 523), met uitzondering van dear
tikelen 11, 16, 20, 22 en 24, van toepassing 
wordt verklaard op de ziekte, genaamd 
Alastrim. S. 421. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, dat meerdere gevallen van de 

ziekte, genaamd Alastrim in het Rijk voor
kwamen; 

Gelet op artikel l der Wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), zooals deze wet laat
steqjk is gew~jzigd bij de wet van 29 December 
1928 (Staatsblad n°. 523) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
.Arbeid, H.andel en Nijverheid van 6 Augustus 
1929, n°. 1394 H., Afdeeling Volksgezondheid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 13den Augustus 1929, n°. 18) ; 

Gelet op het nader raf port van Onzen Minis
ter van .Arbeid, H ande en Nijverhcid van 15 
Augustus 1929, n°. 1466 H. , Afdeeling Volks
gezondheid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
.Art. 1. De Wet van 4 December 1872 

(Staatsblad no. 134), houdende voorzieningen 
t egen besmettelijke ziekten, zooals deze wet 
laatstelijk is gew\jzigd bij de wet van_ 29 Dece_m
ber 1928 (Staatsblad n°. 523) is, met rutzondermg 
van de artikelen 11, 16, 20, 22 en 24, gedurende 
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een jaar in het geheele Rijk van toepassing 
op de ziekte, genaamd Alastrim. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der daateekening 
van het Staatsblad, waarin het is g~plaatst. 

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

Het Loo, den 16den Augustus 1929. 
WILHELMI A. 

De .Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid. 
T. J. V e r s c h u u r . 
( Uitge,g. 19 Aug. 1929.) 

17 Augustus 1929. BESLUIT tot vaststelling 
van een nieuw reglement van orde en disci
pline voor de advocaten en procureurs. 
s. 422. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Gezien artikel 19 van de wet op de rechter• 

lijke organisatie, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 8 April 1927 (Staatsblad n°. 78) ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
reglement n°. III, vastgesteld b\j Koninklijk 
besluit van 14 September 1838 (Staatsblad n°. 
36), door een nieuw te vervangen; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van 21 Juni 1929, 2° Afdeeling A, 
no. 804; 

Den Raad van State gehoord ( ad vies van 
30 Juli 1929, n°. 28) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor• 
noemden Minister van 13 Augustus 1929, 2° Af. 
deeling A, n°. 864; 

Hebben goedgevonden en verstaan vast 
te stellen het navolgende 

Reglement 11 °. III, van orde en discipline 
voor de a1lvocaten en procureurs. 

EERSTE AFDEELING. 
VAN DE ADVOCATEN. 

§ 1. Van de inschrijving en beeediging van de 
advocaten ; van hei; tableau. 

Art. 1. 1. De advocaten worden bij de 
rechtbank van het arrondissement, waarin hun 
kantoor is geveHtigd, ingeschreven. 

2. Jn het arrondissement 'R Gravenhage ge• 
schiedt de inschrijving echter uitsluitend bij 
den Hoogen Raad, in de overige arrondisse• 
menten, waarin een gerechtshof is gevestigd, 
uitsluitend bij dat gerechtshof. 

3. Een advocaat kan slechts bij een rechter• 
lijk college ingeschreven zijn. 

2. l. Ieder die aan eene Rijks. of daar• 
mede gelijkgestelde Nederlandsche Universiteit 
heeft verkregen : 

hetzij den graad van doGtor in de reehts• 
wetensehap, 

hetzij den graad van doctor in de rechtsge. 
leerdheid of de hoedanigheid van meester in de 
rechten, mits deze graad of deze hoedanigheid 
verkregen is op gronri van het afleggen van een 
examen in het Nederlandsch ·burgerlijk• en 
handelsrecht, staatsrecht en strafrecht, 

is bevoegd aan den voorzitter van het col• 
lege schriftelijk inschrijving als advocaa.t te 
verzoeken. 

2. De griffier zendt onverwijld afschrift van 
bet verzoek aan den raad van toezicht en disci• 
pline. 

3 1. Zij die den in artikel 2 vereischten 
graad niet bezitten, doch op 1 Augustus 1879 
met Onze bijzondere toestemming als advocaat 
waren ingeschreven, behouden de bevoegdheid 
om als zoodanig te fungeeren. 

2. Op hen vindt het voorgaande artikel 
overeenkomstige toepassing. 

4. 1. De advocaten worden bij het college, 
waarbij zij verlangen te worden ingeschreven, 
op requisitoir van bet openbaar m.inisterie 
beeedigd. 

2. Zij leggen den navolgenden eed of be• 
lofte af : 

,,Ik zweer (beloof) getrouwheid aan den Ko• 
ning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, eerbied 
voor de Rechterlijke autoriteiten, en dat ik 
geene zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in 
gemoede niet geloove rechtvaardig te zijn." 

5. 1. De beeediging geschiedt niet, voordat 
ten minste zes weken na de indiening van bet 
verzoek tot inschrijving zijn verloopen. 

2. De beeediging blijft achterwege, indien 
de raad van toezicht en discipline zich binnen 
voormelden termijn bij met redenen omkleede 
beslissing tegen de inschrijving verzet. 

3. Deze beslissing kan alleen worden ge. 
nomen, indien gegronde vrees bestaat, dat de 
inschrijving van den. verzoeker de eer van den 
atand der advocaten schaden zal. 

6. 1. Van de beslissing, houdende verzet 
tegen de inschrijving, geschiedt onverwijld 
mededeeling : 

1 o. aan den verzoeker ; 
2°. aan het college, bij hetwelk inschrijving 

is verzocht. 
2. De verzoeker kan gedurende eene maand 

na de dagteekening van de hem gedane mede• 
deeling beklag doen bij het gerecbtshof of, in• 
dien hij inschrijving bij den Hoogen R aad ver• 
zocht, bij dien Raad. 

3. Het beklag wordt gedaan bij verzoek• 
schrift gericht tot den in het voorgaande lid 
genoemden rechter. Het verzoekschrift behoeft 
niet door een procureur te worden onderteekend. 
Afschrift daarvan wordt onverwijld door den 
griffier van het gerecht aan den raad van toe. 
zicht en discipline toegezonden. 

7. 1. Het onderzoek en de beslissin~ op 
het beklag geschieden door den burgerlijken 
rechter in raadkamer. 

2. Geene beslissing wordt genomen dan na. 
verhoor of behoorlijke oproeping van den ver• 
zoeker en va.n den raad van toezicht en disci• 
pline. 

8. 1. Van de beslissing geschiedt onverwijld 
mededeeling : 

1 °. aan den verzoeker ; 
2°. aan den raad van toezicht en discipline ; 
3°. aan het college, bij betwelk de inschrijving 

werd verzocht, tenzij dit college zelf de be. 
slissing gaf. 

2. Van de beslissingen van de gerechtshoven 
kan gedurende eene maand na de dagteekening 
van de in het voorgaande lid beJ.oelde mede• 
deeling beroep in .cassatie bij den Hoogen Raad 
worden ingesteld : 

a. door den verzoeker : 
b. door den raad van toezicht en cli&cipline. 
3. Het beroep in cassatie wordt ingesteld 
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bij verzoekschrift, geri cht tot den Hoogen Raad 
en inhoudend de middelen van cassatie. Geene 
andere middelen komen bij 's Raads beslissing 
in aanmerking. 

4. Afschrift van het verzoekschrift wordt 
onverwijld door den griffier van den Hoogen 
Raad aan de wederpartij toegezonden. 

9. 1. Het onderzoek en de beslissing in 
cassa tie geschieden door den burgerlijken 
rechter in raadkamer. 

2. De middelen van cassatie kunnen worden 
toegelicht door een advocaat. Ook de weder
partij kan zich door een advocaat doen ver
tegenwoordigen. 

3. Het openbaar ministerie wordt gehoord. 
4. Van de beslissing in cassatie geschiedt 

overeenkomstige mededeeling als van die in 
hooger beroep. 

10. Indien de raad van toezicht en disci
pline v66r den afloop van den termijn, in artikel 
5 bedoeld, verklaart tegen de beeediging geen 
bezwaar te hebben, kan deze terstond na die 
verklaring geschieden. 

11. 1. De advocaten worden door den 
griffier op het tableau gesteld, op vertoon 
hunner acte van beeediging, welke alsdan en 
daarna telken jare in de maand September 
door den griffier kosteloos wordt geviseerd. 

2. Zij, die verlangen niet !anger op het ta
bleau te staan, a ls advocaat bij een antler rech
ter!ijk college ingeschreven worden, eenige be
trekking verkrijgen. waarmede het beroep van 
advocaat onvereenigbaar is, of hunne acte van 
beeediging niet binnen den tijd tot het viseeren 
daarvan voorgeschreven, aan den griffier tot 
dat einde ter hand stellen, worden, op hunne 
aangifte of op requisitoir van het openbaar · 
ministerie, van het tableau geschrapt. 

3. De griffier geeft van de inschrijving of 
de doorschrapping binnen acht dagen schrif: 
telijk kennis aan den raad van toezicht en 
discipline. 

4. Gelijke kennisgeving binnen denzelfden 
termijn geschiedt daarenboven door den grif
fier bij den Hoogen Raad aan het gerechtshof 
en de arrondissements-rechtbank te 's-Graven
hage, en door den griffier bij elk gerechtshof 
in andere gemeenten aan de arrondissements
rechtbank in die gemeente. 

§ 2. Van de bevoe,gdheden en verplichtingen 
der advocaten . 

12. De advocaten oefenen de praktijk uit 
volgens de bevoegdheid en vereischten, bij de 
Wetboeken van Burgerlijke Regtsvordering en 
Strafvordering gegeven en gevorderd, en over
eenkomstig de wet op de rechterlijke organisa
tie. 

13. 1. Zoowel in burgerlijke als in straf
zaken hebben de advocaten, bij welk rechterlijk 
college binnen het Koninkrijk ook ingeschre
ven, rle bevoegdheid, om als zoodanig ook voor 
alle andere rechterlijke colleges binnen het 
Rijk op te treden. 

2. In de gevallen waari.n een advocaat zijn 
beroep uitoefent buiten het arrondissement, 
waarin zijn kantoor is gevestigd, kan van hem, 
v66r alle toelating, worden gevorderd de ver
tooning van zijne acte van beeediging, naar 
de voorschriften van artikel 11 van dit regle
ment behoor!ijk geviseerd. 

3. Ten laste eener wederpartij mogen in 
geen geval gebracht worden de kosten van ver
plaatsing en vacatie van een advocaat buiten 
de gemeente waar zijn kantoor gevestigd is, 
ten gevolge van de vorenstaande bepalingen 
ontstaan. 

14. 1. De advocaten zijn verplicht hun 
kantoor te hebben binnen het arrondissement, 
waarin het rechterlijk college, waarbij zij zijn 
ingeschreven, is gevestigd. 

2. Zij mogen niet tevens in een antler ar
rondissement een kantoor hebben. 

3. Het kantoor van den advocaat geldt voor 
alle zijne handelingen als zoodanig als gekozen 
woonplaats. De advocaat, die zijn kantoor niet 
heeft in de gemeente, waar het college, wa11,rbij 
hij is ingeschreven, is gevestigd, moet boven
dien eene woonplaat~ in die gemeente kiezen en 
daarvan doen blijken ter griffie van dat college. 

4. Door Ons kan om bijzondere redenen aan 
een advocaat die zijne woonplaats buiten het 
Koninkrijk vestigt, ontheffing van het in het 
eerste lid vervatte voorschrift worden ver
leend. De raad van toezicht en discipline wordt 
tevoren gehoord. 

5. Advocaten, die aan de voorschriften van 
dit artikel niet voldoen, worden, na eene aan 
maning daartoe, op requisitoir van het open
baar ministerie van het tableau geschrapt. 

15. De advocaat, door den voorzitter van 
een college of den raad van rechtsbijstand in 
strafzaken als raadsman toegevoe~d, is ver
plicht als zoodanig op te treden, zoolang niet 
op den voet van artikel 45 van het Wetboek 
van Strafvordering een antler is toegevoegd. 

16. De advocaten pleiten staande, gek!eed 
in het costuum, bij het bijzonder reglement op 
dat onderwerp bepaald, des goedvindende met 
gedekten hoofde. 

17. Het beroep van advocaat is vcreenig
baar met dat van procurem·. 

18. 1. Advocaten, die in staat van faillis
sement worden verklaard, wegens schulden 
worden gegijzeld, of onder curateele worden ge
steld, zijn gedurende den duur van het fail
lissement, degijzeling of de curateele van rechts
wege in de uitoefening van de praktijk geschorst. 

2. Zij mogen gedurende de schorsing den 
titel van advocaat niet voeren. 

§ 3. Van het bureau van consultatie. 
19. 1. In de residentie van den H oogen 

Raad en van elk gerechtshof, alsmede van 
elke arrondissements-rechtbank wordt een 
bureau van consultatie ingesteld, ten minste 
uit drie en ten hoogste nit vijftien advocaten 
bestaande, te benoemen door den Hoogen Raad, 
het gerechtshof of de rechtbank uit eene voor
dracht van twee personen voor elke vacature, 
opgemaakt door den raad van toezicht en 
discipline. 

2. De Hooge Raad, het gerechtshof of de 
rechtbank regelt tevens de aftreding ; de af
tredenden zijn opnieuw benoembaar. 

20. Het bureau van consultatie is bevoegd 
zich in afdeelingen van ten minste drie leden 
te splitsen. 

21. Het bureau of eene der afdeelingen ver
gadert te 's Gravenhage ten minste eens in 
iedere week; elders naar de behoeften, desnoods 
om de veertien dagen of drie weken. 

22. Het hoofddoel van het bureau is om 
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kosteloos gerechtelijken raad en bijstand te 
verschaffen aan behoeftigen, die deze van 
noode hebben, voor zoover de tiende afdeeling 
van den zesden titel van het Derde Boek van 
het W etboek van Burgerlijke R egtsvordering 
niet in hun belangen voorziet. 

23. 1. H et bureau onderzoekt summier de 
zaken van de behoeftigen, die zich aanmelden. 

2. Indien het eene zaak niet t erstond on
gegrond acht, voegt het bureau den behoeftige 
een advocaat toe. 

3. Indien het bureau in afdeelingen ge
splitst is, geschiedt het onderzoek en de toe
voeging door eene afdeeling. 

§ 4. Van den raad van recht bijstand in .qtra /
zaken. 

24. In de residentie van elk recbterlijk col
lege wordt een raad van rechtsbijstand in straf
zaken ingesteld, ten minste nit drie advocaten 
bestaande, t e benoemen door den H oogen R aad, 
het gerechtshof of de rechtbank nit eene voor
dracht van twee personen voor elke vacature, 
opgemaakt door den raad van toezicht en dis 
cipline. De artikelen 19, tweede lid, en 21 zij n 
van overeenkomstige toepassing. 

25. H et hoofddoel van den raad is om op 
den voet van het bepaalde in de artikelen 41 
en volgende van het Wetboek van Strafvorde
ring aan onvermogende verdachten een raads
man toe te voegen. Voorts kan hij ook aan 
andere pei:,sonen, die zich krachtens het Wet 
boek van Strafvordering door een advocaat 
kunnen doen bijstaan, in geval van onvermogen 
een advocaat toevoegen en overigens in straf
zaken de voorlichting verstrekken, die hij 
dienstig ach t. 

26. De raad is bevoegd iederen bij het be
trokken college ingeschreven advocaat toe te 
voegen, zoomede iederen anderen binnen het 
Rijk de praktijk uitoefenenden advocaat, diEI 
zich daartoe beschikbaar stelt. 

§ 5. Van de orde van advocaten. 
27. 1. De orde van ad vocat en wordt ge

vormd door de gezamenlijke advocaten in het 
arrondissement ingeschreven. 

2. De deken bekleedt in de vergaderingen 
van de orde het voorzitterschap en heeft , bij 
het staken der stemmen, eene beslissende stem. 

3. De deken roept eene vergadering van de 
orde bij een, zoo vaak de raad van toezicht en 
discipline zulks noodzakelijk oordeelt of t en 
minste zes leden van de orde zulks schrifte!ijk 
met opgave van redenen verzoeken. 

4. De orde kan voor hare vergaderingen een 
huishoudelijk reglement vaststellen. 

§ 6. Van den raad van toezicht en discipline. 
28. 1. In elk arrondissement wordt een 

raad van toezicht en discipline gevormd, be
staande in de arrondissementen, waarin veert ig 
of meer advocaten zijn ingeschreven, uit zes en 
in de andere arrondissementen uit vier leden, 
waaronder de deken. 

2. De leden van dezen raad worden gekozen 
in eene vergadering van de orde van advocaten. 

3. Bij deze verkiezing hebben alleen de 
advocaten, die !anger dan drie jaren binnen het 
K oninkrijk zijn ingeschreven geweest, stem
recht. Ook zij alleen zijn verkiesbaar. 

4. De stemming ge chiedt schriftelijk en 

voor elk lid afzonderlijk, in de eerste plaats 
voor den deken. 

5. Jaarlij kR treden twee leden volgens rooster 
af; zij zijn herkiesbaar . 

6. De deken wordt bij ontstentenis of ver
hindering vervangen door een lid van den raad 
van toezicht en discipline, daartoe door <lien 
raad aangewezen. . 

29. 1. De deken bekleedt in de vergade
ringen van den raad het voorzitterschap en 
heeft, bij het staken der stemmen, eene beslis
sende stem. 

2. H ij roept. eene vergadering bijeen, zoo 
dikwij ls hij zulks noodig oordeelt, en steeds, 
indien ten minste de helft van het aanta l leden 
van <lien raad zulks schriftelijk verzoekt. 

3. De orde van advoca ten kan voor de ver
gaderingen van den raad een huishoudelijk 
reglement vaststellen. 

30. 1. De raad van toezicht en discipline 
is belast met de zorg voor de eer van den stand 
der advocaten . 

2. Hij is bevoegd ten behoeve van de ad
vocaten, die nog niet gedurende drie jaren 
binnen het Koninkrijk zijn ingeschreven geweest, 
maatregelen te nemen, die eene behooriijke 
uitoefening van de praktijk kunnen bevorderen. 

3. Hij houdt toezicht over de handelingen 
der advocaten als zoodanig. 

.1. H i.i weert en beteugelt de inbreuken en 
misslagen, en zal tot dat einde de navolgende 
straffen kunnen opleggen : 

Jo. enkele waarschuwing. 
20. berisping, 
30. schorsinir in de nitoefening van de prak

tij lr , ten hoogste gedurende een jaar, 
40_ schrapping van de lijst. 
5. Bij de beslissing houdende oplegging van 

een der laatstgenoemde twee straffen kan de 
raad t ot openbaarmaking besluiten. Irr geval van 
schorsing kan de raad tevens bepalen, dat de 
geschorste den titel van advocaat gedurende de 
schorsing niet zal mogen voeren. 

31. 1. De raad neemt, indien eene klacht 
is ingediend en de klager daartoe den wensch 
heeft te kennen gegeven, geene beslissing dan 
na verhoor of behoorlijke oproepiug van den 
klager. 

2. H ij legt geene straf op dan na verhoor of 
behoorlij ke oproeping van den betrokken 
advocaat. 

3. De raad kan getuigen en deskundigen 
oproepen en hooren. 

4. Op verzoek van den raad doet de officier 
van justitie hen dagvaarden. De getuigen en 
deskundigen zijn na dagvaarding verplicht te 
verschijnen. 

5. Verscrujnt een getuige of deskundige op de 
dagva.a.rding niet, dan doet de officier van justitie 
op verzoek van den raad hem andermaal dag
vaarden, desverzocht met bevel tot mede
brenging. 

6. Artikel 556 van het W etboek van Straf
vordering is van overeenkomstige toepassing. 

7. De getuigen worden beeedigd de gcheele 
waarheid en niets dan de waarheid t e zullen 
zeggen ; de de kundigen verslag naar hun 
geweten te zullen geven. 

8. De bepalingen van de wetten van 17 Juli 
1911 (Staatsblad n°. 215) en van 28 April 1916 
(Staatsblad no. 174) zijn van t oepassing. 

9. Op de getuigen en deskundigen vinden de 
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"'rtikelen 217-219 van het Wetboek van Straf
vordering overeenkomstige toepassing. 

10. De getuigen en deskundigen ontvangen, 
desverkiezende, op vertoon van hunne oproe
ping of dagvaarding schadeloosstelling van het 
Rijk, door den officier van justitie te begrooten 
overeenkomstig de artikelen 61, 63, 65 en 66 van 
het tarief van justitie-kosten en salarissen in 
burgerlijke zaken . 

32. l. Van de beslissingen van den raad 
Yan toezicht en discipline geschiedt onverwij ld 
mededeehng : 

1°. aan den betrokken advocaat; 
2°. indien beslist werd naar aanleiding van 

een klacht, aan den belanghebbende, die deze 
heeft ingediend ; . 

3°. indien de beslissing betreft misbruik van 
een recht of gelegenheid, den advocaat bij het 
,vetboek van Strafvordering toegekend, of 
indien ter zake van hetzelfde feit eene schorsing, 
a ls bedoelcl in art. 37, was uitgesproken, aan den 
_procureur-generaal bij het gerechtshof. 

2. Beslissingen naar aanleiding van klachten, 
vermogensnadeel 1'etreffend door den advocaat 
bij de uitoefening van zijn beroep toegebracht 
of we! verwaarloozing betreffend van aan den 
advocaat toevertrouwde belangen, worden op 
verzoek van den procureur-generaal bij het 
gerechtshof aan dezen medegedeeld. Het ver
zoek Yan den procureur-generaal kan zoowel 
betrekki.ng hebben op eene bepaalde beslissi.ng 
als, al clan niet voot zekeren tijd, op alle beslis
singen, in dit lid bedoeld. 

3. Van de beslissingen kan gedurende eene 
maand na de dagteekening van de in bet eerste 
lid bedoelcle mededeeling hooger beroep worden 
ingesteld bij het gerechtshof of, indien de be
s lissing een bij den Hoogen Raad ingeschreven 
advocaat betreft, bij dien Raad : 

a. door den betrokken advocaat, indien de 
straf van schorsing in de uitoefening van de 
praktijk of die van schrapping van de lijst is 
opgelegd; 

b. door den procureur-generaal bij het 
gerechtshof in de gevallen, genoemd in het 
eerste lid onder 3°. en in het tweede lid. 

4. Het derde lid van artikel 6 is van overeen
komstige toepassing. Indien het hooger beroep 
is ingesteld door den procureur-generaal, zendt 
de griffier van het gerecht onverwijld afschrift 
van het verzoekschrift aan den actvocaat. 

33. 1. Op de behandeling in hooger beroep 
zijn het derde tot en met het laatste lid van 
artikel 31 van overeenkomstige toepassing, met 
<lien verstande dat voor: ,,o fficier van justitie", 
gelezen wordt : ,,procurenr-generaal". 

2. De rechter, die over het hooger beroep 
oordeelt, noodigt den raad van toezicht en 
discipline uit de noodige inlichtingen te ver
schaffen. De raad kan zich bij de behandeling 
van de zaak doen vertegenwoordigen. De ver
tegenwoordiger wordt in dat geval in de gelegen
heid gesteld het gevoelen van den raad monde
ling uiteen te zetten. 

3. Het gerecht beslist niet dan na verhoor 
of behoorlijke oproeping van den betrokken 
advocaat. 

4. Het openbaar rninisterie wordt gehoord. 
5. Het onderzoek en de beslissing geschieden 

door den burgerlijken rechter in raadkamer. 
34. 1. Van de beslissingen in hooger beroep 

geschiedt onverwijld mededeeling : 

10. aan den betrokken advocaat; 
2°. aan den procureur-generaal bij het 

gerechtshof ; 
3°. aan den raad van toezicht en discipline. 
2. Van de beslissingen in hooger beroep van 

de gerechtshoven kan gedurencle eene maand 
na de dagteekening van de in het voorgaande 
lid bedoefde mededeeling beroep in cassatie bij 
den Hoogen Raad worden ingesteld : 

a. door den betrokken advocaat ; 
b. door den procureur-generaal bij het 

gerechtshof. 
3. Het derde lid van artikel 8 is van overeen

komstige toepassing. Indien het beroep in 
cassatie is ingesteld door den procureur-generaal, 
zendt de griffier van den Hoogen Raad onver
wijld afschrift van het verzoekschrift aan den 
advocaat. 

35. 1. Het onderzoek en de beslissing in 
cassatie geschieden door den burgerlijken recb
ter in raadkamer. 

2. De betrokken advocaat wordt met be
trekking tot de middelen van cassatie geboord, 
althans behoorlijk opgeroepen. Hij kan zich door 
een antler advocaat doen vertegenwoordigen. 

3. Het openbaa.r ministerie wordt gehoord. 
4. De Hooge Raad kan den raad van toezicht 

en discipline, die in eersten aanleg besliste, 
uitnoodigen schriftelijk van zijn gevoelen met 
betrekking tot de middelen van cassatie te doen 
blijken. Hij kan dezen raad ook uitnoodigen 
zich bij de behandeling van de zaak te doen 
vertegenwoordigen. De vertegenwoordiger wordt 
in dat geval in de gelegenheid gesteld het ge
voelen van den raa.d mondeling uiteen te zetten. 

5. Van de beslissing in cassatie geschiedt 
overeenkomstige mededeeling als van die in 
hooger beroep. 

36. 1. De straffen van schorsing in de uit
oefening' van de praktijk en van schrapping 
van de lijst worden, zoodra de beslissing in 
kracht van gewijsde is gega.a.n, medegedeeld aan 
het college, bij hetwelk de advocaat is inge
schreven, tenzij dit college zelf de beslissing gaf. 

2. Openbaarmaking van de straf, indien 
hiertoe bij de beslissing werd besloten, geschiedt 
niet v66r de beslissing in kracht van gewijsde 
is gegaan. 

§ 7. Van het toezicht door de ,-er,hterlij ke 
colleges. 

37. I. Indien een advocaat voor den rechter 
zich oneerbiedig gedraagt of zich vergeet in 
•mbetamelijke uitdrukkingen jegens den rechter 
of het openba.ar gezag of zich, met het blijkbaar 
doel van beleediging, onbetamelijk uitlaat jegens 
partijen of getui15en, zal h~j door den president 
worden gewaarschuwd of berispt, en zelfs, op 
voordracht van den president, dadelijk door het 
college voor een tijd in de uitoefening van zijn 
beroep voor bet college kunnen worden ge
schorst ; alles onverminderd de bevoegdheid 
ten aanzien van de orde op de terechtzittingen 
aan de rechterlijke colleges toegekend en on
verminderd de bevoegdheid van den raad van 
toezicht en discipline van het arrondissement 
van den betrokken advocaat tot het opleggen 
van straf. 

2. Eene schorsing wordt aan dien raad van 
toezicht en discipline onverwijld medegedeeld. 

3. Schorst eene rechtbank, zoo kan de be
trokken advocaat gedurende eene maand bij 
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bet gerechtshof of, indien bij bij den Hoogen 
Raad is inge~chreven, bij dien Raad hooger 
beroep instellen. Schorst een gerecbtshof, zoo 
kan hij gedurende gelijken termijn hooger 
beroep instellen bij den Hoogen Raad. 

4. De artikelen 6, derde lid eerste en tweede 
volzin, 33, eerste en derde tot en met vijfde lid, 
34 en 35, eerste tot en met derde en vijfde lid, 
zijn in geval van hooger beroep van overeen
komstige toepassing. 

5. Zoodra eene beslissing, houdende ver
nietiging van eene schorsing, in kracht van 
gew:ijsde is gegaan, wordt biervan mededeeling 
gedaan aan het college, dat de schorsing nit
sprak. 

TWEEDE AFDEELI U . 

VAN DE PROOUREURS. 

§ l. Van de beeediging P,n toelating van de pro
cureurs ; van het tableau. 

38. 1. De procureurs worden bij de recbt
bank va n bet arrondissement, waarin bun 
kantoor is gevestigd, beeedigd. 

2. In bet arrondissement 's-Gravenhage ge
scbiedt de beeediging echter uitsluitend bij den 
Hoogen Raad, in de overige arrondissementen, 
waarin een gerechtshof is gevestigd, uitsluitend 
bij dat gerecbtsbof. 

3. De beeediging geldt als toelating bij de 
rechterlijke colleges in het arrondissement 
gevestigd. Een procureur kan niet gelijktijdig 
ook bij een recbterlijk college buiten het ar
rondissement zijn toegelaten. 

39. 1. Ieder, die aan eene Rijks- of daar
mede gelijkgestelde Nederlandscbe Universiteit 
heeft verkregen : 

hetzij den graad van doctor in de recbts
wetenschap, 

hetzij den graad van doctor in de rechts
geleerdheid of de hoedanigheid van meester in 
de rechten, mits deze graad of deze hoedanigheid 
verkregen is op grond van bet afleggen van een 
examen in het Nederlandsch burgerlijk- en 
handelsrecht, staatsrecht en strafrecht, 

is bevoegd aan den voorzitter van bet college 
schriftelijk beeediging als procureur te verzoe
ken. 

2. De griffier zendt onverwijld afschrift van 
het verzoek aan den raad van toezicht en dis
cipline. 

40. 1. De beeediging geschiedt op reqnisi
toir van bet openbaar ministerie. 

2. De procureurs leggen denzelfden eed of 
belofte af als de advocaten, met toevoeging 
aan bet formulier van eedsaflegging van de 
woorden : ;,alsmede dat ik mijne plichten als 
procureur getrouw zal vervullen.' 

3. De procureurs, die reeds als advocaat 
beeedigd zijn, leggen den volgenden eed (belofte) 
af: 

,,Ik zweer (beloof), dat ik mijne plichten als 
procureur getrouw zal vervullen.'' 

41. De artikelen 5 tot en met 11 zijn op de 
procureurs van overeenkomstige toep assing 

§ 2. Van de bevoe,gdheden en verplichtingen der 
procureurs. 

42. De procureurs oefenen hunne functien 
uit overeenkomstig de wet op de rechterlijke 
organisatie, de Wetboeken van Burgerlijke 

Regtsvordering en Strafvorderi.ng, en de orde 
door de gerechtshoven en rechtbanken, indien 
noodig, voor den inwendigen dienst voor te 
schrijven. 

43. De artikelen 14, eerste tot en met derde 
en vijfde lid, en 18 zijn op de procureurs van 
overeenkomstige toepassing. 

44. De procureurs mogen, daartoe volgens 
dit reglement geroepen of aangewezen, hun 
dienst niet weigeren. 

45. Zij zijn gehouden in persoon, of, in geval 
van afwezigheid of belet, door een anderen 
procureur vertegenwoordigd, zich in hun 
costuum op de terechtzittingen te laten vinden, 
wanneer hunne zaken worden opgeroepen ; 
zij zullen verder in de zaken, aan hen opgedragen 
aanwezig moeten zijn bij al die bandelingen, 
waarbij de wet hunne tegenwoordigheid ver
eischt. 

§" 3. Van het toezicht op de procureurs. 

46. 1. De raad van toezicht en discipline 
voor de advocaten is mede belast met de zorg 
voor de eer van den stand der procureurs. De 
artikelen 30, tweede tot en met vijfde lid, 31-36 
vinden overeenkomstige toepassing. 

2. Ook artikel 37 is van overeenkomstige 
toepassing. 

SLOTBEPALING. 

47. 1. Dit besluit treedt met ingang van 
1 September 1929 in werking. Alsdan vervalt 
het reglement n°. III, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 14 September 1838 (Staatsblad 
n°. 36). 

2. In de arrondissementen, waarin op dat 
tijdstip minder dan 40 advocaten zijn inge
schreven, wordt ten spoedigste tot de verkiezing 
van raden van toezicbt en discipline overeen
komstig de bepalingen van dit reglement 
overgegaan. Overigens worden de op grond van 
het vervallen reglement bestaande bureau's 
en raden geacht op grond van dit reglement te 
zijn samengesteld. 

Ooze Minister van J ustitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk met eene 
indeeling in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
en van hetwelk afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Het Loo, den l 7den Augustus 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Do::-~ER. 

(Uitgeg. 23 Aug. 1929.) 

I ndeeling van het re,gleinent. 
Artt. 
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§ 1. Van de beeediging en toelating 
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SLOTBEPALING . . . . . . . 47 

17 Au;111.stus 1020. KO~r KLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 213). 

Al moge een verhooging van de post 
.,onderhoud van wegen" een eenigszins 
buitengewoon karakter dragen, zoo be
hoort toch, nu uit de toelichting tot dezen 
post uitdrukkeljjk en zoncler voorbehoud 
de bedoeling van het gemeentebestuur 
blijkt, deze verhoogde uitgave uit den 
gewonen dienst te bestrijclen, een clienten
gevolge ontstaan nadeelig saldo van <lien 
dienst niet door buitengewone middelen 
te worden gedekt. 

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

den Raad der gemeente Kamerik tegen het 
besluit van Geel . Staten van Utrecht van 14 
Februari 1928, n°. 346/356, 3e a fd., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbe
sl uit dier gemeente van 29 December 1927 tot 
slu iting van eene geldleening, groot f 2000; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
31 Juli 1929, n°. 549; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 13 Augustus 1929, n°. 7303, 
Afd. B.B.; 

0. dat de R aad van Kamerik in zijne ver
gadering van 29 December 1927 heeft besloten 
ten laste der gemeente over het dienstjaar 
1928 bij de Cooperatieve Boerenleenbank te 
Kamerik aan te gaan eene geldJeening, groot 
f 2000 tegen een rente van niet meer clan 5 %, 
onder bepal ing, dat van deze leening jaarlijks 
voor de eerste maal in 1929, een bedrag van 
ten minste f 200 zal worden afgelost, terwijl 
de gemeente het recht heeft de leening te al
ien t ijde geheel of gedeeltelijk vervroegd af te 
lossen en voor i-ente en aflossing worden ver
bonden all e gewone inkomsten der gen1eente 
en vervroegde aflossing uit buitengewone mid
delen mag worden bestreden, daarbij over
wegende, dat de Rekerung, dienst 1926, op den 
gewonen dienst sluit met een nadeelig saldo 
van f 3149.17 o.a. als gevolg hiervan, dat 
een vrij groot bedrag wegens buitengewoon 
werk aan den Kamerikschen Zandweg werd 
betaald uit ,,onderhoud van wegen en voet
paden", den gewonen dienst dus • dat deze 
post, blijkens raadsbesluit tot wiJziging der 
Begrooting voor het dienstjaar 1926, dd . 2 
Juni 1927, goedgekeurd door Heeren Geel. 
Staten van Utrecht in hunne vergadering van 
23 Augustus daaraanvolgend, Afdeeling 3, n°. 
2733/1798, met ruim f 4000 rnoest worden ver
hoogd; dat het bovengenoemde nadeelig saldo 
ten laste van den dienst 1928 komt; dat het 
echter bill ij k is tot dekking van een dee! van 
dit nadeelig saldo eene geldleening aan te 
gaan en deze, na overbrenging eerst van 

Hoofdstuk XVI op Hoofdstuk VI van den 
Kapitaaldienst ten slotte ten goede te doen 
komen aan Hoofdstuk I van den Gewonen 
D ienst; 

dat Geel. Staten van Utrecht bij hun besluit 
van 14 Februari 1928, 3e a fd . n°. 346/356, 
aan dit raadsbesluit hunne goedkeuring heb
ben onthouden, uit overweging, dat krachtens 
raadsbesluit van 28 September 1926, door hun 
College goedgekeurd 5 October 1926, 3e a fd ., 
n°. 2573/1941, eene geldleening is aangegaan, 
groot f 30,000 ten behoeve van buitengewoon 
werk aan den Kamerikschen Zandweg (waar
onder het leggen van twee bruggen), uit de op
brengst van welke leening ten bate van de 
wegverbetering is aangewend een bedrag, 
groot f 28,114.01, terwijl het overige gedeelte 
van de leeni ng is bes teed voor het leg gen 
van twee bruggen in di en weg; dat daarnaast, 
bij besluit van den Raad van 2 Juni 1927, 
strekkende tot wijziging van de begrooting van 
den dienst 1926, de post onderhoud van we
gen in den gewonen dienst is verhoogd met 
een bedrag, groot f 4146.84, blijkens de toe
lichting op dat raadsbeslu it vereischt in ver
bancl met de verbeter ing van den Kamerik
schen Zandweg; dat uit een en antler duiclelijk 
blijkt, dat het de bedoeling van den Raad is 
geweest, de verbetering van den weg gedeel
telijk uit leeningsgelden en gedeeltelijk uit 
de gewone middelen te bestrijden; dat - af
gezien nog van andere overwegingen - het 
in elk geval in het belang va,n den financi
eelen toestand van de gemeente ongewenscht 
moet worden geacht, wanneer uitgaven een
rnaal uit den gewonen dienst zijn betaald. 
daari n achteraf verandering te gaan brengen 
door, zoo a ls thans de Raad heeft besloten, het 
o.a. door die uitgaven ontstane nadeelig slot 
van den gewonen dienst 1926 in de gemeente
begrooti ng voor 1928 voor een gedeel te te dek
ken door eene bijdrage van den kapitaal
dienst, te vinden uit geldleening; 

dat van het besluit van Geel. Staten de Raad 
van Kamerik bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat het aan de overwegingen 
van het bestreden besl uit ten grondslag li g
gende beginsel de voile instemming van den 
Raad heeft, doch dat dit beginsel in het 
voorl iggende geval ten onrechte in het geding 
is gebracht; dat het weliswaar steeds de toe
leg van den R aad is, zooveel rnogelijk uit
gaven - ook buitengewone - uit de gewone 
middelen te bestrijden, zooals clan ook voor 
enkele jaren (1921 en 1922) meer clan de 
helft der kosten van buitengewone werken 
(bedragende in totaal ruirn f 40,000) uit de 
gewone middelen zijn betaald, hetwelk bij het 
beperkte budget der gemeente en de beperkte 
clraagkracht harer ingezetenen toch eene niet 
onaanzienl ijke prestatie kan worden geacht: 
dat ook in het voorliggende geval geenszins 
de bedoeling wordt ontkend, om , indien en 
voorzoover de gewone inkomsten <lit zouden 
veroorlooven, de kosten der buitengewone wer
ken ten deele uit die gewone inkomsten te 
bestrijden ; dat het echter nimmer de bedoe
l ing is geweest aan de voorloopige voorzienin
gen, welke slechts ten doe! hadden het (ad
ministratief) evenwicht in de begrooting te 
herstellen, het karakter toe te kennen van 
eene definitieve voorziening, veel minder om 
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als gevolg daarvan op den dienst 1926 een 
dusdan ig aanz ienlij k nadeelig slot te doen 
-ontstaan en het laatste te bestrijden u it ver
hooging van belasting in 1928, hetwelk thans 
noodzakel ijk zou zijn; dat het integendeel 
steeds de bedoeling is geweest de uit-eindelijke 
resultaten van het dienstjaar 1928 af te wach
ten om daarna te be lissen, in hoeverre nog 
voor buitengewone uitgaven zou zijn te lee
nen; dat <lit een gedragslij n is, welke zonder 
eenig bezwaar altijd en overal is gevolgd, en 
deze toeleg bij Ged. Staten ongetwij feld geen 
bedenking zou hebben ontmoet, indien bij de 
regularisatie der begrooting, dienst 1926, on
middellijk besloten was het leeningsbedrag met 
f 2000 te verhoogen; dat in plaats daarvan en 
en kel met het oog op de ietwat late voorloo
pige vaststell ing der rekening over den dienst, 
<lit niet is geschied, als gevolg waarvan het 
reeds genoemde nadeelig slot op den dienst 
1926 is ontstaan, doch reeds van te voren door 
den Raad het eenparige voornemen is uitge
sproken een dee] daarvan te dekken door het 
aangaan van eene aanvullende leaning, welke 
clan al contrapost ten gunste van het dienst
jaar 1928 zou word en gebracht; dat d, t ten 
YOlle gemotiveerd is, wanneer men in aan
merking neemt, dat - a ls gevolg van de 
meergenoemde bui tengewone uit_gaven aan den 
Kamerikschen Zandweg - de mtgaven op den 
post wegen over 1926 aanwijzen een bedrag 
rnn f 8146.84, tegen f 3843.33 in 1925, 
f 4234.05 in 1924, f 3824.97 in 1923 en 
f 4238.39 in 1922, onder wel k eerste bedrag 
een som rond f 4000 begrepen is voor weg
Yerbeter i ng; dat de verbouw van het_ voorma
li ge schoolhuis tot vergaderlokaal ru,m f 2400 
en die van de secretarie ru im f 1500 heeft ge
kost, zoodat wegens buitengewone w~rken aan
vankelij k uit de gewone middelen .!s betaald 
een bedrag van ± £ 7500 en ook btJ het a~n
gaan eener nadere leaning, ad f 2000, met 
minder clan f 5500 mt de gewone m1ddelen 
wordt gedekt, hetwelk bij eene o_µb~engst aan 

emeentelijke opcenten op de R1Jksrnkomsten
belasting over 1926 van ruim £ 16,000 . t?ch 
geen ger ing bedrag is, en er geen aanle1dmg 
"·ordt gevonden am ten behoe:,e van verde~·e 
dekking van de genoemde bmtengewone mt
gaven de belasting over 1928 te verhoogen, 
wat nimmer in de bedoelrng van den Raad 
heeft gelegen en thans noodig zou zijn; 

0. dat, a l moge de post groot £ 4146.84 we
gens onderhoud van wegen, waarmede de 
Raad van Kamerik onder volgnummer 56 
hoofdstuk VI afdeel ing I der uitgaven bij be
sl uit van 2 Juni 1927 de gemeentebegrooting 
voor het d ienstjaar 1926 heeft verhoogd, ee_n 
een igszins buitengewoon karakter drage!?, m t 
de toelichting tot dezen pot mtdrukkehJk en 
zonder voorbehoud de bedoeling van het ge
meentebestuur blijkt, deze verhoogde uitgave 
uit den gewonen dienst te bestrijden; 

dat, nu tengevolge van deze uit den ge
wonen dienst betaalde uitgave ten laste van 
den dienst 1928 een nadeelig sa ldo is ont
taan, d it tekort niet door buitengewone mid

delen behoort te warden gedekt; 
dat zulks in strijd i te achten met een goed 

financieel beleid; 
dat Ged. Staten mitsd ien terecht aan het 

raadsbeslui t hunne goedkeuring tiebben ont
_houden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te ve rkl aren. 
Onze Minister van Staat, Minister van Bin

nenlandsche Zaken en Landbouw is belast enz. 
(A.B.) 

26 Augtustus 1929. BESLUIT tot aanvulling 
en wijziging van den a lgemeenen maat-
1·egel van bestuur, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 6 Juni 1922 (Staatsblad 
n°. 398) en gewijzigd bij de Koninklijke 
B esluiten van 27 Augustus 1925 (Staats
blad n°. 368) en van 30 Juli 1927 (Staats
blad n°. 284). S . 423 . 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Defensie van 8 Juli 1929, Ille Afd. B . n°. 58 ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is de re

gelen aan te vullen en te wijzigen, welke bij 
Ons besluit van 6 Juni 1922 (Staatsblad n° . 
398), gewijzigd bij Onze besluiten van 27 
Augustus 1925 (Staatsblad n° . 368) __ en van 30 
Juli 1927 (Staatsblad n°. 284), z1Jn gesteld 
ter uitvoering van de bepalingen van artikel 
14 der P ens ioenwet voor de zeemacht (Staats
blad 1922 11°. 65), zooals deze laatstelijk is 
gewijzigd bij de wet van 31 Mei 1929 (Staats
blad n°. 280); 

Den Raad van State gehoord (advies van 6 
Augustus 1929, n°. 15); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Defensie van 19 Augustus 1929, 
Ille Afd. B. , n°. 49; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. Ons besluit van 6 J uni 1922 (Staats

blad n°. 398), zooals dat is gewijzigd bij Onze 
besluiten van 27 -Augustus 1925 (Staatsblad 
n°. 368) en van 30 Juli 1927 (Staatsblad n°. 
284) aan te vullen en te wijzigen a ls volgt: 

In het bepaalde onder 1°. l e, wordt : 
a . na ,,scherpschutter" ingevoegd: 
,,v liegtui gmitra illeur-schutter der l e of der 

2e klasse; '' 
b. na ,,telegrafi st" ingevoegd: 
,,du iker der le of der 2e klasse", 
c. het woord ,,geoefend" v66r · ,,afstand

waarnemer" geschrapt. 
In het bepaalde onder 1 °. I/, warden na 

,,so l ist" ingevoegd de woorden: ,, van pianist" . 
H et voorkomende onder 1°. lg, wordt ge

lezen: 
,,g. de toelage voor den dienst van:_ . 
officier van gezondheid, chef der ch1rurg1-

sche a fdeeling van het marine-hospitaal te 
Willemsoord; 

bibliothecaris bij schepen en im ichtingen 
van de zeemacht; 

duikmeester ; 
buffethouder in de amusementszaal der adel 

borsten bij het Koninklijk Instituut voor de 
n1arine." 

2°. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien _der da!!"
teekening van het Staatsblad, waarm het 1s 
geplaatst. 

· Onze Mini ter van Defensie is belast met de 
u itvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal warden geplaatst en waarvan 
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afschrift zal worden gewnden aan den Raad 
van State en aan den Militairen P ensioen
raad. 

H et Loo, den 26sten Augustus 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van D efensie, L. N. D ecke rs. 
(Uit geg. 9 S epte1n ber 1929.) 

29 Augustus 1929. BESLUIT ter ui tvoering 
van de artikelen 2, 3 en 4 der wet op 
sera en vaccins (Staatsblad 1927, n°. 91). 
S. 424. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 20 Juni 
1929, n°. 942 H , Afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de wet van 21 April 1927 (Staats-
blad n° . 91); 

Gezien het advies van den Gezondheidsraad 
van 25 Mei 1929 ; 

Den Raad van State gehoord {advies van 6 
Augustus 1929, n°. 19) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbcid, H andel en Nijverheid van 
23 Augustus 1929, afdeeling Volksgezondheid, 
n°. 1493H; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Ons besluit van 22 Februari 1928 (Staats

blad n°. 40) in te t rekken en ter uitvoering 
,-an de artikelen 2, 3 en 4 van genoemde 
wet het navolgende te bepalen: 

Art. 1. Dit besluit verstaat onder ,,Onzen · 
Minister" , den M inister, belast met de uit
,·oering van de wet op sera en vacc ins (Staats
blad 1927, n° . 91). 

2. Voor de toepassing van de wet op sera 
en vacoins (Staatsblad 1927, n° . 91) worden 
beschouwd 

a. als sera: stoffen of mengsels van stof
fen, afkomstig van gezonde of zieke menschen 
of dieren, bestemd voor gebruik bij den 
mensch ter herkenning, voorkoming of gene
zing van ziekten. Als sera worden niet be
schouwd organotherapeutische preparaten; 

b. als vaccins : stoffen of mengsels van 
stoffen, bereid uit of met ziekte verwekkende 
smetstoffen, of van deze a fkomstige producten, 
bestemd voor gebruik bij den mensch ter her
kenning, voorkoming of genezing van ziekten, 
met ui tzoncleri ng van de entstof tegen de pok
ken. 

3. 1. De voor de bereiding- van sera dienen
de dieren moeten doorloopend onder toezicht 
van een bevoegcl veearts staan en mogen niet 
lijden aan besmettelijke ziekten of besmette
lijk" aandoeningen. 

2. De voor de bedoelde bereiding bestemde 
dieren moeten gedurende twee weken in een 
quarantainestal worden geplaatst; zij mogen 
eerst na afloop van dezen termijn en nadat 
gebleken is, dat zij niet lijdende zijn aan een 
besmettelijke ziekte of besmettelijke aandoe
ning, met andere dieren in een zelfden stal 
worden gestald. 

3. Voor paarden moet de malleineproef ne_ 
gatief zijn uitgevallen. 

4. De voor de bereiding van sera bestemde 
clieren mogen voor geen ander doe!, welk dan 
00k, worden gebezigd. 

5. Uit een in de inrichting, waarin de be
reiding van sera plaats vindt, aanwezi g regis-

ter, waarin alle voor de bereiding van sera 
dienende dieren genummerd zijn opgeteekend, 
moet blijken: 

1 °. geslacht, signalement en ouderdom van 
het dier; 

2°. datum van aanschaffing; 
3°. datum van eerste behandeling met 

smetstoffen ; 
4°. ter bereiding van welk serum het dier 

wordt of is gebruikt; 
5°. of het dier met levende of doode stof

fen wordt behandeld. 
4. 1. De dieren, die voor de bereiding van 

sera of ..,,oor daarmede in verband staande 
doeleinden dienen, mogen slechts verblijven in 
stallen, die voldoen aan de volgende eischen: 

1 °. zij moeten voldoende ruimte bieden 
voor de daarin verblij vende dieren; 

2°. zij moeten goed verlicht en ventileer
baar zijn; 

3° . zij moeten voorzien zijn van voor vloei
stoffen ondoorlaatbaren bodem; 

4°. de afvoer va n mest, urine en andere 
afvalstoffen moet op deugdelijke wijze kun
nen geschieden ; 

5°. de bodem, wanden, schotten, goten, 
voeder- en drinkbakken moeten goed kunnen 
worden gespoeld en zoo noodig ontsmet ; 

6°. goed drinkwater en spoelwater moet 
ruimschoots aanwezig zijn ; 

7°. de vensteropeningen moeten door mug
gengaas (11 mazen op 2 c.m. ) goed afgesloten 
zijn; 

8°. fourage mag in de stall en niet anders 
dan in de voederbakken of in goed gesloten 
kisten aanwezig zijn ; 

9°. voor ieder paard, muilezel, ezel , rund 
of ander groot dier moet een a fzonderlijke 
afdeeling of box aanwezig zijn, zoodanig van 
andere a fdeelingen gescheiden, dat het niet 
mogelijk is , dat dieren, die met verschillende 
smetstoffen worden behandeld, met elkaar in 
aanraking komen ; in iedere afdeeling of box 
moet een voeder_ en drinkbak aanwezig zijn ; 

10°. kalveren, schapen, geiten en andere 
kleine dieren mogen slechts met meer dan Mn 
tegelijk in dezelfde afdeeling worden gestald, 
indien zij voor de bereiding van dezelfde se
rumsoort dienen, met <lien verstande echter, 
dat dieren, behandeld met levende smetstof, 
nooit in dezelfde a fdeeling of box mogen 
worden gestald met dieren , die met doode 
smetstoffen worden behandeld ; 

11 °. in iederen stal , dienende tot huisves
ting van dieren bestemd voor de bereiding 
van ser a, moet de grootst mogelijke reinheid 
worden betracht; 

12°. in de stall en mogen geen andere die
ren, dan die voor de bereiding van sera of 
voor daarmede in verband staande doeleinden 
worden gebezigd, worden gestald of toegela
ten · 

13°. in de stallen mogen geen andere werk
zaamheden, da n die noodig zijn voor de ver
wrging der dieren, worden venicht. 

2. De bewerkingen, welke de voor bereiding 
van sera en daarmede verband houdende 
doeleinden dienende dieren moeten ondergaan, 
moeten geschieden in een van den stal volko
men af te sluiten ruimte, die aan de onder 
1 °. tot en met 7° . van het eerste lid genoemde 
voonvaa rden moet voldoen. 
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5. 1. De reeks van bewerkingen, die noo
dig zijn tot het verkrijgen van het product, 
tot de verdeeling van het product in de voor 
het gebruik bedoelde hoeveelheden, t-0t het 
in ampullen, buisjes of fl esschen brengen 
van die hoeveelheden en tot het dichtsmelten 
of door gummikurken sluiten der ampullen, 
buisjes of flesschen mag uitsluitend geschie
den in goed schoon gehouden en goed ver
lichte vertrekken, welke: 

1 ° . voor geen enkel antler doe!, welk dan 
ook, mogen warden gebezigd; 

2°. deugdelijk kunnen warden afgesloten 
van ruimten, welke niet voor dat doe! warden 
gebruikt; 

8°. voorzien zijn van zoodanige waterdichte 
vloeren, dat reiniging en ontsmetting van 
deze gemakkelijk kan geschieden; 

4°. voorzien zijn van een voor het gebruik 
gereede en voldoende waschgelegenheid ten 
behoeve van de in die ruimten werkzame per
sonen; 

5°. voorzien zijn van tafels, bedekt met 
een waterdichte, goed te reinigen en te ont
smetten stof; 

6°. in voldoende mate voorzien zijn van de, 
voor de bedoelde bewerkingen noodige, deug
delijke bacteriologische en serologische instru
menten en hulpmiddelen. 

2. De bereiding van sera moet op zoodanige 
wijze ge chieden, dat elk der bewerkingen in 
een afzonderlijk vertrek plaats vindt. 

3. H et voor de verzending gereed maken 
van de definitief gesloten ampullen, buisjes 
en flesschen, mag niet geschieden in de voor 
bereiding bestemde vertrekken. 

6. Sera moeten voldoen aan de volgende 
algemeene eischen van deugdelijkheid. Zij 
moeten: · 

1 °. helder of licht opalesceerend, doch vrij 
van grove neerslagen zijn; 

2°. steriel zijn; 
3°. vrij zijn van bacteriegiften, blijkend uit 

het niet binnen den tijd van 6 dagen veroor
zaken van ziekteverschijnselen bij een voor 
geen andern p1·oefneming gebruikte cavia van 
minstens 300 gram en hoogstens 500 gram 
lichaamsgewicht na inspuiting onder de huid 
van een hoeveelheid van minstens 10 c.M3.; 

4°. niet meer dan 12 % eiwit bevatten; 
5°. geen te hoog gehalte aan conserveer

middelen bevatten, met name van phenol 
niet meer dan 0.5 % ; 

of van trikresol niet meer clan 0.4 % ; 
of van ortho-oxychinolinesulfaat niet meer 

dan 0.1 %; 
6°. behalve den aan sommige sera eigen 

geur, geen anderen reuk bezitten · dan dien 
van het conserveermiddel; 

7°. beantwoorden aan de door Onzen Mi
nister voor, met name te noemen, sera te stel
len bijzondere eischen omtrent hun gehalte 
aan bepaalde voor hunne werking specifieke 
stoffen . 

7. 1. Vaccins moeten, ongeacht de wijze 
waarop ze zullen worden aangewend, voldoen 
aan de volgende algemeene eischen van deug
delijkheid. Zij moeten : 

1 °. voor zoover zij behooren te bestaan uit 
gedoode micro-organismen of hunne produc
ten, steriel zijn ; 

2°. voor zoover zij behooren te bestaan 

uit levende micro-organismen, behalve die, 
welke voor de werking van het vaccin nuttig 
of noodig zijn, slechts zoodanige levende 
micro-organismen bevatten, als en in zooverre 
niet met op wetenschappelijke inzichten ge
gronde hulpmiddelen kunnen warden buiten
gesloten; 

3°. beantwoorden aan door Onzen Minister 
voor, met name te noemen, vaccins te stellen 
bijzondere eischen. 

2. Vaccins bestemd om door inspuiting in 
bloedvaten of weefsels bij den mensch te wor
den aangewend, moeten bovendien voldoen 
aan de volgende algemeene eischen van deug
delijkheid: 

1 °. helder of gelijkmatig troebel zijn, zon• 
der grovere, bij schudden zich niet tot een 
gelijkmatige troebeling verdeelende, neersla
gen te vertoonen ; 

2°. geen te hoog gehal te aan conserveer
middelen bevatten, met name van phenol niet 
meer dan 0.5 % ; 

of van trikresol niet meer dan 0.4 %; 
of van ortho-oxychinolinesulfaat niet meet 

dan 0.1 %. 
8. 1. De bewaring van sera en vaccins door 

hem, aan wien krachtens artikel 2 der wet 
op sera en vaccins (Staatsblad 1927, n°. 91) 
vergunning verleend is, in de inrichting, 
waarin zij zijn bereid, of door hem, die de
zelve heeft ingevoerd, moet geschieden: 

1 °. in donkere, vorstvrije ruimten, waarin 
een zooveel mogelijk gelijkmatige temperatuur 
heerscht, niet boven 15° C.; 

2°. in fl esschen, gesloten met gummistop
pen, welke bedekt zijn door om den hals de1 
flesch dichtgebonden perkamentpapier. 

Op de flesschen, waarin serum bewaard 
wordt, moeten duidelijk zijn aangegeven: 

de aard van het serum, soort en nummer 
van het dier, waarvan het afkomstig is, datum 
van bereiding en toegevoegd conserveermiddel. 

Op de flesschen waarin vaccin bewaard 
wordt moeten duidelijk zijn aangegeven : 

de qualitatieve en quantitatieve samenstell ing 
van het vaccin , toegevoegd conserveermiddel 
en datum van bereiding; 

3°. in d ichtgesmolten glazen ampullen, 
buisjes of fie schen, die voldoen aan de eischen 
in artikel 9, onder 1°. en 2°. van dit besluit, 
gesteld. 

2. Hij die een serum of vaccin, omtrent 
hetwelk eischen zijn gesteld, bedoeld in artikel 
6, onder 7°. , en artikel 7, lid 1, onder 3°., 
heeft bereid of ingevoerd, geeft van de aan
wezigheid er van onverwijld kennis aan de 
Commissie, bedoeld in artikel 11 , lid 1, van 
dit besluit. Nadat de voor het onderzoek noo
dige monsterneming heeft plaats gehad, moet 
het serum of vaccin worden bewaard onder 
eene sluiting, aan te brengen door of vanwege 
de Commissie, bedoeld in artikel 11, lid 1, 
van dit besluit. 

Nadat het bedoelde onderzoek van een be
paalde hoeveelheid serum of vaccin, ten ge
noegen van de Commissie, bedoeld in artikel 
11, lid 1, van dit besluit, een gunstig resul
taat heeft opgeleverd, wordt de afgesloten 
hoeveelheid door de zorgen van de Commissie 
weer vrij gegeven en voorzien van een ken
merk, waaruit blijkt, dat aan de gestelde 
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eischen is voldaan, tevens vermeldend den da
tum en het nummer van dat onderzoek. 

3. De bewaring van sera en vaccins door 
apothekers en geneeskundigen moet geschie
den: 

1 ° . in de origi neele verpakking; 
2°. op een donkere, droge, zoo koel moge

lijk doch vorstvrije plaats van gelijkmatige 
temperatuur. 

9. Het vervoer van sera en vaccins buiten 
de inrichting, waarin zij zijn bereid, mag 
slechts geschieden: 

1 °. in dichtgesmolten of met gummistoppen 
afgesloten glazen ampullen, buisjes of fles
schen, door kartonnen, houten of metalen om
hulsels tegen beschadiging en tegen den in
vloed van het licht beschermd, terwijl op 
iedere ampulle, ieder buisje of iedere flesch 
moeten zijn aangegeven de naam van den in
houd en de naam van de inrichting, waarin 
de bereiding heeft plaats gehad. 

2°. voorzoover het sera of vaccins betreft, 
omtrent welke eischen gesteld zijn, bedoeld 
in artikel 6, onder 7°. ;;f artikel 7, lid 1, 
onder 3° .. indien tevens uit een aanduiding 
op iedere ampulle, ieder buisje of iedere flesch 
blijkt, dat en wanneer ambtelijk onderzoek, 
bedoeld in artikel 4 van de wet op sera en 
vaccins (Staatsbla,d 1927, n°. 91), op gehalte 
is geschied ; deze bepaling geldt niet voor de 
sera en vaccins, die worden vervoerd naar of 
,·an de voor dat onderzoek aangewezen plaats. 

10. 1. Sera en vaccins mogen door de in
richting, die deze bereidt, of door hem door 
wien ze worden ingevoerd, slechts afgeleverd 
worden in origineele verpakking overeenkom
stig de eischen in het tweede lid van dit ar
tikel gesteld indien ze voldoen aan de eischen 
van deugdelijkheid genoemd in de artikelen 
6 en 7. 

Deze aflevering mag alleen geschieden: 
1?. aan apothekers; 
2°. aan geneeskundigen. 
2. De aflevering mag slechts geschieden 

in, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, 
onder 1 °., verpakte, dichtgesmolten of met 
gummistoppen afgesloten, glazen ampullen, 
buisjes of fles chen; op de verpakking van 
iedere ampulle, ieder buisje en iedere flesch 
moet duidelijk zichtbaar zijn vermeld de naam 
van den inhoud en de naam van de inrich
ting, door welke het serum of het vaccin is 
geleverd en hoe Jang het mag worden aan
gewend (geldigheidsduur, welke niet !anger 
mag zijn clan een jaar) en, indien het een 
serum of vaccin is, waarvoor eischen ge
steld zijn, bedoeld in artikel 7, lid 1, onder 
3° ., de datum en de uitslag van het hier te 
lande verrichte ambtelijk onderzoek ; een ge
lijke aanduiding moet, indien het serum be
treft, zijn aangebracht op de ampulle, het 
buisje of de fie oh. 

3. Sera en vaccins mogen door een apothe
ker of door een tot het leveren van genees
roiddelen bevoegd geneeskundige slechts wor
den afgeleverd: 

1 °. in origineele verpakking overeenkom
.stig de eisohen, in het tweede lid van dit 
artikel gesteld; 

2°. met duidelijke vermelding van den 
11aam en het adres van den apotheker of van 
den tot het leveren van geneesmiddelen be-

voegden geneeskundige, die deze afleverde. 
alsmede van den datum van aflevering; 

3°. binnen den geldigheidsduur van het 
serum of vaccin, die op de verpakking duide
Jijk is aangegeven. 

4. Onze Minister kan bepalen, dat met 
name door hem te noemen vaccins, bestaande 
uit producten van smetstoffen, die niet steeds 
in -dezelfde sterkte worden aangewend, ook 
anders dan in origioeele verpakkiog mogen 
wordeo afgeleverd, mits deze afleveriog ge
sohiede in dichtgesmolten ampullen of buisjes 
of met gummistoppen of gummikappen geslo
ten flesschen, waarop duidelijk moet zijn aan
gegeven, welke vaccin zij bevatten en in welke 
verdunning. 

5. iet tot het leveren van geneesmiddelen 
bevoegde geneeskundigen mogen sera en vac
cins, die zij betrekken van de inrichtingen, 
die deze stoffen bereiden, of van hen die de
zelve invoeren, slechts gebruiken voor door 
hen persoonlijk in te stellen behandeling. 

11. 1. De bereiding, de deugdelijkheid, de 
bewaring, het vervoer en de aflevering van 
sera en vaccins worden gesteld onder toezicht 
van eene comm issie uit den Gezondheidsraad. 
De leden dezer Commissie en hare vertegen
woordigers heqben toegang tot de inrichtingen, 
waar sera of vaccins w01·den bereid, bewaard 
of afgeleverd. 

2. Elke inrichting, waar sera of vaccins 
worden bereid, en elke bewaarplaats van hem, 
die sera en vaccins of een van beide invoert, 
wordt minstens eenmaal per jaar door een 
of meer, door Onzen Minister aan te wijzen, 
inspecteurs van het Staatstoezicht op de Volks. 
gezondheid onderzocht. 

3. Indien door de Commissie bedoeld in 
het eerste I id , of door een of meer der in
specteurs, bedoeld in het tweede lid, een 
nader deskundig onderzoek omtrent de deug
delijkheid der aanwezige sera of vaccins of 
van ter bereiding daarvan gebruikte grond
stoffen, instrumenten of hulpmiddelen noodig 
wordt geoordeeld, moet, zonder geldelijke ver
goeding, de noodige hoeveelheid van het te 
onderzoeken materiaal voor het onderzoek 
worden afgestaan. 

4. Evenzeer moeten van de sera en vac
cins, omtrent welke eischen gesteld zijn, be
doeld in artikel 6, onder 7°., of artikel 7, lid 
1, onder 3°., de voor het onderzoek naar deze 
eischen noodige hoeveelheden zonder geldel ijke 
vergoeding worden a fgestaan. 

5. De in het derde en vierde lid bedoelde 
deskundige onderzoekingen omtrent de deug
delijkheid der in de inrichting aanwezige 
sera of vaccins of van ter bereiding daarvan 
gebruikte grondstoffen, instrumenten of hulp
middelen worden inge teld door of vanwege 
de in het eerste lid bedoelde Commissie. 

12. 1. Onverminderd de verplichtingen, uit 
internationale overeenkomsten voortvloeiende, 
is ieder, die voornemens is een serum of vac
cin in te voeren, gehouden vooraf de alge
meene of bijzondere toestemming der Com
missie, bedoeld in artikel 11, lid 1, aan te 
vragen. 

2. Voor ingevoerde sera of vaccins gelden 
dezelfde eischen als die gesteld aan hier te 
lande bereide, ook al dragen zij het kenmerk, 
dat zij in het land, waar zij bereid worden, 
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aan de daar gestelde eischen hebben voldaan. 
3. De invoer van sera en vaccins rriag 

slechts geschieden langs door Onzen Minister, 
in c,verleg met Onzen Minister van Financien, 
aan te wijzen eerste kantoren. 

13. 1. In de kosten van het in het tweede 
lid van artikel 11 bedoelde jaarlijksche on
derzoek moet ieder, die sera en vaccins of Mm 
van beide bereidt, aan het Rijk f 20 bijdragen. 

2. Voor elk, ingevolge het derde lid van 
artikel 11, noodig geoordeeld onderzoek moet 
door de inrichting of hem, die invoert, f 10 
worden betaald, indien door dit onderzoek 
blijkt, dat het onderzochte niet aan de ge
stelde eischen voldoet. 

3. Indien een inspecteur, die het jaarlijksch 
onderzoek instelt, meent, dat meer geregeld 
toezicht op korteren termijn voor een bepaal
de inrichting, waar sera en vaccins of een van 
beide worden bereid, noodig is, kan Onze 
Minister herhaald onderzoek gelasten. 

4. Voor elk door Onzen Minister, op grond 
van het in het vorige lid, gelast herhaald 
onderzoek, moet door de inri_chting f 20 wor
den betaald. 

5. Voor elk door de Commissie, bedoeld in 
artikel 11, lid 1, naar aanleiding van een 
herhaald onderzoek van den inspecteur van het 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid, op last 
van Onzen Minister ingesteld, onderzoek van 
sera of vaccins of van bij de bereiding daar
van gebruikte grondstoffen, instrumenten of 
hulpmiddelen moet, indien uit dit onderzoek 
blijkt, dat het onderzochte niet aan de ge
stelde eischen voldoet, worden · betaald: 

1 °. voor onderzoek van een serum of van een 
vaccin op de algemeene eischen van deugde
lijkheid, bedoeld in artikel 6, onder 1 °. tot 
en met 6° . f 15 ; 

2°. voor onderzoek van grondstoffen, in
strumenten of hulpmiddelen f 10. 

6. Voor een onderzoek van een serum of 
een vaccin, hier te lande bereid of ingevoerd, 
omtrent hetwelk eischen gesteld zijn, bedoeld 
in artikel 6, onder 7°., of artikel 7, lid 1, 
onder 3°., moet, ongeacht den uitslag van het 
onderzoek, een door Onzen Minister voor elk 
serum of vaccin vast te stellen bedrag worden 
betaald. 

7. Door elke inrichting, die sera en vac
cins of een van beide bereidt en door ieder, 
die sera of vaccins invoert, moet een bedrag 
aan geld worden gestort, als waarborg voor 
de betaling van de volgens dit artikel ver
schuldigde bedragen. 

De grootte van elk bedrag, alsmede de 
wijze van storten, worden door de Commissie, 
bedoeld in artikel 11, lid 1, voor ieder geval 
afzonderlijk vastgesteld. 

14. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel Sera- en Vaccinsbesluit, met 
vermelding van dep jaargang en het nummer 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van ATbeid, H andel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afsclirift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Bet Loo, den 29sten Augustus 1929. 
WILHELMI A. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Ver s c h u u r. 

(Uitgeg. 20 S eptember 1929.) 

29 Augustus 1929. KONINKLJJK BESLUIT. 
(Lager Onderwjjswet 1920 Art. 97) . . 

Nu het geval, bedoelcl in art. 97 lid 2 
sub e., zooals dit art. in 1927 luidde, zich 
voordoet, is terecht door den Ainister de 
wedde van den onderwijzer, die in het daar 
omschreven geval verkeert, in mindering 
gebracht. Daaraan doet niet af de om
standigheid, dat ook de wedde van een 
ancleren onderwijzer voor rekening van 
het schoolbestuur kwam om der wille van 
het niet-aanstellen van clenzelfden wacht
gelder. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesceld door 

het Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van de 
Parochie 't Heike te Tilburg tegen de beslis
sing van Onzen Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen van 14 Maart 1929, 
n°. 7356, Afd. L. 0. F., tot vaststelling der 
Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager
Onderwijswet 1920 over het jaar 1927. ten be
hoeve van de bijzondere lagere school aldaar, 
Oude Dijk 36; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad, 
Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs van 
19 Juni 1929, n°. 9627 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 7 
Augustus 1929, n°. 566 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 23 
Augustus 1929, n°. 24946, Afd. L. 0. F. ; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij voornoemd besluit 
het bedrag der Rijksvergoeding, bedoeld in 
art. 97 der Lager-Onderwijswet 1920, over het 
jaar 1927 ten behoeve van de bijzondere lagere 
school van den appellant, Oude Dijk 36 te 
Tilburg, heeft vastgesteld, op f 15,234.01, 
daarbij o. m. overwegende , dat de onderwijzer 
L. A. van den Dungen op 16 September 1927 
aan deze school in dienst trad en daa raan 
sedert dien datum gedurende het jaar 1927 
verbonden bleef, terwijl op di en datum J. L. 
A. P anhuysen als gewezen onderwijzer van het 
bestuur in het genot van wachtgeld was; dat 
de ontheffing, bedoeld in art. 97, 4e lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920, ten aanzien van den 
onderwijzer L. A. van den Dungen, n.iet is 
gevraagd en evenmin is verleend; dat dien
tengevolge, krachtens artikel 97, 2e lid, onder 
e, der Lager-Onderwijswet 1920, de onderwijzer 
L. A. van den Dungen niet voor Rijksvergoe
di ng in aanmerking kan komen; 

dat van d it besluit het Schoolbestum· bij 
Ons in beroep is gekomen, in hoofdzaak aan
voerende, dat gedurende het tijdvak van 16 
September tot en met 31 December 1927 twee 
onderwijzers van hetzelfde schoolbestuur wer
den vervangen; dat blijkens model G over het 
jaar 1927 van Antoniusstraat 5 A de eerst aan
gestelde onderwijzer J . C. H. Oosterbaan voor 
rekening van het schoolbestuur kwam om 
wille van het niet aanstellen van den wacht
gelder J . L . A. Panhuysen; dat het school
bestuur van oordeel was, dat het daarom zon
der gevaar voor verder subsidie-verlies vrij 
den onderwijzer L. A. van den Dungen kon 
aanstellen en voor Rijksvergoeding in aanmer
king brengen, omdat de onderwijzer J. L. A. 
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Panhuysen toch geen twee leerkrachten ge
lijktijdig kon vervangen; dat het stellig niet 
de bedoeling der wet kan zijn, dat een school
bestuur voor alle na 17 Juni 1927 aangestelde 
leerkrachten de Rijksvergoeding moet derven, 
om wi lle van het niet aanstellen van een door 
dat schoolbestuur tot wachtgelder gemaakten 
onderwijzer; 

0. dat artikel 97, lid 2, der Lager-Onder
wijswet 1920, zooals dit a rtikel in 1927 luidde, 
bepaalt, dat op de Rijksvergoeding in minde
ring wordt gebracht o.m. de jaarwedde of 
wedde van den onderwijzer, die bij zijne be
noeming tot onderwijzer aan de school niet in 
het genot was van wachtgeld, terwijl wacht
geld als gewezen onderwijzer aan die school 
of aan een andere onder bestuur van dezelfde 
instelling of ve1•eeniging staande lagere school 
genoten werd door een gewezen onderwijzer, 
die op het tijdstip van ingang der benoeming 
niet ouder was dan zestig jaar of - zoo het 
eene vrouw betreft - op dat tijdstip niet ge
huwd was; 

dat in het onderhavige geval de onderwijzer 
L. A. van den Dungen bij zijne benoeming 
niet in het genot was van een wacht!!:eld, ter
wijl wachtgeld a ls gewezen onderw1jzer aan 
eene onder bestuur van hetzelfde kerkbesthur 
staande school genoten werd door J. L. A. 
Panhuysen, die ten tijde van de benoeming 
van L . A. van den Dungen nog gewezen 
onderwijzer was; 

dat mitsdien het geval , bedoeld in vorenge
noemd artikel 97, lid 2, der wet zich hier 
voordoet en daaraan niets verandert door de 
omstandigheid, dat ook de wedde van den 
onderwijzer J. C. H. Oosterbaan voor reke
ning van het school bestuur kwam om der wille 
van het niet aanstellen van denzelfden wacht
gelder J . L. A. Panhuysen; 

dat derhalve het inged iende bezwaar on
gegrond is; 

Gezien de L ager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van de beslissing van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 14 Maart 1929, n°. 7356, Afd. 
L. 0. F., het bedrag der Rijksvergoeding voor 
de school aan den Ouden Dijk 36 van den 
appell ant vast te stellen op f 15,234.01. 

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

30 Augustus 1929. BESLUIT tot intrekking 
van Ons besluit van 6 Juni 1929 (Staats
blad n°. 305), strekkende tot schorsing 
van een besluit van den Raad der ge
meente S choorl dd. 17 Mei 1929, waarbij 
aan G. Kieft aldaar eene bouwvergunning 
is verleend. S. 425. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en Nijverheid van 26 Augus
tus 1929, n°. 5835 M./P.B.R., Afdeeling 
Volksgezondheid, betreffende bij Ons besluit 
van 6 Juni 1929 (Staatsblad n°. 306) bevolen 
schorsing van een besluit van den Raad der 
gemeente Schoorl; 

Overwegende dat geen termen zijn gevonden 
voor vernietiging van bedoeld raadsbesluit; 

Gelet op de artikelen 163- 155 der Gemeen
tewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons vorenbedoeld besluit van 6 Juni 1929' 

(Staatsblad n°. 305) in te trekken. 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij 

verheid is belast m et de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

Het Loo, den 30sten Augustus 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheia, 
T. J. V er s c h u u r. 

( Uitgeg . 12 September 1929.) 

30 Augustus 1929. BESLUIT tot schorsing 
van de besluiten van de Raden der ge
meenten B eerta, B ellin(liwolde en M eeden, 
onderscheidenlijk van 8, 12 en 9 Augustus. 
1929, a lle strekkende tot niet-bekrachti
ging van de ingevolge artikel 187 der Ge
meentewet door de Burgemeesters dier on
derscheidene gemeenten uitgevaardigde al
gemeene voorschriften van politie. S. 426_ 

Geschorst tot I Januari 1930. 

30 Augustu,s 1929. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Koninklijk Besluit van 2 
December 1918 (Staatsblad n°. 771), hou
dende reorganisatie van het Provinciaal 
ziekenhuis nabij Santpoort. S. 427. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 27 Augustus 1929, n°. 2374, af
deeling Armwezen; 

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

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Met intrekking van Ons besluit van 6 Oc

tober 1924 (Staatsblad n°. 467) te bepalen: 
Eenig a rtikel. 

Artikel 4 van Ons besluit van 2 December 
1918 (Staatsblad n°. 771) wordt gelezen als 
volgt: 

,,In het gesticht voor krankzinnigen mogen 
niet meer dan 1260 . krankzinnigen, 326 man
nen en 935 vrouwen verpleegd worden." 

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

H et Loo, den 30sten Augustus 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
M inister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 12 September 1929.) 

30 Augustus 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39.) 

V oor het vestigen van een woonplao ts 
moeten twee elementen samenvallen, n.L 
de werkelijke woning op eene plaats en het 
voornemen zich a ldaar te vestigen. Daar 
zulks in casu niet het geval is, kan geen 
gemeente alswoonplaats voor de toepassing 
van art. 39 worden aangewezen. 
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Wij WILHELMI 'A, enz. ; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Wiebe Ren
kema · 

Der: Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoo,·d, advies van 
20 Maart 1929, n°. 192 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 27 
Augustus 1929, n°. 989, Afd. Armwezen ; 

0. dat het geschil is ontstaan tusschen de 
besturen der gemeenten Achtkarspelen en Ha
ren (Groningen) en dat Ged. Staten van 
Friesland en Ged. Staten van Groningen er 
niet in zijn geslaagd het ge chi! in der minne 
bij te leggen; 

dat Wiebe R enkema, van beroep bakker, 
met zijn gez in te Stroobos, gemeente Achtkar
spelen, een huis bewoonde waarvan de huur 
op 12 Mei 1928 eindigde ; dat hij op 7 Fe
brnari 1928 van J. Smidt te H aren eene in 
aanbouw zijnde woning te Eelderwolde, ge
meente Haren huurde, te aanvaarden op 1 
'.We i 1928 ; dat hij den 20en April 1928 met 
2ijn gezin de gemeente Achtkarspelen verliet, 
cloch er voor korten tijd terugkeerde voor 
verd re onclerhandelingen met zijn opvolger 
in de bakkerij en voor afhaling van het huis
raad ; clat hij den 24en April 1928 op zijn 
verzoek voor zich en zijn gezin van het ge
meenteb stuur van Achtkarspelen een ver
huisbiljet ontving, dat op 11 Mei 1928 in de 
gemeente H aren werd ingeleverd; dat hij , na 
eenigen tijd met zijn gezin ten huize zijner 
schoonouclers te Marum te hebben vertoefd, 
op 4 Mei 1928 te Eelderwolde gemeente 
H a ren, kwam, waar hij echter de gehuurde 
woning, welke nog n iet klaar was, niet kon 
betrekken; dat voor de bedoelde wooing voor 
het eerst over de week van 21 tot 28 Mei 1928 
huur is betaald; dat Ren kema van E elder
wolde naar familie te Groningen ging, waar 
hij nog dienzelfden <lag (4 Mei 1928) in de 
p ychiatrische-neurologische kliniek van Pro
fessor Wiersma is opgenomen; dat hij op 17 
Juli 1928, krachtens eene op 11 Juli 1928 
aangevraagde rechterlijke machtiging voor
loopig voor rekening der gemeente Haren in 
het geneeskundig gesticht .,Dennenoord" te 
Zuidlaren is opgenomen; 

0 . ten aanzien van de gemeente Achtkarspe
len, dat de patient met zijn gezin in die ge
meente eene woning in gebniik had en aldaar 
2ijne woonplaats had ; 

dat hij, toen hij op 20 April 1928 met zijn 
gez in de gemeente Achtkarspelen verliet, zijne 
woonplaats aldaar verloor ; 

0. wat de gemeente Haren betreft, dat voor 
het vestigen van eene woonplaats twee ele
menten moeten samenvall en, te weten de wer
kelijke woning op eene plaats en het voor
nemen zich aldaar te ve tigen ; 

dat ten aanzien van de gemeente H a ren het 
eerste element hier niet aanwezig is, daar de 
patient tusschen het verlaten van zijne wo
oing in de gemeente Achtkarspel en en het 
tijdstip 11 Juli 1928, waarop de rechterlijke 
machtiging tot opneming in een krankzinni 
gengesticht is aangevraagd, niet in de gemeen
te Haren feitelijk heeft verblijf gehouden; 

dat voorts het voornemen, zich in de ge
meente Haren te vestigen, klaarblij kelijk ont-

broken heeft, daar met den Inspecteur van het 
geneeskundig Staatstoezicht op krankzinnigen 
moet worden aangenomen, dat de patient niet 
geacht kan worden op 9 Mei 1928, toen zijn 
gezin naar Haren vertrok, in staat te zijn 
geweest tot het vestigen van een hoofdver
blijf ; 

dat onder deze omstandigheden geene ge
meente binnen het Rij k is aan te wijzen, die 
met de kosten van opneming en verpleging 
van W. Renkema in een krankz innigenge
sticht zou moeten worden belast; 

Gezien de Armen wet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

te verklaren, dat geene gemeente als de woon
plaats van den armlastigen krankzinnige W. 
R enkema voor de toepassing van art. 39 der 
Armenwet kan worden aangewezen. 

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

3 Septemb r 1929. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Koninklijk besluit van 17 
December 1917 (Staatsblad n°. 720) , hou
dende reorganisatie van het Krankzinni
gengesticht .,Brinkgreven" in de gemeen
ten D evente,· en Diepenveen. S. 428. 

Wij WILHEL UNA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 28 Augustus 1929, n°. 2436, 
Afdeel ing Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 AP,ril 1884 (Staats
blad n°. 96), laat.stelijk gew1jzigd bij de Wet 
van 27 ovember 1919 (Staatsblad n°. 784) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

E enig artikel . 
In artikel 2 van de Voorwaarden, behooren

de bij Ons bes! uit van 17 December 1917 
(Staatsblad n°. 720) , zooals dat ar tikel luidt 
ingevolge Ons besluit van 31 December 1927 
(Staatsblad n°. 469), wordt in plaats van ,.66 
mannen en 40 vrouwen" gelezen: .,61 man
nen en 46 vrouwen". 

Ooze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaat.st. 

H et Loo, den 3den September 1929. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Staat, 
Minister van B innenland.<!che Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgey. 16 September 1929.) 

3 Septe,nber 1929. BESLUIT tot aanvulling 
en wijzi ging van het herhaaldelijk gewij
zigde en aangevulde K oninklijk besluit 
van 26 April 1922 (Staatsblad n°. 219). 
s. 429. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en L andbouw van 21 
J uni 1929, Directie van den Landbouw, n°. 
609, 3e Afdeeling; 

Gelet op het Koninkl ij k beslui t van 26 
April 1922, Staatsblad n°. 219, ter uitvoer ing 
van artikel 2 der Veewet, zooals dit is ge-
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wijzigd bij de Koninklijke besluiten van 10 
Juli 1924, Staatsblad n°. 289, van 30 Decem
ber 1924, Staatsblad n°. 616, van 4 April 
1925, Staatsblad n°. 134 en van 24 Maart 
1928, Staatsblad n°. 84; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Augustus 1929, n°. 5); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Staa.t, Minister van Binnenlandsche Za
ken en Landbouw van 28 Augustus 1929, n°. 
774, 3e Afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

H et Koninklijk besluit van 25 April 1922, 
Staatsblad n°. 219, zooals dit laatstelijk is 
gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk besluit 
van 24 Maa rt 1928, Staatsblad n° . 84, wordt 
gewijzigd en aangevuld als volgt : 

Art. 4. Na ,,a. directeitr" wordt gelezen: 
b. adjunct-di recteur. 

De letters b, c, d en e worden veranderd in 
c, d, e en f. 

5. In den tweeden regel worden, in plaats 
van de letters a, b en d, gelezen de letters 
a, b, c en e . 

In den derden regel worden, in pl aats van de 
letters c en e, gelezen de letters d en f. 

6. In den tweeden regel worden, in plaats 
Yan de letters a en b, gelezen de letters a, b 
en c. 

In den derden regel worden, in plaats van 
de letters c, d en e, gelezen de letters d, e 
en f. 

8. In den eersten regel worden, in plaats 
van de letters a en b, gelezen de letters a, b 
en c. 

In de tweede a l inea, eersten regel , wordt, in 
p laats van de letter e, gelezen de letter / . 

13. Na ,,vervangen" wordt gelezen: door 
den adjudant-directeur en tijdens afwezigheid 
of ontstentenis van dezen: door een door den 
Directeur aangewezen Inspecteur. · 

Nieuwe paragraaf 3. 
Van den adjunct-directeur. 

De adjunct-di recteur vervangt den directeur 
bij afwezighe id of ontstentenis. Hij staat den 
directeur, onder diens onmiddell ij ke leiding 
en volgens diens aanwijzingen, bij in zijn 
taak, omschreven in artikel 10, en verricht 
overigens de werkzaamheden, hem door den 
Directeur opgedragen. 

Zijn standplaats is 's-Gravenhage. Zijn 
ambtsgebied omvat het geheele Rijk. 

Hij wordt t ijdens afwezigheid of ontstente
nis indien noodig vervangen door een, door 
den directeur aangewezen inspecteur. 

De paragrafen 3 tot en met 6. 
De paragrafen 3 tot en met 6 worden ge

nummerd 4 tot en met 7. 
14. In de eerste a linea wordt, in plaats 

van : ,,zijn ten hoogste twee", gelezen: kun
nen door Onzen Minister. 

V66r ,,toegevoegd" wordt ingelascht ,,wor
dcn". 

In de tweede alinea wordt na ,,directeur" 
gelezen: of, bij afwezigheid of ontstentenis en 
namens dezen, door den adjunct-directeur. 

16. In de eerste a linea vervalt achter ,,Mi
nister" het woord ,,of". 
Na ,,directeur" wordt gelezen: of bij afwezig-
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heid of ontstentenis en namens dezen door 
den adjunct-directeur. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onzc Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State en 
aan de Algemeene R ekenkamer. 

Het Loo, den 3den September 1929. 
WILHELMINA. 

De .Y:inister van Staat, 
Ministe,· van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ru ys de Be erenb rou ck. 

( Uitgeg. 17 September 1929.) 

3 Sevtember 1929. BESLUIT tot w1Jz1g111g 
van het Koninklijk besluit van 28 Decem
ber 1921 (Staatsblad n°. 1445) tot vast
ste ll i ng van een a l gemeenen maatregel 
van bestuur ter uitYoeri11g van artike l 43 
der Ongcvallen wet 1921 , zooals dat be
slu it is gewijzigd bij Koninklijk beslu it 
van 30 December 1925 (Staatsblad n°. 
548). s. 430 . 

Wij WILHELMlNA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 1 Juli 1929, 
n°. 1578, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gez ien artikel 43 der Ongevallenwet 1921; 
Den Raad van State gohoorcl (advies van 30 

Juli 1929, n°. 34); 
Gelet op het nacler rapport van Onzen voor

noemclen Minister vau 27 Augustus 1929, n°. 
2173, Afcleeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons beslui t van 28 December 

1921, Staatsblad n°. 1445, zooals dat is ge
wijzigd bij Ons besluit van 30 December 1925. 
Staatsblad n°. 548, en te bepalen als volgt: 

Art. I. Het tweede lid van artikel 1 van 
Ons vorenaangehaalcl gewijzigd bes luit ver
valt. 

Art. II. Artikel 4 van Ons vorenaange
haald gewijzigd be lui t wordt gelezen als 
volgt: 

,,De werkgever, die ontheven is van de ve1·
pl ichting om loonlijsten aan te houden, be
hoort de loonadministratie zij ner werklieden 
te voeren op zoodanige wijze, dat daaruit, ten 
genocge van Onzen Minister, gehoord den 
Raad van Arbeid, op overzichtel ijke wijze ge
makkelijk de gegevens kunnen worden geput, 
welke naar het oordeel van Onzen Minister 
noodig zijn om ten aanzien van elken 
werkrnan, in de onderneming werkzaam, 
het werkelijk verdiende en het wettelij k 
loon, zoomede het aantal a rbeidsdagen te 
kunnen bepalen. Die loonadministratic moet 
gevoerd word en ter pi aatse, waar de zetel 
cler ondernem ing is, tenzij door den R aad 
van Arbeid, in overleg met den werkgever, 
daartoe eene andere plaats is aangewezen, in 
welk gcval zij daar ter plaatse gevoerd moet 
worden. 

50 
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De werkgever moet zijne loonadm inistra tie 
zoodanig voeren, dat alle in het vorige lid be
doelde gegevens in de daarvoor bestemde 
boeken of andere bescheiden volledig zijn aan
geteekend binnen 7 dagen na elke uitbetaling 
van het loon aan den werkman. ". 

' 4 September 1929. BESLUIT, houdende be
slissing op het beroep ingevol ge de Water
staatswet 1900, ingesteld door de gemeen
tebesturen Yan Aardenburg en Sint Kruis 
tegen hot besluit van Gedeputeei-de S taten 
van Zeeland van 27 i\1.ei 1927, n°. 11, 2de 

Art. III. De artikelen 5, 6, 7, 8 en 9 van 
Ons vorenaangehaald gewijzigd besluit worden , 
vervangen door de volgende bepalingen: 

,,A r t . 5. N aast de boeken of bescheiden, be
doeld in artikel 4, is de werkgever verplicht 
een verzamelloonlij t aan te houden. 

Onze Minister stel t het fo rmulier van de 
verzamelloonlijst vast. 

Art. 6. Binnen 7 dagen na den aanvang 
de r periode , waarvoor de verzamelloon1 ijst 
geldt, pl aatst de werkgever op die lijst de 
namen van alle verzekerde werkl ieden, in 
zijne onderneming werkzaam, onder verwij 
zing ten aanzien van elken werb.-man naar het 
nummer, waaronder deze in de loonadminstra- 1 

t ie is torug te vindcn. 
De namen van nieuw in dienst getreden 

werklieden worden binnen 7 dagen na hun in
diensttreding in de ver-,oamelloonlijst vermeld 
met verwijzing als in het eerste lid bedoeld. 

A,·t . 7. Onze M in ister is bevoegd, gehoord 
den R aad van A rbeid, den werkgever te ont
heffen van de verplichting, bedoeld in ar t ikel 
6, en hem toe te staan, met inach tneming van 
de aa nwijzingen, welke de Raad van A rbeid 
noodig acht voor eene behoorlijke looncontrole, 
op de verzamelloonlijst over de periode, waar
voor die lijst geldt, te ve rmelden het totaal 
bedrag van het werkelij k verd iende en het 
wettelijk loon, zoomede het totaal aantal werk
lieden en het totaal aantal arbeidsdagen, af
zonderlij k ten aanzien van: 

a. de vaste werkl ieden der ondernem ing; 
b. de daarvoor naar het oordeel van den 

R aad van Arbeid in aanmerking komende 
losse werklieden of groepen van losse werk
lieden. 

Onder vaste werklieden worden verstaan de 
werklieden, die ten m inste een jaar geregeld 
in de onderneming zijn werkzaam geweest; 
onder losse werklieden de overige werklieden 
der onderneming. 

Art. 8. Onze Minister is bevoegd, gehoord 
den R aad va n Arbeid, de ontheffing, bedoeld 
in a1·tikel 7, te all en tijde in te trekken zon
der opgave van redenen ." . 

Art. I V. In ar t ikel 10 va n Ons vorenaange
haald gewijzigd besluit wordt onder 3°. het 
cij fer 9 vervangen door het cij fer 7. 

Art. V. D it besluit treedt in werk ing met 
ingang van den tweeden <lag na <lien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. · 

Onze M inister van Arbeid, H andel en Nij
verheid is belast met de ui tvoering van di t 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
p l aatst en waarvan a fschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 3den September 1929. 
WILH ELMINA. 

De Minister van A rbeid., Handel en Nijve,·heid, 
T. J . V e r s c h u u r . 

(Uitg eg. 20 S eptember 1929.) 

Afdeeling, houdende bevel tot vervull ing 
van den onderhoudsplicht van den weg, 
welke de gemeenten Aardcnburfl en Sint 
K ruis verbindt en ondor n°. 18 en n°. 14 
in de Jiggers der wegen en voetpaden van 
die gemeenten voorkomt. S . 431. 

Wij WILHELMI A , enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld on

derscheidenlij k door de gemeentebesturen van 
Aardenburg en Sint Kruis tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Z eeland van 27 

fo i 1927, n°. 11, 2e .Afdeel ing, houdende be-
ve l tot vervulling van den onderhoudspJicht 
van den weg, welke de gemeenten Aardenburg 
en int Kruis verbindt en onder n°. 18 en n°. 
14 in de Jiggers der wegen en voetpaden van 
die gemeenten voorkomt; 

Den R aad van State, Afdeel ing voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, a dviezen van 
4 Juli 1928, n° . 349, 22 Augustus 1928, n°. 
349/335 en 20 Maart 1929, n°. 349(1928)/70 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 28 Augustus 1929, La. C., 
Afdeel ing Waterstaat A .; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Zeeland bij bovengenoemd besluit aan de be
sturen der gemeenten Aardenburg en S int 
K ruis de onmiddellijke vervulling hebben be
volen van den onderhoudspJicht van den weg 
tusschen d ie gemeenten, voorkomende in de 
l iggers der wegen en voetpaden dier gemeen
ten als Bogaardstraat, n°. 18 Jigger Aarden
burg, en Sint P ietersdijk-bewesten-het-dorp, 
n°. 14 Jigger Sint Kruis, lang samen 3060 M ., 
welke vervulling behoort te bestaan in ver
n ieuwing van de kunstbaan in eens over de 
geheele wegsJengte ter bestaande breedte van 
3 M ., voor de eene helft met nieuwe keien en 
kantsteenen, en voor de andere helft met 
ke ien en kantsteenen, welke moeten worden 
gesorteerd uit de ui t komende ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat de beide genoemde gemeenten 
gemeenschappelijke onderhoudspJicht igen zijn 
van den weg ; dat de onderhoudspl icht aJdus 
is geregeld, dat ieder der twee gemeenten <lien 
voor de helft te haren laste heeft, een en an
tler krachtens gemeenschappeJij k R aadsbesJuit 
van 6 Juni/23 Mei 1884, goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten van Z eeland bij besluit 
van 13 Juni 1884, n°. 113, 2e a fdeeling ; dat 
de kunstbedekking van den weg bestaat ui t 
eene 3 M. breede keibaan; dat de onderhouds
plichtigen gedurende ta! van jaren het onder
houd van den weg in die mate verwaarloosd 
hebben, dat deze thans in zoodanig slechten 
toestand verkeert, dat hij op verschi llende 
plaatsen gevaar voor het verkeer oplever t, zoo
dat onmiddell ij ke en a fdoende verbetering van 
den weg noodzakelij k is ; dat den onderhouds
plicht igen herhaaldeJij k en in velerlei vorm 
op dezen onhoudbaren toesta nd is gewezen en 
dat aanzeggingen om verbeter ing aan te bren
gen, het Jaatst bij brief van 22 Apri l 1927, 
zonder resul taat zij n gebleven; dat de verbe
tering- van den weg, welke de eenige verbin-
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ding is tusschen Aardenbu1·g en Sint Kruis en 
welke bovendien van belang is voor het door
gaand verkeer, een noodzakelijk waterstaats
werk is in den zin van artikel 38 der ',Vater
staatswet 1900; 

dat van dit besluit de gemeentebesturen van 
Aardenburg en Sint Kruis bij Ons in beroep 
zijn gekomen; 

dat het gemeentebestuur van Aa:rdenburg 
aanvoert, 'dat het z. i. hier niet betreft de uit
voering van een noodzakelijk waterstaatswerk, 
als bedoeld in artikel 38 der Waterstaatswet 
1900, omdat het in arti kel 38 bedoelde bevel 
alleen kan worden gegeven, indien de ver
plichting om het werk uit te voeren voort
spruit uit een Wet, eenen Algemeenen Maat
regel van Be tuur of eene Provinciale Veror
dening, of uit eene gemeenschappelijke rege
ling tusschen gemeenten, waarvan in dit geval 
geen sprake is; dat de aanschrijving van Ge
deputeerde Staten zich ook niet kan baseeren 
op artikel 54 van het Provinciaal Wegenregle
ment; dat het gegeven bevel - stet, dat het 
mogelijk was, dit krachtens artikel 38 der Wa
terstaatswet 1900 te geven, des neen - in elk 
geval zal moeten warden vernietigd, omdat 
de bevolen werken niet noodzakelijk zijn ; dat 
immers z. i. za l kunnen warden volstaan met 
eene herbestrating van de gedeelten van den 
weg, welke zijn verzakt; 

dat het gemeentebestuur van Sint Kruis 
aanvoert, dat z. i. de gevorderde werken niet 
noodzakelijk zijn, en zoo ze a l noodzakelij k 
mochten zijn, niet in den gevorderden omvang 
mogen warden geeischt; dat ten hoogste mag 
gevorderd warden het behoorlijk onderhoud, 
zooals dit is aangegeven in artikel 56, letter 
g en i, van het Reglement op de wegen en 
voetpaden in Zeeland 1922; dat de weg op 
het oogenblik weer zoodanig is hersteld, dat 
aan het behoorlijk onderhoud zeker is vol
daan ; dat geene vernieuwing van den weg kan 
warden gevorderd van de onderhoudsplichtigen 
hoofdzakelij k voor een jaarlijks terugkeerend, 
veel te zwaar bietenvervoer van de losplaats 
S int Kn.,is af, welke losplaats destijds op par
ticulier initiatief is aangebracht uitsluitend 
ten bate van de bietencultuur in de omlig
gende pal ders, ten deele liggende op het 
grondgebied van Eede; dat hier naast een al
gemeen verkeersbelang speciaal naar voren 
treedt het belang der omliggende polders, bij 
welke de onderhoudsplicht van alle wegen 
oorspronkelij k berustte; 

Overwegende: dat op grand van een inge
steld deskundi g onderzoek moet warden aan
genomen, dat de vereischte verbetering van 
den weg door het aanbrengen van een geslo
ten wegdek van moderne constructie met min
der kosten en niet minder deugdelijk tot stand 
zou kunnen warden gebracht dan op de door 
Gedeputeerde Staten voorgeschreven wijze; 

dat evenwel, zoolang de weg als voorzien 
van eene keiverharding in de Jiggers vermeld 
staat, Gedeputeerde Staten niet de bevoegd
heid hebben am aan de onderhoudsplichtige 
gemeentebesturen Aardenburg en Sint K ruis 
ter behoorlijke vervulling van den onderhouds
plicht, als bedoeld in artikel 66 onder i van 
het Reglement op de wegen en voetpaden in 
Z eeland, krachtens artikel 38 der Waterstaats
wet 1900, het aanbrengen van een antler weg-

dek te gelasten. daar het aanbrengen van zoo
danig antler wegdek sleohts mogelijk zoude 
zij n door toepassing van artikel 36 van het 
genoemde reglement, inhoudende, dat het ver
anderen van kunstbedekking geschiedt in over-

, leg met de belanghebbende gemeente- en pol
der- of waterschapsbesturen, en niet dan na 
kennisgeving aan Gedeputeerde Staten, die bij 
ve1·schil van meening beslissen, zoodat in deze 
het initiatief daartoe van de gemeenten Aar
benburg en Sint K1·uis zoude moeten uitgaan; 

dat derhalve, zoolang het aanbrengen van 
een antler wegdek niet kan worden gelast, de 
vereischte verbetering van den weg slechts kan 
w01·den verkregen, door verbetering van de 
bestaande keiverharding, als met het bevel 
van Gedeputeerde Staten beoogd; 

dat blijkens het ingesteld deskundig ondeT
zoek dat bevel kan geacht worden te betreffen 
een noodzakelijk waterstaatswerk in den zin 
van ar ti kel 38 der Wat.erstaatswet 1900, in
dien de in het bevel voorkomende woorden 
,,nieuwe keien en kantsteenen" zouden toela
ten bij de uitvoering daarvan niet bepaaldelijk 
nieuwe keien en kantsteenen komende uit de 
steengroeve te gebruiken, maar oak bij te le
veren voor den weg geschikte keien en kant
steenen, zij het, dat deze niet ongebruikt zijn ; 

dat, aangezien het twij felachtig is, of de 
woorden ,,nieuwe keien en kantsteenen" ook 
toestaan het gebruik van bij te leveren voor 
den weg geschikte, i-eeds vl'Deger gebruikte 
keien en kantsteenen, verduidelij king van het 
bevel op dit punt aanbeveling verdient; 

Gezien de Waterstaatwet 1900 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Met ongegrondverklaring voor het overige 
van de ingestelde beroepen, het bestreden be
sluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland 
van 27 Mei 1927, n°. 11, 2e afdeeling, in dier 
voege aan te vullen, dat achter de woorden 
,,nieuwe keien en kantsteenen" onder punt I 
van het besluit worden ingevoegd de woorden: 
,,waaronder ook zijn te verstaan van elders 
aangevoerde, voor den weg geschikte, reeds 
gebruikte keien en kantsteenen, waarmede 
door of vanwege Gedeputeerde Staten is ge
noegen genomen". 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat met het rap
port van Onzen Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschi llen van Bestuur. 

Het Loo, den 4den September 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Watcrstaat, P. J. R ey m e r. 
(Uitgeg . 24 Sept. 1929.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

L a. C. 

Afdeeling: 
WATERSTAAT A. 

's-Gravenhage, 28 Augustus 1929. 

Aan de K oningin. 
De R aad van State, Afdeeling voor de Ge

schillen van Bestuur, heeft aan mijn Ambts-
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voorgangEH' toegezonden het door de A fdeeling 
aan Uwe Ma jesteit u itgebracht advies van 4 
Juli 1928, n°. 349, inzake de beroepen, door 
de g~meentebesturen van Aardenbury en Sint 
K ,•ws mgesteld tegen het besluit van Gede
puteerde Staten van Z eeland van 27 Mei 1927 
n°. 11, 2e A fdeeli ng, houdende bevel tot ver'. 
vulling van den onderhoudsplicht van den 
weg,_ welke_ de gemeenten Aardcnbu1·y en Sint 
K rms verbrnd t en onder n°. 18 en n°. 14 in 
de I iggers der wegen en voetpaden van d ie 
gemeenten voorkomt. 

H et door de A fdeel ing bij dat advie voor
gedragen_ ontwerp-besluit luidt als volgt: 

,,Besch1kkende op de beroepen ingestelcl 
onderscheidenlijk door de gemee~tebesturen 
van Aardcnbu1'g en St. H,·uis tegen het be
s! uit van Gecleputeercle ta ten van Z eeland 
van 27 Mei 1927, n°. 11, 2e Afcleel ing, hou
clende bevel tot vervull ing van den oncler
houclsp licht van den weg, welke de gemeen
ten Aartle1ibu1·g en St. J,,•uis verbindt en on
der n°. 18 en n°. 14 in de Jiggers cler wegen 

n voetpaclen van die gemeenten voorkomt ; 
D en R aad van State, Afcleeling voor de 

G schill en van Bestuur, gehoorcl advies van 
4 Jul i 1928. n°. 349; ' 

Op de voordracht van Onzen i\'linister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputee,·de Staten van 
½celand bij bovengenoerod besluit aan de Be
sturen der gemeenten Aardenbm·g en t. 
Kniis de onroiddell ij ke vervulling hebben be
m ien van ~en onderhoud plicht van den weg 
tus chen die gemeenten voorkomende in de 
Jiggers der wegen en v~etpaden dier gemeen
ten a ls Bogaardstraat, n°. 18 li gger Aa,·den
bu,·u, en St. P ietersdijk-bewesten-het-dorp, n°. 
14 Jigger t. Kruis, Iang samen 3050 M., 
welke vervulling behoort te bestaan in ver
nieuwing van de kunstbaan in eens over de 
geheele wegslengte ter bestaande breedte van 
3 !I., voor de eene helft met nieuwe keien en 
kantsteenen, en voor de andere helft met 
keien en kantsteenen, we) ke moeten worden 
ge orteerd nit de uitkomende ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat de beicle genoemde gemeenten 
gemeenschappel ij ke onderhoudspl ichtigen zij n 
van den weg ; dat de onderhoudsplicht aldus 
is geregeld, dat iecler der twee gemeenten 
clien voor de helft te haren Iaste heeft, een 
en ancler krachtens gemeenschappelij k Raads
besluit van 6 J uni/23 fei 1884, goedgekeurd 
door Gedeputeerde Staten van Zeeland bij be
s1 uit van 13 J uni 1884, n°. 113, 2e afdeel ing ; 
dat de kunstbedekking van den weg bestaat 
u it eene 3 M . breede keibaan; dat de onder
houdspl ichtigen gedurende ta! van jaren het 
onderhoud van den weg in die mate verwaar
loo cl hebben, dat deze thans in zoodanig slech
ten toestand verkeert, dat hij op ver chillende 
plaat en gevaar voor het verkeer oplevert, 
zooclat onmidclellijke en afdoende verbetering 
van den weg noodzakel ijk is; dat den onder
houdsplichtigen herhaaldelijk en in velerlei 
vorm op dezen onboudbaren toestand is gewe
zen en dat aanzeggingen om verbetering aan 
te brengen, het laatst bij brief van 22 April 
1927, zoncler resultaat zijn gebleven; dat de 
ve rbetering van den weg, welke de een ige 
verbinding is tusschen Aa1'denburg en t. 

K ,·uis en welke bovcndien van belan"' is ,•oor 
het doorgaand verkeer, een noodzak~lij k wa
terstaatswerk is in den zi n van a rtikel 38 deT 
'IVaterstaat wet 1900 ; 

dat van d it beslu it de Gemeentebesturen van 
A _ardenburc1 en , I. I fruis bij Ons in beroep 
ztJn gekomcn; 

dat het Gemecntebestuur van Aardenbu,·u 
aanvoe rt, dat het z. i. hier niet betreft de ui t
voering van een noodza kelijk waterstaatswerk 
als bedoeld in artikel 38 der W aterstaatswet 
1900, omdat het in artikel 38 bedoelde bevel 
alleen kan worden gegeven indien de ver
plichting om het werk ui t 'te voeren voort
spruit uit een Wet, eenen Al gemeenen M aat
regel van Bestuur of ·eene P rov incia le Ver
ord_ening, of uit eene gemeen chappel ijke 1·e
gel 111g tusschen gemeenten, waarvan in d it 
geval geen sprake is; dat de aanschrijving 
van Gedeputeerde Staten zich ook n iet kan 
basee1·en op artikel 54 van het P rovinciaal 
Wegenreglcment; dat het gegeven bevel -
stel, dat het mogelij k was, <lit krachtens arti
kel 38 der Waterstaatswet 1900 te geven, des 
neen - 111 elk geval zal moeten worden ver
nietigcl, omdat de bevolen werken n iet nood
zakelijk zijn; dat immers z. i. zal kunnen 
worden volstaan met eene herbestrating van 
de gecleelten van den weg, we! ke zij n verzakt; 

clat het Gemeentebestuur van St. Kruis aan
voert, dat z. i. de gevordercle werken niet 
noodzakelijk zijn. en zoo ze a l nooclzakel ijk 
mochten zij n, niet in den gevorclerclen omvang 
roogen worden gei' ischt: clat ten hoogste ma,;
gevordercl worden het behoorlij k onderhourl , 
zooals. dit i aangegeven in arti ke l 56, letter 
{J en i, van het Reglement op de wegen en 
voetpaden in Z eeland 1922; dat de weg op 
het oogenbl ik weer zooclanig i herstel cl rlat 
aan het behoorlij k onderhoud zeker is ' vol
daan; dat geene vernieuw ing van den weg 
kan worden gevorderd van de onderhouds
plichtigen hoofdzakelijk voo r een jaarlijks te
rugkeerencl, veel te zwaar bietenvervoer van 
de losplaat te t. Kruis af, welke losplaats 
destijds op particulier in it iatief is aangebracht 
uitsluitencl ten bate van de bietencultuur in 
d!) omliggende polder, ten cleele l iggende op 
het grondgebied van Eede; dat hier naast een 
algemeen verkeersbelang speciaal naar voren 
treedt het belang cler oroliggende polders, bij 
welke de onderhoud plicht van alle wegen 
oorsprnnkelijk beru tte: 

Overwegende: claL, daargel aten nog, of de 
weg na de reeds uitgevoerde hers te ll ingswer
ken in een zoodanigen toestand verkeert dat 
eene meer ingrijpende verbeter ing n iet a~hte r
wege kan blijven, op groncl van een deskun
dig onderzoek, ingesteld naar aanleicling vai-, 
een schrijven van den Raad van State Afdee-
1 ing voor de Ge chillen van Bestuu;-, rooet 
worden aangenomen, clat cleze verbctering 
door het aanbrengen van een gesloten wegdek 
van moderne constmctie met minder kosten 
en niet minder deugclelij k tot stand zon kun-
11en worden gebracht clan op de door Geclepu
teerde Staten voorgeschreven wijze; 

clat clus alreeds hierom het door Gedepu
teerde Staten bevolen werk, zooals het in het 
bestreden besluit i omschreven, niet kan wor
clen aang merkt als een noodzakelij k water-
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staatswerk in den zin van artikel 38 de r Wa
terstaatswet 1900; 

Gezien deze vVet; 
Hebben goedgevonden en ve,·staan: 

het Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Z eeland van 27 Me i 1927, n°. 11, 2e Afdee-
1 i ng, te vernietigen . 

Onze Minister van w·ate rstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal .worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Ge chillen van 
B estuur.' ' 

Mijn Ambtsvoorganger heeft met zijne be
denk ingen tegen dit ontwerp-besluit de Afdee-
1 ing in kennis gesteld bij den volgenden brief 
van 13 Aug ustus 1928, n°. 386, Afd. W ater
staat A: 

,,Blijkens de laatste beide overwegingen van 
het bij Haar advies van 4 Juli 1928, n°. 349, 
aangeboden ontwerp-besluit heeft Uwe Afdee-
1 ing zich laten le i den door de gedachte, 
dat, wanneer volgens dat ontwerp-besluit 

-het bestreden bes! u it van Gedeputeerde Staten 
nrn Z eeland door de Kroon zal zijn vernie
t igd, de verbetering van den weg zal kunnen 
geschieden door het doen vervangen van de 
bestaande ke iverharding door een gesloten 
wegdek van moderne constructie als in het 
ontwerp-besluit bedoeld . Gedeputeerde Staten 
hebben evenwel , naar het mij aanvankelijk 
Yoorkornt, niet de bevoegdheid om, zoolang de 
,mg als voorzien van eene keiverharding in 
de Jiggers vermeld staat, aan de onderhouds
plicbtige gem eentebesturen Aardenburg en St. 
Kruis ter behoorlijke vervulling van den on
derhoudspl icht, als bedoeld in artikel 56 on
rler i van het reglement op de wegen en voet
paden in Z eelancl, krachtens artikel 38 der 
vVaterstaatswet 1900 het aanbrengen van een 
an tler wegdek te gelasten. 

E ene besliss ing, als door Uwe Afdeeling bij 
haar advies in overweging gegeven, zou der
halve, indien de gemeentebesturen voornoemd 
niet bereid zouden zijn mede te werken door 
Loepassing van artikel 36 van het provinciaal 
wegenreglement mcgelij k te maken, naar het 
mij aanvankelijk voorkomt, tot gevolg kunnen 
hebben, dat Gedeputeerde Staten tegenover 
het niet behoorlijk vervullen van den onder
houdspl icht door de gemeen tebesturen mach
teloos zouden komen t€ staan, daar na leving 
van de hun blijkens artikel 38 der Water
staatswet 1900 toegedachte taak om toez icht 
te houden op de nakoming door· de onder
houdsplich tigen van hunne verplicbting tot 
onderhoud onmogelij k zou zijn gemaakt. 

Krachtens de mij bij' K abinetsschrijven van 
29 Maart 1926, n°. 20 verleende algemeene 
machtiging moge ik, met wedertoezending va11 
rle op deze zaak betrekking hebbende stukken, 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, verzoeken het voren
staande a lsnog nader te will en overwegen. 

Wellich t ten overvloede moge nog worden 
opgemerkt, dat, indien met het vorcnstaand 
bezwaar mocht worden ingestemd, een ant
woord op de vraag, welke in den aanhef van 
de voorl aatste overweging van het ontwerp
beslui t wel ge teld, maar niet beantwoord 
"-ordt, well icht niet ach terwege zou mogen 
blijven." 

De Afdeel ing heeft claa rop bet volgcncle na
der ad vies uitgebracht: 

,,N°. 349/335. 

's-GraYenhage, 22 Augustus 1928. 

1lan de Koningi11. 
Krachtens rnachtiging Yan Uwe Majeste it, 

heeft de Ministe1· van Waterstaat, met een 
schrijven van 13 Augustus 1928, n° . 386, Af
deeling Waterstaat A. , bij den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van B e
stuur, opnieuw ter ovenveging aanhangig ge
maakt de beroepen, ingestelcl onderscheiden
lijk door de Gemeentebesturen van Aa1·den
burg en Sint Kruis tegen het besluit van Ge
deputeerde Staten van Z eeland van 27 Mei 
1927, n°. 11, 2e Afdeel ing, houdende bevel 
tot vervull ing van den onderhoudsplicht van 
den weg, welke de gemeenten Aetrdenbttrg on 
Sint Kruis verbindt en onder n°. 18 en n°. 14 
in de Jiggers der wegen en voetpaden van di e 
gemeenten voorkomt . 

De Minister merkt op, dat blijkens de over
wegingen van het voorgedragen ontwerp-be
sluit de Afcleeling zich heeft laten le iden 
door de gedachte, dat, wanneer vol gens dat 
ontwerp-besluit het bestreden besl uit van Ge
deputeerde Staten van Z eeland door de Kroon 
zal zijn vernietigd, de verbetering van den 
weg zal kunnen ge chieden door het doen ver
vangen van de bestaande keiverharding door 
een gesloten wegdek van moderne constructio 
als in het ontwerp-besluit bedoeld. Gedepu
teerde Staten hebben evenwel, naar bet Zijner 
Excellentie aanvankelijk voorkomt, niet de be
voegdheid om, zoolang de weg a ls voorzien 
van eene keiverharding in de liggers vermeld 
taat, aan de onderhoudsplichtige Gemeente

besturen A.ardcnburg en Sint K,·uis ter be
hoorlijke vervull ing van den onderhoudspl icht. 
a ls bedoeld in artikel 56 onder i van het re
glement op de wegen en voetpaden in Z ee
land, krachtens arti kel 38 der vVaterstaa tswet 
1900, het aanbrengen van een antler weg
dek te gelasten. 

Eene beslissing, al s door de Afdeel ing bij 
haar adv ies in overweging gegeven , zou der
halve, indien de Gemeentebesturen voomoemd 
niet bereid zouden zijn mede te werken, door 
toepassing van artikel 36 van het P rov inciaal 
Wegenreglement mogelijk te maken, naar het 
den Minister aanvankelijk voorkomt, tot ge
vol g kunnen hebben, dat Gedeputeerde Staten 
tegenover het niet behoorlijk vervullen van 
den onderhoudspl ich t door de Gemeentebestu
ren machteloos zouden komen te staan , daa,· 
naleving van de hun blij kens artikel 38 der 
Wate rstaatswet 1900 toegedachte taak om toe
zicht te houden op de nakorning door de on
derhoudsplichtigen van hunne verplichting tot 
onderhoud onmogelijk zou zijn gemaakt. 

N a gezette overweging van 's Ministers be
zwaar is de Afdeeling van oorrleel, dat, a l zal 
dit bezwaar er h. i. niet toe kunnen le iden 
om in het onderhavige geval de _ noodzakelijk
heid van het door Gedeputeerde Staten bevo
lcn werk aan te nemen, het vermelden in de 
rechtsoverwegingen van het ontwerp-besluit 
van de wijze van wegsverbetering door den 
dienst van den Rijkswaterstaat aan de hand 
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gedaan, achterwege behoort te blijven, orndat 
daardoor ten onrechte de indruk wordt ge• 
wekt, als zouden Gedeputeerde Staten door 
het geven van een nieuw bevel in den door 
den Rijkswaterstaat bedoelden zin het beoog• 
de doe! kunnen berei ken. 

Mit dien veroorlooft de Afdeeling zich Uwer 
Majesteit zeer eerbiedig in overweging te ge• 
ven het hiernevensgaande nieuwe ontwerp-be
luit te bekrachtigen. 

D e Voorzitter der A/deeling 
·voo1· de Geschillen van Bestuur, 

( get.) van Lynde n v. and en bur g." 

Het door de Afdeeling bij dit adv ies voor• 
gedragen nieuwe ontwerp-besluit is, met uit
zondering van de laatste twee overwegingen, 
gelijkluidend aan het eerst voorgedragen onf;.. 
werp-besluit. 

In de plaats van bedoelde overwegingen 
wordt ter plaatse in het nieuwe ontwerp-be• 
sluit het volgende overwogen: 

,,Overwegende: dat op grond van een d S· 

kuudig onderzoek, ingesteld naar aanleiding 
van een schrij ven van den Raad van State, 

. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
moet worden aangenomen, dat de vereischte 
,·erbetering van den weg met minder kosten 
tot stand zou kunnen worden gebracht dan op 
de door Gedeputeerde ta ten voorgesch reven 
wijze; 

dat dus het door Gedeputeerde Staten be• 
Yolen werk, zooals het in het bestreden besluit 
is omschreven, niet kan worden aangemerkt 
a ls een noodzakelijk waterstaatswerk in den 
zin van artikel 38 der \-Vat.erstaatswet 1900 ; ." 

Na kennisneming van het nader advies van 
de Afdeeling heeft mijn Ambtsvoorganger 
aanleiding gevonden om zich omtrent eenige 
punten nog nader door den Hoofdingenieur• 
Directeur van den Rijkswaterstaat in de di• 
rectie Zeeland te doen voorlichten. Met zijn 
schrijven van 4 October 1928, n°. 383, Afdee• 
ling W ater taat A. en het antwoord van den 
genoemden Hoofdingenieur-Directeur van 17 
October 1928, n°. 4553, stelde hij de Afdeel ing 
YOOL' de Geschillen van Bestuur in kennis, met 
Yerzoek te willen overwegen, in hoeverre zij in 
die stukken aanleiding mocht ktumen vinden 
om wijziging in het aangeboden ontwerp-be• 
lniL voor te dragen. 

De Afdeeling heeft daarop het volgend ad• 
vies uitgebracht: 

,,N°. 349(1928)/70. 

's-Gravenhage, 20 Maa1-t 1929. 

Aan d e Koningin. 

Krachtens machtiging van we Maje. teit 
heeft de Minist.er van \Vaterstaat met een 
schrijven van 15 J anuari 1929, n°. 382, Afd. 
Waterstaat A., bij den Raad van State, Af. 
de ling voor de Geschillen van Bestuur, op• 
nieuw ter overweging aanhangig gemaakt de 
beroepen, ingesteld onderscheidenlijk door de 
gemeentebesturen van Aardenbu1·g en St. 
lfruis tegen het besluit van Gedepuleerde Sta• 
ten van Z eeland van 27 Mei 1927, n°. 11, 2e 
A[deeling, houdende bevel tot vervulling van 

den onderhoudsplicht van den weg, ·welke de 
gemeenten Aardenbura en St. Kruis verbindt 
en onder n°. 18 en n°. 14 in de Jiggers der 
wegen en voetpaden van die gemeenten voor• 
komt. 

De Minister legt aan de Afdeeling over een 
door hem met den Hoofdingenieur-Directeur 
van den Rijkswater taat in de Directie Zee· 
land naar aanle iding van het tweede advies 
der Afdeeling in deze zaak gevoetde briefwis
seling, met verzoek haar voordracht in het 
licht van die correspondentie nader te over• 
wegen. 

N aar het oordeel van genoemden hoofdamb• 
tenaar geven de bewoordingen waa rin het be· 
sluit van Gedeputeerde Staten is vervat, geen 
zekerheid, of geiiischt wordt eene bestrating 
met nieuwe keien, komende uit de st.eengroeve, 
dan we! slechts eene bestrating met bij te le
veren, voor den weg geschikte keien, zij het, 
dat deze niet ongebruikt zijn. De laatste wijze 
van wegverharding acht hij voldoende, waar• 
uit zou volgen, dat, indien het bevel in laatst. 
bedoelden zin behoort te worden opgevat, het 
door Gedeputeerde Staten gegeven bevel - in 
tegenstelling met het advies der Afdeeling -
zou kunnen worden geacht te zijn een bevel 
tot het uitvoeren van een noodzakelijk werk. 

De Afdeeling heeft in deze nadere beschou• 
wingen aanleiding gevonden door tusschen
komst van den Minister inlichtingen in te 
winnen omtr nt de beteekenis, die Gedepu• 
teerde Staten aan den term .,nieuwe keien", 
voorkomende in hun bEjstreden besluit, wen
schen te zien gehecht. Blijkens het schrijven 
van dat college, hetwelk, evenal de over ige 
omtrent deze zaak nader gewisselde stukken, 
in afschrift hiernevens is gevoegd, behooren 
de woorden ,,nieuwe keien" in den beperkten 
zin van ,,nieuwe keien, komende uit een steen
groeve" te worden opgevat. 

De Afdeeling, zich ten deze aansluitende 
aan het technisch oordeel van den Hoofdin• 

, genieur-Directeur van den Rij kswaterstaat in 
de Directie Zeeland, acht in verband met het 
antwoord van Gedeputeerde Staten geen ter
men aauwezig tot wijziging van haar voor• 
dracht. 

Zij geeft wer Maje teit mitsdien zeer eer• 
biedig in overweging het door haar aangebo• 
den ontwerp-be luit al nog te bekrachtigen. 

De Voorzitter der Afdeeling 
voor de Geschillr.n van Bestuur, 

(get.) van Lynd en v. Sandenbu rg." 

De gewisselde stukken en ook het n ader be• 
toog van de Afdeeling hebben mij niet kunnen 
overtuigen van de juistheid harer opvatting, 
neergelegd in het door haar aangeboden onf;.. 
werp-be luit, dat het be treden besluit van 
Gedeputeerde Staten zou behooren te worden 
vernietigd. 

Blijkens het nade,· ingesteld deskundig on• 
derzoek zou verbetering van den weg, als 
door Gedeputeerde Staten bevolen, als een 
noodzakelijk werk kunnen worden beschouwd, 
indien althans bij de uitvoering niet bepaalde
lijk nieuwe keien en kantsteenen komende uit 
de steengroeve zouden behoeven te worden 
gebruikt, maar ook bij te leveren voor den 
weg geschikte keien en kantsteenen, zij het, 
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dat deze niet ongebruikt zijn . zouden mogcn 
worden aangewend. Nu is het juist, dat Ge
deputeerde Staten op de tot hen gerichte vraag 
hebben geantwoord, dat met den term ,,nieu
we keien en kantsteenen", vermeld in hun 
besluit Yan 27 Mei 1927, zijn bedoeld zoo-nit
de-groeve-komende, dus nog niet gebruikt zij n
de keien; zij voegden daaraan evenwel de 
mededeeling toe, dat daaruit echter geenszins 
vol gt, dat, indien de gemeentebesturen aan 
het bevel gevolg hadden gegeven, nieuwe 
keien van de beste soort en de beste behak
king verlangd zonden zij n. Voor dezen weg 
zou bijvoorbeeld met porfierkeien, van een
zelfde formaat en enkele behakking, in de 
Belgische groeven ,,ordinaires" genaamd, vol
staan kunnen '".orden en daarmede zou genoe
gen genomen z1J n. 

Wordt mede rekening gehouden met deze 
laatste opmerking van Gedeputeerde Staten, 
dan bestaat naar mijne meening, nu blijkens 
het deskundige bericht aangenomen mag wor
den, dat het door Gedeputeerde Staten gege
ven bevel, onder het vermelde voorbehoud, 
een noodzakelijk werk betreft, aanleiding om 
het bevel in bedoelden zin aan te vullen, 
waarna de bernepen YOor het over ige onge
grond zouden ·behooren te worden verklaard. 

Immers, het gaat, naar het mij voorkomt, 
niet aan om de erkenning van eene verplich
ting tot uitvoeren van een overigens noodza
kelijk werk als het verbeteren van een, in 
weerwil van bestaande verplichtingen, niet 
behoorlijk onderhouden weg, afhankelij k te 
doen zijn van de uitlegging van eene minder 
du idelijke aanduiding van de middelen, waar
mede die verbetering moet worden tot stand 
gebracht. 

Ik moge Uwer Majesteit zeer eerbiedig in 
overweging geven het bijgevoegde, overeen
komstig het vorenstaande opgemaakt ontwerp
besluit te bekrachtigen. 

In de overwegingen daarvan is tevens tot 
uitdrukking gebracht, dat desgewenscht ver
betering van den weg op minder kostbare 
wijze en niet minder deugdelijk zoude kunnen 
plaats hebben door het aanbrengen van een 
ander wegdek van moderne constructie, maar 
dat zulk slechis zoude kunnen geschieden 
door medewerking van de gemeenten, die 
daartoe het initiatief zouden moeten nemen. 

H et moge Uwer Majesteit tevens behagen 
de aan den R aad van State gerichte stukken 
aan den V ice-President van <li en Raad te doen 
terugzenden. 
De Ministe,· van Waterstaat, P. J. Rey me r. 

6 September 1929. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 170 der hooger-on
derwijswet van het Leidsch Univ e,·siteits
fond.s te L eiden, als bevoegd om bij de 
faculte it der wis- en natuurkunde aan de 
Rijksuniver iteit te Leiden een bijzonwercn 
lee,·stoel . te vestigen. S. 432. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten . en Wetenschappen, van 
25 Juli 1929, n°. 32963, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op de artikelen 170- 172 der hooger
ondenvijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 Augustus 1929, n°. 14); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
. noemclen :Ministel' van 30 Augustus 1929, n°. 
3680, afdeeling Hoogel' Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en Yerstaan: 
de Stichting ,,Leidsch universiteitsfonds" te 

Leiden aan te wijzen als bevoegd, om bij de 
faculte it der wis- en natuurkunde aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden een bijzonderen 
leerstoel te vestigen in de natuurkunde. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
wol'den geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. · 

Het Loo, den 5den September 1929. 

• 

WILHELMINA. 
De Mir>iste,· van Onderwijs, 
Kw,sten rn Wet enschappen, 

J. Te r p s t r a. 
(U itgeg. 13 S ept . 1929. ) 

7 Sc11tembe1· 1929. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Wet openbare middelen van vervoer 
Al't. 3.) 

Geel . Staten mogen op een nieuwe aan
vrage slechts dim eene van eene vroegere 
bes! issing cler Kroon afwijkende beschik
king nemen, als blijkt van nieuwe of in
middels aan den <lag getreden omstan
cligheden, welke eene anclere beslissing 
zouclen kunnen rechtvaardigen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

Onzen Commissaris in de provincie Friesland, 
G. Palstra te Grouw en door de Directie der 
Nederlandsche Spoorwegen tegen de beschik
king van Ged. Staten van Friesland van 12 
December 1928, N°. 67, l e afdeeling B. , 
waarbij aan A. E lgersma te Olcleboorn tot 1 
J anuari 1933, behoudens tusschentijdsche in
trekking, vergunning is verleend tot het in 
werking brengen van een autobusdienst tus
schen Oldeboorn en Leeuwarden over Grouw; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesch il Jen van Bestuur, n·ehoord, advies van 
24 April 1929, N°. 302; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 2 September 1929, N°. 434, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

0. dat Geel. Staten van Friesland bij voor
noemd besluit aan A. Elgersma te OldeboOl'n 
tot 1 Januari 1933 verg11nning hebben ver
leend tot het in werking brengen van een 
autobu dienst voor het traject Oldeboorn-Bir
stum-Grouw-Leeuwarden onder een 10-tal 
voonvaarden, waa1-van de l0e locaal vervoer 
op het traject Birstum-Leeuwarden verbiedt; 

dat Ged. Staten daa1·bij hebben overwogen, 
dat zij bij besluit van 18 Mei 1927, N°. 190, 
le afdeeling B., den aanvrager vergunning 
hebben verleend voor een autobusdienst Gorre
dijk-Akkrum-Leeuwarden, met vervoerver
bod van reizigers in plaatselijk verkeer op het 
gedeelte Akkrwn-Leeuwarden, welke ver
gunning bij Ons besluit van 10 Februari 1928, 
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N° . 16, tot het traject Gorredijk- Akknun is 
beperkt; dat God. Staten nog steeds v,m mee
ning zijn , dat een rechtstreeksche autohusver
binding van het traject Gorreclijk- Oldeboorn 
met Leeuwarden reden van bestaan heeft ; 
dat zij in de gegeven omstandigheden aanle i
ding vinden, e r toe mede te werken, dat de 
aannager een · dergelijke verbinding langs 
cen eeni gsz ins gewijzi gde route opnieuw tot 
stand brengt; 

dat van di t besluit Ouze Comrnissaris in de 
prov incie Friesland, G. Palstra te Grouw en 
de Directie der Nederlandsche Spoorwegen bij 
Ons in beroep zij n gekomen; 

dat eerstgenoernde en l aatstgenoemde aan
voeren, dat, nu Ged . Sta.ten zlch niet be roe
pen op nieuwe omstandigheden, die eene af
wij king van Ons besluit van 10 Februari 1928, 
N°. 16, zouden kunnen wettigen, hunne be
schikking het gezag van een adm inistratief
rechtelijk gewijsde rniskent en reeds uit clien 
hoof de behoort te word en vernietigd; 

dat G. P alstra in hoofdzaak aanvoert, ci_t 
Elgersma zich niet houdt aan het vervoerver
bocl; 

0. dat bij Ons beslui t van 10 F ebru,tl'i 1928, 
11°. 16, aan A. Elgersma voor het traject Ak
krurn- Leeuwarden vergunning voor een auto
busdienst werd geweigerd uit overweging, dat 
aan een busdienst van Gon-edij k over Terwis
pel, Tijnje, Beet.s en Akkrnm naa, Loeuwar
den , voor wat betreft het traject Akkrum
Leeuwarden, geen vo ldocnde behoefte bestaat; 

dat aan dit besluit naar de bedoeling van 
den wetgever de kracht van eindbeslissing is 
verzekerd geworden ; 

dat de route, waarvoor A. Elgersma nader 
vergunning heeft verzocht, behoudens geringe 
afwijking dezelfde is, waarnver bij Ons ge
noemd besluit eene beslissing is genomen; 

dat derhalve Ged. Staten oo de nieuwe aan
vrage slechts dim eene van· Onze beslissing 
a fwijkende beschikking mochten nemen, a ls 
bleek van nieuwe of inrniddels aan den <l ag 
getreden omstandigheden, welke eene andere 
bes! iss ing zouden kunnen rechtvaardigen ; 

0 . dienaangaande, dat blijkens het ambts
bericht van Geel. Staten en het medegedeelde 
in de openbare vergadering van den R aad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, waar in over deze zaak verslag is uitge
bracht, de exploitatie van de tot Akkrum be
perkte autobusdiensten niet rendabel is ge
bleken; 

dat de passagiers bezwaar hadden de re is 
van Akki-um per spoor te vervolgen ; 

dat mit.sdien de autobusdienstondernemers 
cha de lijden, het pub! iek een verkeersmiddel, 

hetwelk op prij s werd gesteld, heeft vei-loren 
en de spoorwegen de gehoopte passagiers niet 
hebben ve1·kregen; 

dat onder deze nieuwe aan het I icht getre
den omstandi gheden moet worden aangeno
men, dat de a lgemeene verkeersbelangen met 
het in werking treden van een autobusdienst 
van Oldeboor11 en omgeving naar Leeuwarden 
zijn gediend en Geel. Staten mitsdien de ge
vraagde vergunning terecht hebben verleend ; 

clat het bezwaar van G. Palstra niet betreft 
het besluit van Geel. Staten zelf, doch de on
voldoende handhaving van een der daaraan 
verbonden voorwaarden, we! k bezwaar n iet 

kan leiden tot vemietiging of wijziging van 
genoemd be lui t; 

Gezien de \Vet Openbare Vervoermiddelen; 
H ebbcn goeclgevonden en ,·erstaan: 

de beroepen ongegrond te verkl aren. 
Onze Mini . ter van ,vate rstaat is belast. enz. 

(A . B.) 

9 S eptember 1929. BESLUIT, houdende vast
ste ll ing van een voorschrift voor het 
Staatsbedrijf der Artiller ie-Inr ichtingen. 
s. 433. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen iVlinister va n 

Defensie van den 4 J uli 1929, IVe Afd . B , 
n°. 112 ; 

Gezien de Wet van 21 Juli 1927 ( , taatsblad 
n°. 259) en van 29 December 1928 (Staats blad 
n°. 511); 

Overwegende, dat het wenschelijk is. in Yer
band met de vorengenoem de wetten, ter rege
ling van den dienst van de Artillerie-Inrich
t i ngen en het daarop te houdcn toezicht een 
nieuw voorschrift te geven ter vervanging van 
rlat, vastgesteld bij Koninkl ijk Besluit van 16 
J anuari 1913 (Staatsb l(Ul n°. 34) , sedert dien 
gewijzigd bij Koninklijk B eslui t --an 12 J uli 
1917 (S taatsblad n°. 485 ); 
· Gehoord den Raad van State, advies van 

20 Augustus 1929, n°. 6; 
Gez ien het nader rapport van Onzen , ·001·

noemden Minister van 3 September 1929, !Ve 
Afd. B, n°. 12; 

Hcbben goedgevonden en verstaan: 
1°. In te trekken de Koninklijke Besluiten 

van 16 J anuari 1913 (Staa tsblad n°. 34) en 
van 12 Juli 1917 (Staatsblad n°. 485 ). 

2°. Vast te stellen het volgencle voorschrift: 

Van den dicnst de1· A rtillcric- l ni·ichtinoen. 

Art. 1. Het Staat.sbedrijf der A1-till erie-
Inrichtingen is bestemd om ten behoeve van 
Departementen van Algemeen Bestuur en Yan 
andere openbare besturen en lich arnen tegen 
betal ing de volgendo werkzaamheden te ver
richten: 

a. vervaardigen, wijzigen .of herstellen en 
onderhouden van voorwerpen, in de eerste 
plaats van wapens en ander oorlogsmaterieel; 

b. aanschaffen van wapens en ander oor
logsmateriee l ; 

c. doen van onderzoekingen, geven van 
mad en verleenen van medewerking met be
trekking tot de werkzaamheden, bedoeld on
der a. en b. ; 

cl. medewerken aan de voorbereiding tot 
het in tijden van oorlogsgevaar en oorlog 
voorzien in de materieele behoeften van de 
weermacht; 

e. opleiding ,·an personeel , bestemd voor 
technische diensten bij Land- en Zeemacht; 

/. bewijzen va11 andere dionsten. 
Voort.s kan het bedrijf van particuliere l icha

men of pe1·sonen opdrachten aanvaarden tot 
het vervaardigen, herstellen of wijzigen van 
voorwerpen. 

Art. 2. Onder Onzen Minister van Defen
sie wordt het bestuur der Artillerie-Inrichtin
gen gevoe1·d door een Di1·ectie, bestaande ui t 
een of meer leden, burgerl ijke ambtenaren . 
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die door Ons worden benoemd, geschor t en 
ontslagen. 

Bestaat de Directie ui t meer dan een lid , 
cla n bekleedt een der leden, door Ons aan te 
wijzen, het voorzitterschap. De benoeming tot 
Voorzitter behoeft niet naa r ancienniteit plaats 
te hebben. 

De Directie is gevestigd te H e1nb,·ug. 
Art. 3. De Directie is voor haar bestuur 

verantwoordelijk aan Onzen Minister van De
fensie, wel ke Minister betreffencle het toezich t 
nadere regel en zal vaststellen. 

Art. 4. Het geheele personeel, werkzaam 
bij de Artillerie-Inricht ingen, staat oncler de 
bevelen der Directie. Deze stelt de instructies 
vast voor de hoofden cler verschillende dien
sten van het bedrijf. Voor zooverre die in
structies verband houden met het gestelde 
onder d. van art. 1, pleegt zij dienaangaande 
te voren overleg met clen chef van den Ge
neralen Staf. 

Onze Minister van Defens ie ontvangt af
sch ri £ten der i nstructies. 

Ook voor het overige personeel stelt de Di
rectie cle noodige dienst. en werkvoorschri ften 
vast. 

Art. 5. De bevoegdheden der Directie ten 
opzichte van het benoemen, ontslaan, beloo
nen en straffen van vaste burgerlijke ambte
naren, a lsmede van het verl eenen van verlof 
aan dezen, worden geregeld in een Voorschrift 
voor de Burgerlijke Ambtenaren bij de Artil-
1 er ie-In ri chtingen. 

Bij het doen van een voordracht aan Onzen 
:\1inister van Defens ie voor de vervulling van 
ecn leidende betrekking zal de Directie den 
stelregel volgen, dat aan ancienniteit geen 
aansprnak op benoeming kan worden ontleend, 
doch dat de belangen van het bedrijf den 
doorslag moeten geven. 

Bij het doen der voordracht is de Di rectie 
niet gehouden om een onder haar ressortee
rend ambtenaar in aanmerking te brengen. 

Bij al dien de belangen van den dienst zulks 
vorderen, kunuen burgerlijke betrekkingen 
worden rnrvuld door officieren, onder het ge
not van door Ons vastgestelde bezoldiging. 

Onze Minister van Defensie regelt, mede 
met het oog op de stra fbevoegdheid, de ge
zagsverhoudingen voor het militaire perso
neel , dat werkzaam is aan de Art ill erie-In
ri chtingen. 

De Directie stelt aan en ontslaat naar be
hoefte van den dienst de werklieden, a lsmede 
het personeel op arbeidscontract en stelt de 
belooning van di t personeel vast met inacht- 1 

neming van de daarop betrekking hebbende 
voorschriften. 

Art. 6. De leden de1· Directie zijn bevoegd 
om zich gedurende ten hoogste vier dagen 
van de standplaats te verwijderen. Voor af
wezigheicl van langeren duur behoeven zij de 
vergunning van Onzen Minister van Defensie. 

Art. 7. De Directie is bevoegd om dienst
re izen to verrichten en te doen verrichten, 
wanneer zij dit in verbancl met den dienst 
bij de Artille ri e-Inrichtingen noodig of wen
schel ij k acht. 

Zij regelt de detacheeringen van haar on
clerhoorig personeel. 

Zij bepaal t de veq;,<0eding, welke aan uitge
zonden of gedetacheerde werklieden zal wor- 1 

den toegekencl. 

Art. 8. De Di rectie geeft, in verband met 
hot in Artikel 1 gestelde, gevolg aan de op
clrachten, die door of vanwege de Hoofclen 
van Departementen van Algemeen Bestuur 
tot haar worden ger icht. Indien zij niet in 
staat is om cleze opclrachten intijds ui t te voe
ren , geeft zij hierva n zoo spoedig mogelijk 
kennis aan de opdrachtgevers. 

De Directie is bevoegcl om bij de becloelcle 
Hoofclen of bij de door clezen aan te wijzen 
autorite iten schriftelijk en mondelinge inlich
tingen in te winnen nopcns aangelegenheden . 
de u itvoering van bekomen opclrachten be
t reffende of cl aa rmecle verband houdende. 

Zij client den genoem clen Hoofclen van ad
vies, ook ui t eigen beweging, in aangelegen
heclen, den werkkrinog cler Artillerie-Inrich
tingen betreffencle. of ten nanzien van het ver
krijgen van benoodigd mater ieel , ook a l wordt 
cli t zoncler h aar medewerking aangeschaft. 

Naar door den Minister van Defensie vast 
te stell en regels en afzoncle rlijk te geven be
velen heeft de Di rect ie de le iding van, neemt 
zij dee! aan, of cloet zij zich voor die le iding 
of deelneming vertegenwoordigen bij den ar
beid, welke ingevolge de door clien Minister 
genomcn besli ss ing verbonden is aan de ver
dere 11itwerking van voorstellen betreffende 
materieel. 

Art. 9. De Direct ie i bevoegcl om ten be
hoeve van het oncler a. en c. t/m e. in artikel 
1 vermelde, te11 behoeve van het uitvoeren 
van de in artikel 1 becl oel de par ti cul iere op
clrachten, a lsmede ten behoeve van den ge
regelclen gang van het bedrijf cler Artillerie
In r ichti ngen , aankoopen te cloen, werkzaam
hecl en te venichten, a lsmede overeenkomsten 
te sluiten en zulks met inachtnem ing van de 
claarop betrekking hebbcnde wettelijke bepa-
1 ingen en door Ons verleende machtig ingen . 
met di en verstancle, dat inclicn het aanvaarden 
van cliensten, a ls becloeld oncler punt /. van 
arti kel 1, zoude le icl en tot uitbreiding van het, 
bedrij f, zu!J..-s niet zoncler machtiging van 
Onzen Minister van Defensie mag geschieden. 

De Directie stelt de ,·oorschriften vast voor 
de levering en de kcuring va n hetgeen zij 
nooclig heeft voor het ui tvoeren der hiervoren 
bedoelde opdrachten en het gaande houden 
van haar bedrijf en doet die keuring verrich
ten. 

De e indkeuring van hetgeen door het be
cl r ij f wordt vervaardi gd, hersteld of gewijzigd. 
gesch ieclt volgens door den opdrachtgever te 
stell en regels. 

De a fneming van het cloor de Di rectie in
gevolge het gestel cle onder b. van art. 1 aan
geschafte geschiecl t onder haar verantwoorde
lijkhe icl door haar personeel , zoo noodig met 
meclewerking van ancleren, naar door den 
opclrachtgever te stellen regelen. 

Art. 10. Omtrent het verleenen van de 
medewerking, becloeld in punt c. van a rtikel 
1, alsmede omtrent het vragen om medewer
king bij het doen van keuringen en het ne
men van fabr icageproeven zal Onze Minister 
van Defensie naast hetgeen. dienaangan nde in 
de verschill ende instructies worcl t bepaalcl , de 
noodige voorschriften geven. 

Art. 11. De Directie is bevoegcl tot het in 
ontvangst nemen en doen sloopen of vernieti
gen van materiee). 

Zij bes! ist of ontvreemde, beschadigcle of 
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verloren geraakte goederen in uitgaaf zullen 
worden verantwoord of moeten worden ver
goed en, zoo ja, tot welk bedrag; zij houdt bij 
die beslissingen rekening met de omstandighe
den, waaronder de ontvreemding, de bescha
diging of het verlies heeft plaats gehad. 

I s de schade veroorzaakt door personen, die 
bij de inrichtingen werkzaam zijn, dan zal 
eventueel de inhouding der vergoeding over 
den tijd Yan haren duur, niet meer dan een 
zesd8 gecleelte cler bezoldiging of van het loon 
mogen beclragen. 

Art. 12. De Dil'Octie client jaarlijks aan 
Onzeo voornoemden Minister in: 

een ontwerp-begrooting van baten en lasten 
YOOr het volgend jaar; 
. een ontwerp-begrooting van kapitaalsu itga

Yt'n• en ' -ontvangsten; 
, rle nikening over het a fgeloopen dienstjaar. 

De rekening bestaat uit: 
a. een balans: 
b . ecn begrootingsrekening; 
c. een resultatenrekening (nota van verlies 

en winst); 
cl. een opgaaf van de kapitaalsveranderin

g-cn. 
De rekening behoort vergezeld te gaan van 

een toelichting der cijfers, alsmede van een 
Yerklaring cler bevinding van een buiten het 
hedrijf staanclen en door den Minister van De
fensie aan te wijzen boekhoudlqmdige. 

Voorts brengt de Directie verslag uit over 
het door haar gevoerde beheer gedurende 
meerv rmeld beclrij fsjaar. 

Art. 13. Uitgaande stukken der Directie 
worden in den regel door een harer leden on
derteekend. 

De Directie is onder hare verantwoordelijk
heirl beYoegd om aan anderen de afdoening op 
te dragen nm daarvoor vatbare aangelegen
heclen; ook kan zij ancleren machtigen om be
scheiden namens haar te onderteekenen. 

Onze Minister van Defensie is belast met 
de uitvoering van cli t be luit, hetwelk in het 

taatsbla<l zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worclen gezonden aan den Raad 
Yan St.ate. 

Het Loo, den 9den September 1929. 
WILHELMINA. 

D r J f i,lioter i·an D efcnsie, L. N. D eckers. 
( Uitgcg 26 Septembe,· 1929.) 

9 S ept,111 ber 1929. KONINKLIJK BESLUI'f. 
(Motor- en rijwielreglement Art. 47.) 

De gemeenteraad kan aan art. 47 niet 
de bevoegdheid ontleenen, enkel voor 
moto,-,"ijtuigen boven een bepaald gewicht 
of een bepaalde wielbelasting een weg of 
brng te sluiten. 

\Vij WILHELMINA enz.; 
Beschikkende op het' beroep, ingesteld door 

den Bond van Bedrijfsautohouders in Neder
lancl,. gevestigd te 's-Gravenhage, tegen het 
beslmt van den Raad de r gemeente Wiln is 
Yan 28 Augustus 1928 tot geslotenverklaring 
YOOI' het Yerkeer met motorrijtuigen met eene 
wielbela ting grooter clan 1200 K .G. van de 
bruggcn, liggende binucn de bebouwde kom 
in den Heerenweg in die gemeente ; 

Den Raad van State, Afcleeling voor de 

Geschillen van Bestuu1·, gehoorcl, advies van 
24 J uli 1929, 0

• 531 ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 3 September 1929, 0
• 386, 

afdeel ing Waterstaat A; 
0. dat de Raad der gemeente Wilnis bij 

zijn besluit van 28 Augustus 1928 de bruggen, 
liggende binnen de bebouwde kom in den 
Heerenweg in deze gemeente, welke weg niet 
is een R ijks- of provincia le weg, gesloten heeft 
verklaard voor het verkeer met motorrijtuigen 
met eene wielbelasting grooter dan 1200 K .G., 
daarbij overwegende, dat volgens zij n besluit 
van 16 Maart 1928 de weg binnen de bebouw
de kom in deze gemeente, zijnde de Heeren
weg van de grens der gemeente Vinkeveen 
c.a. a£ tot de grens der gemeente Mijdrecht, 
welke weg niet is een R ijksweg of een pro
vinciale weg, overeenkomstig art. 36 van het 
Motor- en Rijwielreglement is ingedeel d in 
klasse III ; dat in dezen weg binnen de be
bouwde kom een drietal bruggen ligt, welke 
bruggen, wegens haar lichten bouw, niet be
stand zijn tegen het verkeer met motorrijtui
gen met eene wielbelasting grooter dan 1200 
K.G.; 

dat van d it besluit de Bond van Bedrijfs
autohouders in ederland bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat de twee wegen, 
welke te Wilnis samenkomen, bela ngrijke ver
bindingen vormen voor het interlocale ve1·
keer; dat de reden, die tot de instelling van 
de klasse-indeeling der wegen heeft gevoerd, 
tep doe! h ad, zooveel mogelij k eenheid ten 
deze in geheel Nederland te verkrijgen zon
der bet doorgaande verkeer meer te 1:iepe rken 
dan strikt noodig is; dat de indeel ing der 
wegen in klassen slechts bij hooge uitzonde
ring gepaard behoort te gaan met het leggen 
van extrn beperkende bepalingen daarop, 
vooral wamieer daardoor, zooals hier het ge
val is, het doorgaande verkeer, dat, blijkens 
de indeeling van den Heerenweg in klasse 
III, daarop te verwachten· is, practiscb daar
op wordt verhinderd; dat z. i. art. 47 van bet 
Motor- en R ijwielrnglement niet op afzonder
lijke brugg n van toepassing is, daar art. 48 
de bijzondere voor bruggen mogelijk geachte 
bepal ingen bevat; dat in de overwegingen 
van bet bestreden besluit de meening wordt 
u itgesproken, dat de bruggen wegens i?,aar 
li chten bouw niet bestand worden geacht te
gen bet verkecr met motorrij tuigen met eene 
wielbelasting grooter dan 1200 K.G., terwijl 
voor aanhangwagens , eene dergelijke beper
hng van den wieldruk blijkbaar niet noodig 
wordt geacht ; dat a Ileen reeds hieruit blijkt, 
dat dit besluit op een onjuiste bas is berust en 
uit dien hoofde in strijd moet worden geacht 
met het algemeen belang; dat bovendien in 
het algemeen dergelijke bruggen op zeer een
Youdige wijze doot· het vermeerderen of ver
zwaren cler Jiggers en het versterken van het 
dek met vrij geringe kosten zoodanig kunnen 
warden verbeterd, dat zij bestand zijn tegen 
het verkeer, dat in verband met de indeel ing 
van den betrokken weg in kla se III te ver
wachten is, zij het ook met eene snelheidsbe
perking, als aangegeyen in art. 48 van het 
reglement; clat het dus in het algemeen be
Jang noodig is, in stede van de bruggen prac
tisch voor het doorgaancle mechanisch verkeer 
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te sluiten, tot eene zoodanige verbetering daar
van over te gaan; dat de vernietiging van 
het raadsbesluit een zeer nuttigen aandrang 
in dien zin zal uitoefenen ; 

0. dat art. 47 van het Motor- en Rijwiel
reglement bepaalt, dat wegen kunnen geslo
ten worden verklaard voor motorrijtuigen en 
aanhangwagens, waarvan het gewicht met in
begrip van de lading of de grootste wielbe
lasting een in het besluit tot geslotenverkla
i-ing aangegeven rnaxi1num overschrijdt; 

dat een gemeenteraad aan deze bepaling 
niet de bevoegdheid kan ontleenen, enkel voor 
rnotorrijtuigen boven een bepaald gewicht of 
een bepaalde wielbelasting een weg (brug) te 
sluiten; 

dat derhalve het be treden raaclsbesluit niet 
kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Motor- en Rijwiel wet en het Mo
tor- en Rijwielreglement; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van den Raad der gemeente Wil

nis van 28 Augustus 1928 te vernietigen. 
Onze Minister van Waterstaat is belast, enz. 

(A. B . ) 

11 eptember 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet openbare middelen van vervoer 
Art. 4.) 

E en aanvrage om w1Jz1ging van eene 
verleende vergunning kan alleen van den 
concessionaris, niet van belanghebbende 
derden uitgaan. 

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

Burgemeester en Wethouders van Arnhem te
gen de beschikkingen van Ged. Staten van 
Gelderland van 6 F ebruari 1929, N°. 96, en 
27 Februari 1929, N °. 28, waarbij werd afge
wezen een verzoek om wijziging te brengen 
in het besluit van Ged. Staten van 10 Augus
tus 1927, N °. 296 (Provinciaal Blad N°. 
134), tot het verleenen aan de Naamlooze 
Vennootschap Geldersche Stoomtramweg-Maat
schappij te Doetinchem van vergunning tot 
het in werking houden van autobusdiensten 
op de trajecten Dieren-Gendringen, Terborg 
- Di nxperlo en Arnhem-Zutphen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 Augustus 1929, 0

• 527; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 5 September 1929 °. 434 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

0. dat Ged. Staten van Gelderland bij be
sluit van 10 Augustus 1927, N°. 296, aan de 
Naamlooze Vennootschap Geldersche Stoom
tramweg-Maatschappij te Doetinchem onder 
een 11-tal voorwaarden verg,mning hebben 
verleend tot het in werking hourlen van een 
autobusdienst op de trajecten: 

1 °. Dieren- Gendringen; 
2°. Terborg-Dinxperlo; 
3°. Arnhem-Zutphen; 
clat Burgemeester en vVethouders van Arn

hem bij schrijven van 16 November 1928 Ged. 
Staten hebben verzocht, aan de bovenvermel
de verguuning a lsnog de voorwaarde te ver
binden, ,.dat in de autobussen, komende uit 
de richting van Zutphen, aan of na de halte 
Ve] p-Trnmstation-G. T. M. geen reizigers 

m0"'011 wo,den opgenomen, terwijl in de, auto
bus~en, die in tegengestelde ,:ichting rijden, 
aan het beginpunt der route te Arnhem of 
verder, geen reizigers mogen worden opg~no
men, voor eene bestemming niet verder da,n, d~ 
halte Velp--Tramstation-G. T. M."; 

dat Ged. Staten bij schrijven van 6 ;Febru
ari 1929 N°. 96, aan Burgemeester en Wet
houders 'hebben medegedeeld, dat zij Burge
meester en Wethouders niet tot dit verzoek 
bevoegd achten in deze n zin, dat daaruit voor 
Ged. Staten de verplichting zoude voortvloei
en om in deze overeenkomstig art. 4 der Wet 
Openbare Vervoermiddelen tot toepassing van 
al't. 2 dier wet over te gaan; dat Ged. Staten 
echter bereid zijn te onderzoeken, in hoeveqe 
die toepass ing op hun besluit van 10 Augus
tus 1927, N°. 296 , in verband met de door 
Burgemeester en .\Vethouders daartegen ont
wikkelcle bezwaren gewettigd zoude zijn; 

dat, nadat eene samenspreking van het ge
meentebestuur met gecommitteerden uit Ged. 
Staten had plaats gevonden, Ged. Staten a.an 
Burgemeester en Wethouders bij schrijven van 
27 Februari 1929, N°. 28, hebben medege
deeld , dat zij, mec;le in verband met die sa
menspreking, geene aanleiding hebben gevon
den om overeenkomstig art. 4 der Wet Open
bare Vervoermiddelen tot toepassing van art. 
2 dier wet op de bovenbedoelde vergunning 
over te gaan; 

dat Burgemeeste r en Wethouders van Arn
hem in beroep aanvoercn, dat een verzoek 
van belanghebbenden, anderen dan de houder 
der vergunning, tot wijziging der vergunnings
voonvaarden, in behandeling dient te worden 
genomen met overecnkomstige toepassing van 
de artt. 2 en 3 der Wet Openbare Vervoer
middelen, op grond van het bepaalde in art. 
4 dier wet; dat voor deze opvatting steun ge
vonden wordt in de omstandi ghei'd , dat art. 
4 van deze wet woordelijk gelijkluidend is 
aan art. ~ van de ·wet van 15 December 1917, 
S. 703, waaromtrent de memorie van toelich
ting de meening van het appelleerend gemeen
tebestuur ondersteunt; dat derhal ve als vast
staand kan worden aangenomen, dat art. 4 
van de vVet Openbare Vervoermiddelen be
doel t aan iederen be! anghebbende het recht 
te geven om, indien daartoe aanleiding is, een 
verzoek tot wijziging in te di enen en in zoo
clanig geval overeenkomstige toepassing van 
de artt. 2 en 3 der Wet Openbarc Vervoer
middelen moet plaats vinden; dat we! aan 
geen wijfel onderhevig is, dat de gemeente 
Arnhem als exploitante van een trambedrijf 
over gedeeltelijk eenzelfde route, belangheb
bende is bij deze autobusvergunning; dat der
halve Ged. Staten ten omechte geweigerd heb
ben om het door het appelleerend gemeentebe
stuur ingediende verzoek tot wijziging der 
vergunning van de Geldersche Stoomtramweg
Maatschappij in behandel ing te nemen; 

0. clat art. 4 van de Wet Openbare Ver
voermiddelen bepaalt, dat ten aanz ien van 
wijziging, intrekking of overclracht van de 
vergunning, de artt. 2 en 3 overeenkomstige 
toepassing vinde11; 

dat hieruit volgt, dat evenals eene aanvrage 
om vergunning, bedoeld in lid 1 van ad. 2, 
uiteraard alleen door of namens den toekom
stigen conce~sionaris kan worden geclaan, ter: 
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wijl belanghebbende derden alleen bezwaren 
tegen de aanvrage kunnen indienen, zoo ook 
eene aanvrage om wijziging van den conces
sionaris moet uitgaan en niet van belangheb
bende derden ; 

dat het ook niet aannemel ijk is, dat de wet 
aan elken derden belanghebbende een recht 
zou toekennen om wijzig ing of intrekking 
eener ve rgunning te vragen met a ls noodwen
dig gevolg het in werking stel Jen van de ge
heele procedure, we! ke de artt. 2 en 3 rege
len, aangezien bij de aanvrnge van de ver
gunning belanghebbende derden ruime gele
genheid hebben gehad om hunne belangen te 
bepleiten en bovendien niets hen be let om te 
allen tijde aan Ged. Staten te verzoeken ui t 
eigen hoofde wijziging· of in trekking de,.· ver
gunning in overweging te nemen; 

dat in het onderhavige geval het gemeente
bestuur van Arnhem een be langhebbende der
de is en de beslissing van Ged. Staten op zijn 
verzoek mitsdien niet is eene beslissing in den 
zin der wet, waarvan ingevolge art. 3 beroep 
op Ons openstaat ; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen ; 
H ebben goeclgevonden en verstaan: 

de appellanten n iet-ontvankel ij k te verkl a
ren in hun beroep. 

Onze Minister van W'aterstaat is belast , enz. 
(A. B .) 

12 Septem ber 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 103.) 

Nu tegen een raadsbesluit tot vaststel
ling der vergoeding ex a rt. 101 (ook a l 
is di t besluit genomen in strijd met de 
wettelijke voorschriften, a ls in casu, waar
in het besluit werd genomen in hetzelfde 
jaar a l waarop de te verleenen vergoe
ding betrekking had) niet binnen den 
wettelijken termijn be roep is ingestelcl, 
heeft dit besluit krach t van gewijsde ge
kregen en is de Raad derhalve onbevoegd, 
met intrekking van dit besluit de vergoe
ding opnieuw vast te stellen. 

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

het Gemeentebestuur van H oeven, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant 
van 6 Maart 1929, G . N° . 212, IVe Afdee
ling, strekkende tot vernietiging van de be
sluiten van den R aad der gemeente Hoeven 
van 8 September 1928, munmers 663 , 664, 
665, 667, 669, 670 en 672, waarbij met ,.t rek
king van de raadsbesluiten dd. 21 Aprir1925 
en 30 J uni 1926, opnieuw zijn vastgesteld de 
vergoedingen, bedoeld in a rt. 101 der Lager
Onderwijswet 1920 over de jaren 1925 en 1926, 
ten behoeve van de Roomsch-Katholieke J on
gensschool B . N °. 58 en van de Roomsch
Kathol ieke Meisje school A N °. 48, a ldaar; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoorcl, advies van 
13 Augustus 1929, N °. 535 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 7 
Septembe r 1929, N °. 25042, Afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

0 . dat de R aad der gemeente Hoeven bij 
beslui t ·van 21 April 1925 het bedrag der ver
goeding, bedoeld bij art. 101 der Lager-On-

derwijswet 1920 over het di enstjaar 1925 voo1· 
de Roomsch-K atholieke Jongensschool B N °. 
58 heeft vastgesteld op f 1591. 70½ en voor de 
Roomsch-Katho lieke Meisjesschool A N °. 48-
op f 1410.91 ; 

dat de Gemeenteraad, bij bes] ui t nrn 30 
Juni 1926, bet bedrag cler vergoed ing voo1· 
het dienstjaar 1926 voor ee rstgemelde school 
heeft vastgesteld op f 2332 .75 en voor de in 
de tweecle plaats genoemde school op f 2139.25 ; 

dat de R aad vervolgen bij bes! uiten van 
8 September 1928 de zooeven vermelde beslui
ten heeft ingetrokken en a. de Yergoeding
over het cli enstjaa r 1925 voo r de i11 de ee rste 
plaats genoemde school heeft vastgesteld O() 
f 1304.17 en YOOr de in do tweede plaats ge
noemde school op f 1171.95 ; 

b. de vergocding over hot di enstjaar 1926 
voor de in de eo rste pl aats genoem de school 
heeft vastgesteld op f 1215.97 en voor de in 
de tweede plaats genoemde school O() 

f 1116.39; 
dat ingevolge een beroep, ingesteld door het 

Roomsch-K atholieke Parochi aa l K erkbestuu1· 
van den H eil igen Joanne Bapt ista te Hoe
ven, vormende het bestuur van de R oomsch
K atholieke J ongensschool B N °. 58 en van 
de Room ch-K atho lieke iHcisjesschool A N°. 
48 a lclaar , Ged . Staten bij beslui t nin 6 
Maart 1929, G 1\0

• 212, I Ve Afdeeling, met 
gegrondverklaring van bet beroep, de raacls
besluiten van 8 September 1928 hebben ve1·
nietigd ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben ovenrogen, 
dat tegen de besluiten rnn 21 April 1925 en 
30 Juni 1926 binnen den wettelijken termijn 
geen beroep is ingestel cl, zoodat zij onhenoe
pel ij k zij n geworden en niet vatbaar voor een
zijdige intrekking door den gemeenteraad: 
clat de R aad alzoo onbevoegcl was, door in
trekk ing clier bes I u iten de vergoeclingen op
nieuw vast te stel I en; 

dat in beroep het gemeentebestuur aanvoert, 
dat art. 103, 5e lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 voo rschrij ft, clat in geval van beroep het 
bedrag, waarop het bestuur aanspraak kan 
maken, door Geel. Staten, den Onderwijsraad 
gehoorcl , wm·dt vastgestel cl ; clat bij het be
streden be luit van Geel . Staten, in strijcl met 
art. 103, 5e 1 id, der wet, dat be drag niet is 
vastgestelcl ; 

dat 1·aadsbesluiten in den geest als in de 
eerste overweging van Geel . Staten bedoeld 
van 21 April 1925 en 30 J11 ni 1926 niet be
staan, althans bij de vastste lling der besluiten 
van 8 September 1928 niet bestonden; dat 
Ged. Staten meenen, dat bij de besluiten van 
21 April 1925, N °. 440, en 30 Juni 1926, N°. 
543 , werden vastgesteld de vergoedingen ex 
art. 101 over 1925 en 1926 ; 

dat, ook al zou de redactie dier besluiten 
tot die meening aanleicl ing geven , dit niet 
waar kan zijn, wijl a rt. 103, 4e lid, der wet 
duidel ijk doet uitkomen, dat vaststelling van 
het bedrag der vergoeding, als bedoelcl in art. 
101 der La ger-Onderwij swet 1920, moet plaats 
hebben na afloop van het jaar, ,rnarover zij 
moet dienen ; dat in de gemeente Hoeven 
geen opeabaar onclerwij s gegeven wordt; clat 
op het tij dstip, waarop be t bedrag dus even
tueel werd va tgesteld, het niet vastgesteld 
kon worden op de juiste wijze; dat er clus 
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niet gesproken ka.n warden van een ,,opnieuw" 
vaststellen der vergoeding over de jaren 1925 
en 1926, a ls men de bedoeling, waarmede de 
besl uiten genomen zij n, nagaat; 

dat die vergoeding immers alsnog overeen
komstig de wet moest worden vastgesteld; dat 
de vernietiging der raadsbesluiten van 8 Sep
tember 1928 door Ged. Staten den gemeente
raad ten zeerste verwonderde, wijl de gemeen
teraad de meening is toegedaan, dat vernie
tiging van 1·aadsbeslulten slechts, ingevolge 
art. 153 der Gemeentewet, behoort t-0t Onze 
bevoegdheden; dat ook art. 103, 5e lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 geen vernietiging 
toelaat ; 

0. dat, nu tegen de raadsbesl uiten van 21 
April 1925 en 30 Juni 1926 niet binnen den 
wettelijken termijn beroep is ingesteld, deze 
besluiten kracht van gewijsde hebben gekre
_gen; 

dat de Raad derhalve onbevoegd was, met 
intrekking van deze besluiten, de vergoeding 
-0pnieuw vast te stell en; 

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

te verklaren , dat de vergoedingen, bedoeld 
bij art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920, over 
het di enstjaar 1925 blijven vastgesteld op 
-f 1591.70¾ voor de Roomsch-Katholieke Jon
gensschool B N°. 58 en op f 1410.91 voor de 
Roomsch-Katholieke Meisjesschool A N °. 48, 
en over het- dienstjaar 1926 op f 2332. 75 voor 
de eerstgemelde school en op f 2139.25 voor 
de in de tweede plaats gemelde school. 

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

:J.3 S eptembe,· 1929. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Vrijdommenbesluit 1925 
(Staatsblad n°. 103), houdende uitvoering 
van de Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 
568) , voor zooveel betreft de vrijdommen 
van invoerrecht en statistiekrecht. S. 434. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

]'inancien van 8 Augustus 1929, n°. 112, af
deeli ng Invoerrechten; 

Gezien de wet van 18 Mei 1929 (Staats
blad n°. 259) tot wijziging en aanvulling van 
de Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 568), de 
artikelen 14, 15 en 17 en artikel 19, letter n, 
van l aatstbedoel de wet en de Bijzondere be
paling n°. II, letter a, op post n°. 85 van het 
bij die wet behoorend Tarief ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 Augustus 1929, n° . 15) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 10 September 1929, 
n°. 25, afdeeling Invoerrechten; 

Hehben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Benig artikel . 
In het Vrijdommenbesluit 1925 (Staatsblacl 

n°. 103 ) worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

1 °. Artikel 1 wordt gelezen: 
Er wordt vrijdom van invoerrecht en van 

accijns verleend vcv:ir goederen - met uitzon
der ing van vervoermiddelen - , welke na uit 
het vrije verkeer te zijn uitgevoerd in onver
-werkten staat weder worden ingevoerd, en 

zulks onder de in de volgende vier artikelen 
genoemde v0-0rwaarden. 

De goederen worden hierbij onderscheiden 
in twee categorieen, te weten : 

a. goederen, waarvan bij den uitvoer be
kend is, dat zij in onverwerkten staat weder 
zullen worden ingevoerd; 

b. goederen, waarvan <lit bij den uitvoer 
niet bekend is. 

2°. In artikel 3, laatste lid, vervallen de 
woorden ,,binnen den bij de wet gestelden 
termijn". 

3°. In artikel 6 wordt aan het voorlaatste 
I id toegevoegd: Deze termijn kan in bijzondere 
gevallen door of vanwege Onzen Minister van 
Financien worden verlengd. 

Van het laatste lid van <lit artikel vervalt 
de slotzin. 

4°. Artikel 13 wordt gelezen : 
Met inachtneming van hetgeen in de vol

gende twee artikelen is voorgeschreven kan bij 
invoer van door Onzen Minister van Finan
cien aan te wijzen goederen, belast met een 
invoerrecht naar de waarde, deze worden aan
gegeven en vastgesteld zonder inbegrip van de 
waarde, welke die goede1·en ontleenen aan 
teekeningen, modelle)'.l, handschriften of an
dere producten van techniek, kunst of weten
schap, vervaardigd door ingezetenen des Rijks , 
of aan auteursrechten , octrooien en dergelijke 
rechten, toebehoorende aan ingezetenen des 
Rijks of aan hier te lande gevestigde rechts
personen. 

5°. Artikel 14 wordt gelezen: 
Vergunning hiertoe moet warden gevraagd 

aan den inspecteur der invoerrechten over de 
losplaats, waar de goederen worden aange-
bracht. · 

De aanvraag client eene duidelijke en nauw
keurige omschrijving van deze goederen in te 
houden, benevens eene voldoende aanduiding 
van de voorwerpen of rechten, waaraan die 
goederen het niet in de aangifte ten invoer 
te begrijpen gedeelte hunner waarde ontlee
nen, met vermelding onderscheidenlijk van de 
ve1·vaardigers dier voorwerpen en van de be
zitters dier rechten. 

De inspectenr verleent de vergunning alleen, 
indien hem blijkt, dat bedoelde vervaardigers 
of bezitters aan den gestelden e isch, wat hun
ne woonplaats of vestiging hier te lande be
treft, voldoen, dat de invoer van de goederen 
ten behoeve van de vervaardigers der in de 
aanvrage genoemde voorwerpen of van hunne 
h ier te l ande wonende of gevestigde lastgevers 
of rechtverkrijgenden clan we! van de bezit
ters der in de aanvrage genoemde rechten ge
sch iedt en dat die rechten niet rechtstreeks of 
zijdelings van den buitenlandschen afleveraar 
der goederen zijn verkregen. 

6°. Artikel 15 wordt gelezen: 
De vergunning moet bij den invoer van de 

, goederen aan de visiteerende ambtenaren ter 
afschrijving of intrekking aangeboden worden. 

De waarde mag niet aangegeven en vastge
steld worden beneden den door den buiten
landschen afleveraar in rekening gebrachten 
prijs met bijkomende kosten voor de levering 
van de goederen hier te lande, zonder inbe
gr i p van de Neder1andsche belastingen en van 
de binnenlandsche expeditiekosten. 

7°. In artikel 44 wordt aan het voorlaatste 
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:id toegevoegd: Deze termijn kan' in bijzondere 
gevallen door of vanwege Onzen Minister van 
Financiiin warden verlengd. ' 

Van het laatste lid van dit artikel vervalt 
de' slotzin. 

'8°: Van artikel 63 wordt het tweede lid 
gelezen: 

Die ' aanzuivering moet voor elken inslag 
geheel , hebben plaats gehad binnen een jaar 
nil den dag der debiteering, welke termijn in 
bijzondere gevallen door of vanwege Onzen 
Minister van Financien ka.n worden verlengd. 
Voor het · niet tijdig aangezuiverde gedeelte 
wordt het invoerrecht dadelijk ingevorderd.-

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

Het Loo, den 13den September 1929. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Financien, De G e e r. 
( Uitgeg. 24 September 1929.) 

13 S eptem be,· 1929. BESLUIT tot herziening 
van de attributen van de kantoren Putte 
en Nispen . S. 435. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiiin van den 7 September 1929, n°. 18, 
afdeeling Invoerrechten; 

Gezien de artikelen 37, 38, 43 , 45, 66 en 75 
der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38), artikel 97 der wet van 
20 Juni 1862 (Staatsblad n°. 62) en artikel 35 
der wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 127) ; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 12 Juni 
1839 (Staatsblad n°. 22), op Ons besluit van 
29 J anuari 1901 (Staatsblad n°. 39) en op 
artikel 4 van Ons besluit van 25 Juli 1922 
(Staatsblad n° . 464) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De grenskantoren Putte en Nispen 
worden opengestel d : 

a. a ls expeditiekantoor zoowel voor accijns
goederen als voor accijnsvrije goederen; 

b. als betalingskantoor op den voet van de 
artikelen 43 en 45 der voormelde Algemeene 
Wet; 

c. voor den uitvoer van alle goederen (met 
inbegrip van gedistilleerd en wijn), ook met 
afschrijving of teruggaaf van den accijns; 

d. voor den doorvoer. 
2. Ons besluit van 29 Januari 1901 (Staats

blad n°. 39) en artikel 4 van Ons besluit van 
25 Juli 1922 (Staatsblad n°. 464) zijn verval
len. 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 November 1929. 

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

Het Loo, den 13den September 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, De Gee r . 
( Uitgeg. 24 September 1929.) 

13 Septe1nb er 1929. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad ·van het 
op 28 April 1928 te Be,·lijn tusschen Ne
de,·land en Duitschland gesloten verdrag 
met slotprotocol over samenvoeging van de 
douanebehandeling aan de grens in het 
scheepvaartverkeer op den Rijn (Staats
blad 1929, n°. 323). S. 436. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de wet van 22 Juni 1929 (Staatsblad 

n°. 323) , houdende goedkeuring van het op 
28 April 1928 te B erlijn tusschen Nederland 
en Duitschland gesloten verdrag met slot
protocol over samenvoeging van de douanebe
handeling aan de grens in het scheepvaart
verkeer op den Rijn, van welke stukken een 
afdruk bij dit Besluit is gevoegd; 

Overwegende dat de akten van bekrachti
g ing van dat verdrag met slotprotocol op 31 
Augustus 1929 te Berlijn zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister ,an 
Buitenlandsche Zaken van 9 Septembe1· 1929, 
Directie van het Protocol , n°. 26687; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag met slotprotocol te 

doen bekendmaken door de plaatsing van dit 
Besluit in het Staatsblacl. l 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat , belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

H et Loo, den 13den September 1929. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 26 Septernber 1929.) 

14 S eptember 1929. BESLUIT tot a.anvul
ling en wijziging van het Koninklijk be
sluit van 7 Augustus 1916 (Staatsblad n°. 
373) , waarbij warden aangewezen de in de 
koloni iin en bezittingen afgegeven akten 
van bekwaamheid tot het geven van lager 
onderwijs, bedoeld in artikel 89 der wet 
tot regeling van het lager onderwijs van 
1878 ( en arti kel 209 der Lager-onderwijs
wet 1920) . S. 437. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
22 Juli 1929, n°. 4909/3, afdeel ing Lager On
derwijs Algemeen; 

Overwegende, dat artikel 210 der Lager
onderwijswet 1920 bepaalt, dat tot het in wer
king brengen van de voorschriften o. a. der 
artikelen 134 tot en met 136 dier wet een ter
mijn wordt toegestaan, welke op 31 December 
1935 eindigt; dat gedurende dien termijn ar
tikel 138 van voornoemde wet buiten toepas
sing blijft ; da t dus de aanwijzing, vervat in 
Ons besluit van 7 Augustus 1916 (Staatsblad 
n°. 373) , gedurende <lien termijn moet worden 
bestendigd voor zooveel betreft de akten, be
doeld in artikel 209 der Lager-onderwijswet 
1920; 

Overwegende, dat eenige der programma's 
voor de bij Ons besluit van 7 Augustus 1916 
(StaatSblad n°. 373) aangewezen in de kolo-

1 Zie voor de Nederlandsche en Duitsche 
tekst de Wet van 22 Juni 1929, S. 323. 
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men en ·bezittingen afgegeven akten van be
kwaamheid tot het geven van l ager onderwijs, 
bedoeld in artikel 89 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n° . 127), wijziging hebben onder
gaan ; 

Den R aad van State gehoord, advies van 
27 Augustus 1929, n° . 13; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 September 1929, 
n°. 5844, a fdeeling Lager Onderwijs Alge
rn.een; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat artikel 1 sub 3 en artikel 3 

van Ons besluit van 7 Augustus 1916 (Staats
blad n°. 373) , aangevuld en gewijzigd bij 
Onze beslui ten van 28 Maart 1918 (Staatsblad 
n° . 225) en 15 Mei 1926 (Staatsblad n°. 119) , 
wa arbij worden aangewezen de in de kolonien 
en bezittingen afgegeven akten van bekwaam
heid tot het geven van lager onderwijs, be
doeld in artikel 89 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n°. 127), worden gelezen als volgt: 

Art. 1. Met de a kte van bekwaamheid als 
onderwijzer of onderwijzeres, bedoeld in ar
t ikel 77, onder a, der wet tot regeling van het 
lager onderwijs, worden gelijkgesteld : 

3. de akte van bekwaamheid als onderwij
zer der derde of hoogere klasse, als onderwij 
zeres of a ls hulponderwijzeres, bedoeld in 
Hoofdstuk III der Curac;iaosche verordening 
van 5 Juli 1884 (Publicatieblad n° . 16) , ver
kregen na het afleggen van een examen vol
gens de programma's, vastgesteld bij besluit 
van den Gouverneur van Curac;iao van 8 De
cember 1884 (Publicatieblad n°. 20), of vol
gens de programma's van het examen voor de 
a kte van bekwaamheid als onderwijzer der 
derde of hoogere kl asse, a ls onderwijzeres of 
a ls hulponderwijzeres, woals deze gewijzigd 
zijn bij beslui t van den Gouverneur van Cu
rac;iao van 17 Maart 1904 (Publicatieblad n°. 
8) , en de akte van bekwaamheid a ls onder
wijzer of onderwijzeres der derde of hoogere 
klasse, bedoeld in Hoofdstuk III der Cura-
9aosche verordening van 6 October 1906 (Pu
blicatieblad 1907, n° . 5) , verkregen na het 
afleggen van een examen volgens de pro
gramma's, vastgesteld bij afdeeling IV van 
het besluit van den Gouverneur van Cura9ao 
van 26 Augustus 1907 (Publicatieblad n°. 26), 
of volgens het programma n° . 2, vastgesteld 
bij besluit van den Gouverneur van Curac;iao 
van 10 December 1921 (Publ icatieblad n° . 
79), gewijzigd bij besluit van 4 September 
1925 (Publ icatieblad n°. 43) . 

3. Met de akte van bekwaamheid voor 
huis- en schoolonderwijs in 

a. de vrije en orde-oefeningen der gym-
nastiek, 

b. de nuttige handwerken voor meisjes, 
c. het h andteekenen, 
d. de fraaie h andwerken voor meisjes, 
bedoeld in artikel 87 der wet tot regeling 

van het lager onderwijs, wordt onderscheiden
lij k gel ij kgestel d : 

de akte van bekwaamheid voor huis- en 
schoolonderwijs in 

a. de vrije en orde-oefeningen der gym
nastiek, 

b. de nutt ige handwerken voor meisjes , 

c. het handteekenen, 
d . de fraaie handwerken voor rrteisjes, 
bedoeld in artikel 37 der ordonnantie var, 

den Gouverneur-Generaal van Nederlandsclr
Indie van 10 September 1894 (N.-1. Staats
blad n°. 192) , zooals dat artikel is gewijzigd 
bij de ordonnarltien van 19 October 1900 
(N.-1. Staatsblad n °. 277) en 26 April 1913 
(N.-1. Staatsblad n°. 344), verkregen na het 
afleggen van een examen volgens het pro
gramma, vastgesteld bij besluit van den Gou
verneur-Generaal van 10 September 1894 
(N.-1. Staatsblad n°. 194), gewijzigd bij be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 1 
Augustus 1899 (N.-1. Staatsblad n°. 226), of , 
voor zooveel het onder a vermelde vak be
tre ft, van een examen volgens het programma, 
vastgesteld bij besluit van den Gouverneur
Generaal van 7 J anuari 1924, n°. 13 (N.-1. 
Staatsblad n°. 10), voor zooveel het onder b 
vermelde vak betreft, van een examen volgens 
het programma, vastgesteld bij besluit van 
den Gouverneur-Generaal van 27 Oct.iber 
1925, n°. 37, en voor zooveel het onder d ver
melde vak betreft, van een examen volgens 
het programma, vastgesteld bij besluit van 
den Gouverneur-Generaal van 31 Maart 1915 
(N.-1. Staatsblad n° . 288), of volgens het pro
gramma, vastgesteld bij besluit van den Go1.1-
verneur-Generaal van 14 October 1927, n°. 43. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van State. 

H et Loo, den 14den September 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs , 
Kunsten en W etenschappen, 

J. T e r p s t r a . 
( Uitgeg . 2 Octob er 1929 .) 

17 September 1929. BESLUIT tot vaststel
ling van nadere voorschriften, als bedoelcl 
in artikel 16, derde lid der wet van 27 
April 1884 (Staatsblad n°. 96), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 31 Mei 1929 
(Staatsblad n °. 275) tot regeling van het 
Staatstoezicht op krankzinnigen. S. 438. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 11 
Juni 1929, n° . 1693, Afdeeling Armwezen en 
van Onzen Minister van Justitie van 15 Juni 
1929, l e Afdeeling C, n° . 923; 

Gelet op artikel 16, 3e lid der wet van 27 
April 1884 (Staatsblad n°. 96) , laatstel ij k ge
wijzigd bij de wet van 31 Mei 1929 (Staa ts
blad n°. 275) tot regeling van het Staatstoe
zicht op krankzinnigen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 Juli 1929 n°. 36); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 13 Augustus 1929, n° . 
2312, Afdeeling Armwezen en van 9 Septem
ber 1929, l e Af<leeling C, n°. 935; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
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Art . 1. In de verzoekschr iftcn bedoeld in 
l1et ee rste lid van artike l 16 der wet tot rege
Jing van het Staatstocz icht op krnnkz innjgen 
wo rdcn vermeld : 

et. na.am, voornamen, leeftij d, woonplaat 
-en beroep van den verzoeker; 

b. uaam, voornamen, geslacht, leeftij d, bur
gedijke staat, kerkelijke gez indte, beroep, 
woonp laats en verblij fpl aats van den persoon, 
w icns voorloopige pi aats i ng in een bepaald 
gesticht voor krankzinnigen verzoch t wordt; 

c. de verwantschap tu chen den verzoeker 
en den persoon, bedoeld sub b, dan wel in 
we! ke andere hoedan igheid bet vcrzoek wordt 
gedaan; 

cl. naa n1 en ligging van het gesticht; 
e . • de redenen, waarom, naar het gevoelen 

Yan den ve rzoeker, de persoon, bedoeld sub b, 
11 iet in zijne omgeving kan blijven . 

Indi cn het verzoekschr ift n iet geheel vol
doet aan de in het voorgaande li d gestelde 
-eischen, wordt den verzoeker gelegenheid tot 
aa11vull ing gegeven. Blij kt den kantonrechter, 
!at eenig gegevel} niet kan worden verstrekt, 

,Ian kan hij het verzoekschrift ook zonder <lit 
gegevcn in behandel ing nemen. 

2. De verzoekschriften, bedoeld in de ar
t ikelen 22 en 24 van voornoemde wet, worden 
inger ich t vo lgens een model , goedgekeurd door 
-den president van de rechtbank. 

3. In de geneeskundige verklaring, bedoeld 
in het eerste l id van artikel 16 van voornoem
de wet warden Yermeld: 

a. naam, voornamen, geslacht, leeftijd en 
,·erblij fplaats van den persoon, wiens voor
loopige p laatsing in een bepaald gesticht voor 
kra nkzinni gen verzocht wordt ( ind ien een ig 
gegeven den geneesbeer onbekend is, wordt 
:zulks in de verklaring vermel d); 

b. in welke hoedarugheid de geneesheer, die 
de verklaring heeft opgemaakt, voormelden 
persoon in de Jaatste weken heeft bewcht; 

c. de fe iten en verschij n elen, waaruit blijkt, 
dal voornoemde persoon Jijdt aan kranl<z innig
heid, met <l ien ver tande, dat de fe iten en 
verschijnselen, door den geneesheer zelven 
waa rgenomen en d ie, welke hem door anderen 
zij n medegedeeld, afzonderl ij k worclen ver
melcl; 

d. de gegevens, waaruit blijkt, dat de plaat
sing van voormelden persoon in een gesticht 
,·oor krankzinnigen noodzakelij k of wensche
lijk is; 

e. naam en volled ig adres van den genees
heer, zoomede de verklaring, dat hij bevoegd 
is h ier te lande de geneeskunst n it te oefenen 
en niet verbonden is aan het gesticht, bedoeld 
,ub a. 

4. De geneeskundige verklaringen, bedoeld 
in de artikelen 21, 22 en 24 van voornoemde 
wet, geven een duidelijk beeld van den gees
ce toetand van den verpleegde en vermelden 
de gegevens, waaruit de noodzakel ijkheid of 
wenschel ijkheid van zijne verdere verpleging 
in ecn k rankz innigengesticht bl ij kt. 

5. Dit besluit treedt in werking te gel ijk 
met artikel I der wet van 31 Mei 1929 (Staats
blad n°. 276) . 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw en van Justitie zij n belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 

-. 'taatsblad zal worden geplaatst en waarvan 

a fschr ift za l worden gezonden aan den Raa d 
van S tate . 

's-Gravenhage. den 17den September 1929. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Staat , 
Jl i11istcr van Bin11enlandsche Zakcn 

en Lan.db ouu:, 
R11ys de B eerenb r ouck. 

De Minister van J ustitie, J. D o n n e r. 
(Uitge g. 27 S eptem ber 1929 . ) 

17 September 1929. BESLUIT tot wijzig ing 
van het Algemeen R eglement Vervoer. 
s. 439. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen Miuister van 

W aterstaat van 16 Augustus 1929, n°. 445, af
deeling Vervoer- en Mijnwezen ; 

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

3 September 1929, n° . 12) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 13 September 1929, n° . 
432, afdee ling Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in het Algemeen R eglemen t Vervoer, vast

gesteld bij Koninkl ijk beslu it van 9 N ovem
ber 1928 (Staatsblad n° . 415), de volgende 
wijzigingen aan te brengen : 

I. Artikel 52, § 2, Jetter c, wordt gewijzigd 
en gelezen als vol gt: 

,,c. ontplofbare of voor zelfontbranding 
vatbare stoffen, alsmede walg ing wekkende 
of kwal ij k riekende stoffen (een en ander voor 
zoover niet in Bijl age I genoemd) , waarvau 
het vervoer geacht ka n worden bij inachtne
ming van de noodige voorzorgsmaatregelen 
niet in strijd te zijn, voor wat betreft de ont
plofbare of voor zelfontbrand ing vatbart> stof
fen, met de e ischen der ve ilighe id en, voor 
wat betreft de walging wekkende of kwalij k 
riekende stoffen, met de e ischen der hygiene, 
<loch al leen voor zoover door den M inister 
van \Vaterstaat, den Spoorweg gehoord, ver
gunning i verleend en aan de daarbij ge
stelde voorwaarden is voldaan. " 

II. a. Het bestaande voorschrift van ar
tikel 62, § 3, wordt eerste lid, en voorzien 
van de aanwijzing (1). 

b. Opgenomen wordt een nieuw tweede lid 
met den volgenden inhoud : 

,,( 2) Indien voor eenige goederensoort, ge
noemd in Bijlage I, zich de behoefte doet ge
voelen om andere voorwaarden te stellen dan 
die, welke in genoemde Bijl age zijn aange
geven, is de Minister van W aterstaat bevoegd, 
den Spoorweg gehoord, en in afwachting van 
eene wijziging van dit R eglement, van de in 
die Bijlage gestelde voorwaarden ontheffi ng 
te verleenen en vergunning te geven tot ver
voer onder nader door hem te stell en voor
waarden. In <lit geval zijn voor de toepassing 
van dit Reglement onder de voorwaarden, 
welke voor de bedoelde goederen in Bijl age 
I zijn aangegeven, te verstaan de vorenbe
doelde door den Minister vastgestel de voor
waarden." 

III. In Bijlage I, klasse I , onder la, te la
ten vervallen het gestelde onder V ervoersvoor
waarden, letter A, tweede l id, ten 4e. 
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IV. In Bijlage I, klasse IV, wo1·den de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

a. in den aanhef wordt het gestelde onder 
2°. gewijzigd en gelezen als volgt: 

,,2°. Fen·osilicium, langs electrischen weg 
verkregen, dat meer dan 30 procent, <loch 
minder dan 70 procent silicium bevat, alsook 
op dezelfde wijze verkregen legee1·ingen van 
jerrosilicium met ande,·e 1netalen, bijvoorbeeld 
met mangaan of a luminium." 

b. onder Vervoe1·svoorwaa1·den, lette'r A, 
wordt het gestelde in het derde lid gewijzigd 
en gelezen a.ls volgt: 

,, (3) De onde1· 2°. bedoelde stoj jen moeten 
in sterke houders worden verpakt, welke de 
zich ontwikkelende gassen kunnen uitlaten, of 
in sterke, waterdichte houders van hout of 
metaal. Bij vervoer als wagenlading kan ver
pakking evenwel achterwege blijven." • 

c. onder Vervoersvoorwaa1·den, lette,· A, 
worden in het negende lid de woorden ,,je,·
rosilicium en 1nangaansilicurn (2e)" vervan
gen door: ,, f errosilicium en l egeeringen daa,·
mede (2e)." 

d. onder Ve1·voersvoorwaai·den, letter B, 
wordt het gestelde in het vijfde lid gewijzigd 
en gelezen a ls vol gt: 

,,(5) De onder 2° . bedoelde sto jfen moeten 
volkomen droog en in volkomen droge houders 
ten vervoer worden aangeboden. Voor het ver
voer mogen zoowel open als gesloten wagens 
worden gebez igd ; bij vervoer als wagenlading 
moeten de gesloten wagens evenwel van ven
tilatie-opcningen zijn voorzien , welke geopend 
moeten zijn. Aan de gesloten wagens moeten 
in dit geval etiketten zijn aangebracht met 
het volgende opschrift : 

,, ,,Ventilatiekleppen open. Niet lossen, voor
dat gelucht is. Geen vuur of I icht in den 
"'agen." " 

V. In Bijlage I , klasse V, wordt onder 
Ve1·voe1·svoorwaai·den, letter A, in het elfde 
lid de punt aan het slot gewijzi gd in een kom
mapunt en daarachter ingevoegd: 

,,in ijzeren wagens, welke van deksels zijn 
voorzien, mag zij evenwel ook los gestort wor
den vervoerd." 

VI. In Bijlage I , klasse VI, worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

a. in den aanhef wordt opgenomen: 
,,9°. Gadave,·s van dieren, ook gede elten of 

afvalp,·oducten daarvan, bestemd om onbruik
baar te worden gemaakt a.ls voedsel voor 
mensch of dier." 

b. onder Vervoersvo01·waanlcn, letter A, 
wordt nan het slot van het tweecle lid opge
nomen: 

,,h. De onder 9°. genoe,nde stofjen mogen 
slechts in speciaal ingerichte wagens worclen 
vervoerd (zie oncler B. zevende lid)." 

c. onder V e1·voersvoorwaa1·den, lette1· B, 
wordt achter het zesde een nieuw zevende lid 
ingevoegd met den volgenden tekst: 

,, (7) De onder 9°. genoemde stofjen moe
ten in lucht- en waterdichte ijzeren wagens 
worclen vervoercl . Deze moeten voorzien zijn 
van ventielen om bij te hoogen druk van de 
gassen, welke zich in de wagens kunnen ont
wi kkelen, het openwerken van de wanclen cler 
wagens te voorkomen. De wagens moeten na 
iecler gebruik door de zorgen van den geadres

.seercle worclen gereinigcl en ontsmet met in-
lfJ2!l. 

achtneming van de op clat stuk bestaande wet
telij ke voorschriften." 

d. onder V ervoe1·svoorwaa1·den, lett e1· B. 
wordt het bestaande zevencle lid vernummerd 
in achtste lid . 

Onze Minister van '1Vaterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbla,d geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worclen. 

's-Gravenh age, den 17den September 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van 1-Vatei-staat, P . J. R ey me r. 
(Uitgeg. 2 Octobe,· 1929.) 

17 Septe1nbe1· 1929. BESLUIT, houclencle wij
ziging van het Rijkstelegraafreg lement 
1926. S. 440. 

,v;j WILHELMINA, cnz. ; 
Op de voorclracht van Onzen i\ilinister van 

\"7ate rstaat van 18 Juli 1929, n° . 16, Hoofd
bestu11r cler Posterijen, Telegrafie en •relefonie; 

Den Raad van State gehoord (aclvies van 13 
Augustus 1929, n°. 20) ; 

Gezien het nacler rapport van Onzen voor-
11oemdcn Minister van 10 September 1929, n°. 
8, Hoofclbestuur cl e r Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Gelet op art ike l 16 van de Telegraaf- en 
T elefoonwet 1904 (Staatsblad n° . 7) ; 

In aa.nmerk ing nemencle, clat het wensche
lijk is het Reglement voor den clienst cler Rijks
telegraaf, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 30 Augustus 1926 (Staatsblad n°. 319) en 
gewijzigd bij Koninklijke besluiten van 5 Ja
nuari 1928 (Staatsblad n°. 2) en van 11 De
cember 1928 (Staatsblcid n°. 456) , in overeen
stemming te brengon met de bepalingen. 
we! ke, te rekenen van 1 October 1929, voor 
het internationa.al telegraafverkeer zullen gel
den en tevens een ige andere wijzigingen in 
genoemcl reglement aau to brengen; 

Hebben goeclgevonclen en verstaan te be
palen: 

Art. I. I n artike l 1 van het R ijkstelegraaf
reglement 1926 worclt in plaats van ,,Bijtele
graafkantoren, V.1ijkte legraafkantoren" gele-

1 zen: ,,Bij telegraafkantornn". 
Art. II . In art ikel 2, lste en 2cle lid , arti

kel 4, lste lid , artikel 5, artikel 6, artikel 8, 
l ste lid, 4cle lid , 5cle lid sub b, 7cle lid en 
8s te lid , artikel 9, lste I id , artikel 20, 2cle lid , 
a,·tikel 24, Sele lid, artikel 25, 2cle lid , ar~ikel 
26, artike l 32, 2cle lid , artikel 34, 5cle lid. 
artikel 37, lste en 2cle lid , artikel 38, artikel 
55, Sele lid en artikel 64, lste lid van ge
noemd rcglement wordt in plaats van ,,Direc
teur-Generaal der Posterijen en Telegrafie" 
gelezen: ,,Directeur-Generaal der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie". 

Art. III. Artikel 9 van genoemcl reglement 
worclt gewijzigcl a ls vol gt : 

het 6cle lid wordt gelezen: 
,, 6. Bijaldien door omstandigheden, onaf

hankelijk van den wil van belanghebbenclen, 
het gebruik van huurlijnen of uurlijnen is ge
stoorcl, heeft clesverlangd wisseling van tele
grammen tusschen de hiervoren becloelde per
ccelen kosteloos a ls dl'ingend telegram plaats.". 

,51 
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het 7de lid wordt gelezen: 
,,7. Voor het gebruik van een huu,·lijn i 

per jaar verschuldigd over afstanden van : 
niet meer dan 10 km .......... £ 7,000 

10 tot 15 km . . ... .. .. ... f 8,125 
15 tot 35 km. . ... .. .. .... ....... .. ,, 12,625 
meer dan 36 km. . .............. ,, 16,000 

het 8ste l id wordt gelezen: 

,,8. Voor het gebruik van een uurlijn 
is per jaar verschuldigd over afstan-
den van .. . ........ . 

dan 10 km . 15 km. 35 km. 
meer dan 
35 k m. 

niet meer 1
1 

van 10 tot I va~ 15 tot _,____,~-
a. tijdens de uren 9 tot 18 bij een ge-

bruik van: 
1 uur per dag . . . . . . . . . 
2 acbtereenvolgende uren per dag 
3 
4 

f 1,750.
" 3,100.-

4.100.
,, 5,050.-

f 2,0iiO.
., 3,600.
" 4,750.-

5. 50.-
6,800.

,, 7,250.
" 7,700.
,, 7,800.
., 7,900.-

I 
f 3,150.
,, 5,600.
,. 7,350.
" 9,100.-

f 4,000.
,. 7,100.-

9.350.
,, 11,550.-

5 
6 
7 
8 
9 ,, ., " JJ 

5,850.
,, G,250.
,, 6,600.
" 6,700.
" 6,800.-

10,550.
,, 11,250.
" 11,900.
" 12,100.
" 12,300.-

13,350.
,, 14,250.
" 15,100.
" 15,350.
,, 15,550.-

b. tijdens de uren 6 tot 9 en 18 tot 22 
bij een gebruik Yan : 

1 uur per dag . . . . . . . . . 
2 achtereenvolgende uren per dag 
3 

" 4 " ,, ,, 
c. tijdens de uren 22 tot G, bij een ge-

bruik van : 
1 uur per nacht . 
2 aohtereenvolgende uren p er naoht. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

het Ude lid wordt gelezen: 
,,11. De verbintenis voor een huur- of uur

lijn wordt aangegaan voor ten minste een 
jaar, of zooveel !anger a ls noodig is om haar 
op den laatsten dag van een kalenderkwartaal 
te doen afloopen, na a fl oop waarvan die ver
bintenis stil zwijgend van jaar tot jaar wordt 
verl engd, tenzij uitedijk een maand v66r het 
einde van den loopenden termijn aan dan wel 
door den Directeur-Generaal voornoemd sohrif
telijk opzegging is geschied.". 

het 12de lid vervalt; 
het 13de, 14de en 15de lid warden genum

merd respectievel ijk 12, 13 en 14 ; 
het 16de lid vervalt. 
Art. IV. Artikel 10, 2de lid , van genoemd 

reglement wordt gelezen als volgt: 
,,2. De inhoud van telegrammen kan wor

den geste ld in verstaanbare taal of in geheirn 
schrift ; dit laatste wordt onderscheiden in 
overeengekomen taal en cijferschrift. Behalve 
de uitzonderi ng voorzien in artikel 12, 2de lid, 
oategorie B, kan elk dezer talen afzonderlij k, 
of gezamenlijk met de andere in eenzelfde 
telegram warden gebru ikt ." 

Art. V. Art ikel 11 van genoemd reglement 
wordt gewijzi gd als volgt: 

het l ste I id wordt gelezen: 
,,1. Verstaa nbare taal is die, welke een 

verstaanbaren zin oplevert in een of meer 
der in het eerste lid van artikel 10 van dit 
reglement bedoelde talen, waarbij alle woor
den en uitdrukkingen de beteekenis hebben, 

450.-
700.-
800.-
950.-

300.-
400.-
550.-
700.-
800.-
850.-
900.-
950.-

550.-
800.-
950.-

,, 1,100.-

350.-
500.-
650.-
800.-
950.-

,, 1,000.
" 1,050.
,, 1,100.-

850.-
1,250.-
1,500.-
1,700.-

500.-
750.-

1,000.-
1,250.-
1,500.-
1,600.-

,, 1,650.-
1,700.-

1,050.-
1,550.-
1,850.-

" 2,150.-

650.-
950.-

1,300.-
1,600.-
1,850.-

1

,, 2,000.
" 2,100.
" 2,150.-" 

die daaraa n normaal wordt toegekend in de 
taa l waartoe zij behooren." 

in het 2de lid wordt ,,sleutelwoord" gewij
zigd in contr6lewoord" 

Art. VI. Artikel 12 van meergenoemd 
i-eglement wordt gelezen als volgt : 

Overeengekomen taal. 

,,Art. 12. 1. Overeengekomen taal is die, 
welke bestaat, hetzij uit kunstmatig gevormde
woorden, betzij n it bestaande woorden, welke 
niet de beteekenis hebben, die daaraan nor
maal wordt toegekend in de taal, waartoe zij 
behooren, en daardoor geen verstaanbare zin
nen vormen in een of meer der in artikel 10, 
eerste lid, bedoelde talen, betzij eindelij k uit 
een samenstel van bestaande woorden als bo
venomschreven en kunstmatig gevormde woor
den. 

2. Onder telegrammen in overeengekomen 
taal warden verstaan telegrammen waarvan 
de inhoud woorden bevat, die tot die taal be
hooren. Zij warden verdeeld in twee catego
rie0n. 

Categorie A. Telegrammen waarvan de in
houd overeengekomen woorden bevat, welke 
ui t ten hoogste 10 letters bestaan en waarin, 
indien zij n iet meer dan 5 letters bevatten , ten 
minste een klinker voorkomt, indien zij ui t 
6, 7 of 8 letters bestaan ten minste 2 klinkers 
en indien zij uit 9 of 10 letters bestaan ten 
minste 3 klinkers voorkomen. In woorden van 
meer dan 5 letters moet zich ten minste 1. 



803 17 S E PT EMBER (S.440) 1929 

kl inker bevinden onder de eerste 5 letters en 
ten minste 1 klinker in de rest van het woord, 
met dien verstande, dat woorden van 9 tot 10 
letters ten minste 3 klinkers in het geheel 
moeten bevatten. De klinkers zijn a, e, i, o, u, 
v. Samenvoegingen van twee of meer woorden 
der verstaanbare taal in strijd met het gebruik 
der taal, waartoe die woorden behooren, zijn 
verboden. 

Cat11go1·ic B . 'l'elegrammen waarvan de iu
houd overeengekomen woorden bevat, welke 
uit niet meer dan 5 letters bestaan, zonder 
voorwaarde of beperking wat betreft de sa
menstelling van die woorden. Cijfers en groe
pen Yan cijfers zijn niet toegelaten; evenwel 
warden handelsmerken, gevormd door een 
samenstel van letters en cijfers, aangenomen, 
indien de afzender kan aantoonen, dat het 
werkelijk handelsmerken zijn. 

3. Bovendien zijn in den inhoud van tele
grammen van en naar het buitenland en van 
radiotelegrammen, ook bij naseining in het 
binnenland, als overeengekomen woorden van 
de ca.tegorie B toegelaten woorden van ten 
hoogste 5 letters, ontstaan door het samenvoe
gen en daarna in lettergroepen verdeelen van 
woorden der verstaanbare ta al , onverschillig 
of de schrijfwijze dier woorden juist is of niet. 
Deze wijze van woordvorming wordt beschouwd 
als te berusten op een overeenkomst tusschen 
afzender en geadresseerde. Het is ook geoor
loofd, het groepeeren slechts op een gedeelte 
va.n den inhoud toe te passen. 

4. Evenwel blijft een telegram in verstaan
bare taal , waarvan de inhoud uitsluitend be
staat nit tot die taal behoorende woorden van 
ten hoogste 5 letters, we! ke ook de gebruikte 
schrijfwijze zij, in elk geval onderworpen aan 
de voor verstaanbare taal geldende bepalin
gen. 

5. In de twee categorieen van telegrammen, 
A en B, mogen de overeengekomen woorden 
niet de van accenten voorziene letters ii, a, a, 
e, n, ii, ii bevatten, terwijl de samenvoegin
gen ae, aa, ao, oe, ue, eh elk voor twee let
ters warden gete ld. 

6. Telegrammen van de categorie A zijn 
onderworpen aan het volle tarief; die van de 
categorie B worden berekend tegen 2/3 van 
het voile tarief, als zij tot het buiten-Euro
peesch verkeer en tegen 3/4 van het voile ta
rief, als zij tot het Europeesch verkeer be
hooren (artikel 23bis). In het verkeer tusschen 
scheepsstations, hetzij dit rechtstreeks of door 
tusschenkomst van niet meer dan Mn kust
station plaats vindt, wordt op telegrammen 
van de categorie B steeds 3/4 van het volle 
tarief toegepast. 

7. De verlaging, bedoeld in het vorig lid, 
wordt niet toegepast op de tarieven, bedoeld 
in artikel 24, lste t/m 3de lid. 

8. Voor telegramm in overeengekomen taal 
van de categorie B moet als minimum de prijs 
van 4 woorden ·worden geheven. Dit minimum 
is niet toepasselijk op radiotelegrammen, voor 

zoover de overbrenging tusschen landstation 
en mobiel station of tusschen twee mobiele 
stations betreft. 

9. Het verlaagde tarief voor telegrammen 
van de categorie B wordt berekend door de 
woordprijs, geldende voor gewone telegram
men, te vermenigvuldigen met 2/3 of 3/4 (zie 
het 6de lid}. 

10. Op telegrammen, waarvan de inhoud 
bestaat gedeeltelijk nit woorden der overeen
gekomen taal van de categorie B, gedeeltelijk 
uit cijferschrift in letters (artikel 13, lste lid, 
sub b) wordt het voor cijferschrift geldend 
tarief op dien geheelen inhoud toegepast. 

11. Voor de prijsberekening kan een te
legram in overeengekomen taal niet beschouwd 
warden gedeeltelijk tot de categorie A en ge
deeltelijk tot de categor ie B te behooren. H et 
moet in een der twee categorieen worden ge
rangschikt, met uitsluiting van de andere. 

12. Bij gebruik van overeengekomen tltal 
(categorie A} is de afzender gehouden den ge
bezigden code te toonen, indien het kantoor 
van afzending of de Directeur-Generaal der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie dit vraagt." 

Art. VII. Artikel 13, l8te lid, sub a, van 
genoemd reglement wordt gelezen al volgt: 

,,a. Arabische cijfers, groepen of reeksen 
Arabische cijfers met een geheime beteekenis;" 

Art. VIII. In artikel 16, 14de lid van ge
noemd reglement wordt ,,artikel 54, 3de lid" 
gewijzigd in ,,artikel 54, 2de lid". 

Art. IX. Artikel 19, 5de lid, 2de zins11ede 
van genoemd reglement wordt gelezen als 
volgt: 

,,Intusschen worden telegrammen, welke aan 
deze laatste voorwaarden niet voldoen, wel 
door de kantoren als l'egeeringstelegrammen 
aangenomen en overgeseind, maar deze kan
toren vestigen er onmiddellijk de aandacht op 
van den Directeur-Generaal der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie." 

Art. X. A1·tikel 21 van genoemd reglement 
wordt gewijzigd als volgt: 

in het 4de lid wordt ,,het vastgestelde ta
rief" gewijzigd in ,,den vastgestelden prijs"; 
in plaats van ,,dat tarief" wordt gelezen 
,,dien prijs"; 

in het 12de lid wordt ,,artikel 54, 13de lid" 
gewijzigd in ,,artikel 54, 12de lid". 

Art. XL Artikel 23 van genoemd regle
ment wordt gewijzigd als volgt: 

het 6de lid, sub d, vervalt; 
de letters e, f, g en h in genoemd l id war

den resp. gewijzigd in d, e, I en g; 
in het 8ste lid wordt ,,s leutelwoord" gewij

zigd in ,,contr6lewoord"; 
het 9de lid wordt gelezen: 
,,9. In overeengekomen taal is de maxi

mum-lengte van een woord vastgesteld op 10 
letters voor telegrammen van de categorie A 
en op 5 letters voor telegrammen van de 
oategorie B (artikel 12, 2de en 3de lid). 
Woorden in verstaanbare taal, voorkomende 
in den inhoud van een gemengd telegram, dat 
bestaat nit woorden in verstaanbare taal en 
woorden in overeen.gekomen taal categorie A 
worden tot een aantal van 10 letters voor Mn 
woord geteld; bij langere woorden geldt elk 
tiental letters, alsmede de overschietende let
ters, minder dan tien, voor Mn woord. Indien 
het telegram behoort tot de categorie B, war
den de woorden in verstaanbare taal tot een 
aantal van 5 letters voor Mn woord geteld; 
bij langere woorden geldt elk vijftal letters, 
alsmede de overschietende letters, minde1· dan 
vijf, voor een woord. Indien het gemengde 
telegram van de categorie A bovendien cijfer
schrift bevat, worden de gecleelten in cijfer
schrift geteld overeenkomstig de bepalingen 
van het 12de en Hlde lid va.n dit artikel. In-
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dien het gemengde te legram a lleen bestaat 
uit gedee lten in verstaanbare taal en gedeel
ten in cijferschrift, worden de gedeelten in 
verstaanbare taal geteld volgens het 8ste lid 
en die in cijfe rschrift volgens het 12de en 13de 
lid van dit artikel." 

het 14de I id wordt gelezen: 
,,14 . Samenvoegingen of veranderingen van 

woorden in strijd met het gebruik der taal, 
waartoe zij behooren, zijn niet toegelaten in 
telegrammen in verstaanbare taal , in tele
grammen in overeengekomen taal van de cate
gorie A en in telegrammen ten deele in ver
staanbare taal, ten deele in cijferschrift; het
zelfde gel dt, indien men heeft getracht de 
samenvoegingen of veranderingen te verber
gen door middel van wijziging in de volgorde 
van letters of lettergrepen . 

Namen van steden en landen, fam ilienamen 
aan eenzelfden persoon toebehoorend, volle
dige benamingen van plaatsen, pleinen, bou
levards, straten en andere openbare wegen, 
namen van schepen, samenge telde woorden, 
als zoodanig in het Engelsch en Fransch toe
gelaten en waarvan zoo noodig de juistheid 
moet kunnen worden aangetoond, volui t in 
letters geschreven geheele getallen, breuken, 
tiendeel ige of gebroken getallen kunnen in
tusschen als een woord aaneengeschreven 
warden, dat geteld wordt overeenkomstig het 
bepaalde in het 8ste en 9de lid van dit arti
kel. Voluit in letters ge chreven getallen, 
waarbij de cijfers afzonderlijk of in groepen 
zij n aangeduid, b.v. dertigdertig in plaats van 
drieduizenddertig of zesvierzes in plaats van 
zeshonderdzesenveertig, zijn eveneens toegela
ten en warden geteld naa,· reden van 5 let
ters (overeengekomen taal categorie B) , 10 
letters (overeengekomen taal categorie A) of 
15 letters (verstaanbare taal) per woord." 

het 15de lid wordt gelezen: 
,,15. Indien een telegram in verstaanbare 

taal of een telegram, ten deele in verstaan
bare taal, ten deele in cijferschrift, andere 
clan onder 14 van <lit ai-tikel bedoelde, met 
het taa lgebruik strijdige samenvoegingen of 
veranderingen van woorden bevat in een an
dere taal dan die van het land van afzending, 
wordt het telegram niet afgeleverd, tenzij de 
geadresseerde het door den afzender te weinig 
betaalde voldoet. We ige1-t de geadresseerde 
deze betaling, dan wordt daarvan ambtshalve 
per nota kennis gegeven aan den afzender, die 
het verschuldigde alsdan kan bijbetalen, ten 
e inde de latere aflevering te verzekeren." 

Art. XII. In genoemd reglement wordt een 
nieuw artikel 23bis ingevoegd, luidende: 

Buropeesch verkee1· en buitcn-Europeesch 
vei·kecr. 

,,Art. 23bis. 1. De telegrammen zijn voor 
de toepassing van de tarieven en van somm ige 
dienstvoorschriften onderworpen aan de be
pal ingen van het Europeesch of van het bui
ten-Europeesch verkeer. 

2. H et Europeesch verkeer omvat alle Ian
den van Europa, alsmede Algerie en de land
streken buiten Europa, waarvan door de be
t,rokken Administratien verklaard is, dat zij 
tot dit verkeer behooren. 

3. Het buiten-Europeesch verkeer omvat 

a lle andere landen, dan die in het vooraf
gaande lid bedoeld . 

4. Een telegram is onderworpen aan de re
gels van het Europeesch verkeer, indien het 
uitsluitend de verkeerswegen van landen, wel 
ke tot da t verkeer behooren, doorloopt." 

Art. XIII. In artikel 42, l ste lid, van ge
noemd reglement wordt in plaats van ,,Rijks
telegraafkantoor, Bijtelegraafkantoor of Wijk
telegraafkantoor" gelezen: ,,Rijkstelegraaf
kantoor of Bijtelegraafkantoor". 

Art. XIV. Het 2de lid van artikel 43 van 
genoemd reglement wordt 3de lid en daarin 
wordt ,,13de" vervangen door ,, 12de". 

Tusschen het lste en 3de lid wordt een nieuw 
2de lid ingevoegd, luidende: 

,,2. Voor een dringend telegram in over
eengekomen taal (categorie B) wordt het drie
voud van den voor een gewoon telegram 
(categorie B) geldenden prijs in rekening ge
bracht." 

A rt. XV. Het 2de lid van artikel 46 van 
genoemd reglement wordt gewijzigd als volgt: 

aan het lot wordt de punt gewijzigd in een 
komma, terwijl wordt toegevoegd: 

,.met dien verstande, dat voor collationnee
ring van een telegram in overeengekomen taal 
van de categorie B (artikel 12, 2de en 3de 
lid) de helft verschufdigd is van hetgeen be
taald moet warden voor een gewoon telegram 
van genoemde categorie van hetzelfde aantal 
woorden, voor dezelfde bestemming langs den
zelfden weg." 

Arl. XVI. Artikel 47 van genoemd regle
ment wordt gewijzigd als volgt: 

het l ste l id 2de zinsnede, wordt gelezen: 
,,Wanneer het telegram per post naar zijn 
eindbestemming wordt overgebracht, als poste
restante wordt afgegeven aan het postkan
tooc, of aan het adres van een of ander tus
schenpersoon wordt afgeleverd, bevat boven
bedoelde mededeeling dagteekening en tijd 
van die postverzending, afgifte of aflevering."; 

in het lOde lid wordt ,,artikel 54, 13de lid" 
gewijzigd in ,,artikel 54, 12de I id". 

Art. XVII. In a1-tikel 49, 5de lid, van ge
noem<l reglement wordt ,,per afschrift van 
vijfti g woorden" gewijzigd in ,,per afschrift 
en per vijftig woorden". 

Art. XVIII. In artikel 63, 6de lid, van 
genoemd reglement wordt ,,gewone tarief" 
gewijzigd in ,,telegramtarief". 

Art. XIX. Aan het 7de lid van artikel 54 
van genoemd reglement wordt toegevoegd: 

,,Voor telegrammen in overeengekomen taal 
van de categorie B wordt 2/3 of 3/4 van dit 
tarief berekend (artikel 12, 6de lid)." 

A1-t. XX. In artikel 56, 6de lid, van ge
noemd reglement wordt ,,welke geen andere 
beteekenis heeft" gewijzigd in ,,en geen andere 
beteekenis heeft". 

Ai-t. XXI. Artikel 59, lste lid, I, b, sub 
1 °. van genoemd reglement wordt gelezen als 
volgt: 

,,1°. 12 uren, indien het een binnenlandsch 
telegram betreft, a lsook indien het een tele
gram betreft, gewisseld tusschen twee landen 
binnen Europa, die aan el kander grenzen of 
door een rechtstreekschen verkeersweg met cl
kander verbonden zijn;" 

hetgeen voorkomt sub 3° . wordt gelezen: 
,,3° . 24 uren, indien het een tegen vol ta-
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rief aangenomen telegram betreft, gewisseld 
tusschen twee landen buiten Europa, die aan 
el kander grenzen of door een rechtstreekschen 
vcrkeersweg met elkander verbonden zijn ;" 

A rt . XXII. Artikel 63, sub b van genoemd 
reglement wordt gelezen a ls volg t: 

,, b. van een verzonden of ontvangen buiten
landsch telegram ontvangt de bijzondere on
dernem ing een bedrag, gelijkstaande aan haar 
aandeel in een binnenlandsch te legram van 
gelijk woordental en gelijken rang, waarbij 
de uitkeering van 15 cent, bedoeld sub a, bni
ten beschouwing bl ij ft." 

Art. XXIII. Artikel 66 van genoemd regle
ment wordt gelezen a ls volgt: 

,,Dit reglement, zooals het bij nadere K o-
11 i n kl ij ke be luiten mocht worden gewijzigd, 
kan worden aangehaald onder den t itel van 
,,R ijkstelegraafreglement 1926" ." 

Art. XXIV. Dit beslui t treedt in werking 
op 1 October 1929. 

Onze Mi nister van W aterstaat is belast met 
de u itvoering van di t beslu it, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan af
chrift zal worden gezonden aan den R aad 

van State. 
's-Gravenhage, den 17den September 1929. 

WILHE LMI NA. 
De M iniste,· van W ate,·staat, P. J . Rey m e r. 

(Ui tgeg. 26 S eptem be,· 1929.) 

19 S eptcmbe,· 1929. BESLUIT, houdende in
trekk ing van het bestaande en vaststelling 
va n een nieuw R eglement voor den dienst 
der Rij kste lefoon. S . 441. 

W ij W ILH ELMI NA, enz. ; 
I n aa nmerking nemende, dat het wensche

lijk is het bestaande R eglement voor den 
d ienst der R ij kstelefoon , vastgesteld bij K o
ninkl ij k beslui t va n 6 December 1919 (Staats
blad n° . 803) en sedert meenna len aangevuld 
en gewijzigd , te herz ien ; 

Gelet op art ikel 16 va n de Telegraa f_ en 
Telefoonwet 1904 (Staatsblad n°. 7) ; 

Op de voordrach t va n Onzen Ministel' van 
Waterstaat van 11 Juli 1929, n° . 3, Hoofd
bestum der Poster ijen, Telegra fie en Telefo
n1e ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 30 
J ul i 1929, n°. 33 ): 

Gelet op het nadel' rap port van Onzen voor
noemden Min iste r van 14 Septem ber 1929, 
11°. 11 , Hoofdbestuur der Posterijen, Telegr a
fie en Tele fo nie; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan : 
te bepalcn, hetgeen vol gt : 
Art. I. H et Reglement voor den d ienst der 

R ijkstelefoon word t vastgesteld , zooals het a an 
het tegenwoordig beslu it is gehecht en wordt, 
hehoudens hetgeen in a ,·ti kel II en a rt i kel III 
is bepaa ld , va n kracht op 1 J a nuari 1930, op 
welken datum bui ten werking t reedt het 
R ijkstelefoon reglement 1919. 

Art. II. Onze M in iste r van W aterstaat ka n 
de inwerkingtred ing van het bepaalde in a r t i
kel 4, l id 3, 5 en 12, en ar t ikel 8, lid 2 en 3 
,·an het aan <li t bes lui t gehechte reglement en 
de buitenwerkingtreding van artikel 25, lid 1, 
a rtikel 26, l id 1, 4 en 9 en artikel 32, 1, van 
het Rij kstelefoonreglement 1919 stellen op een 
datum na 1 J a nuari 1930 voor de netten, waar 

zulks naar zij n oordee l 11oodig is in verba nd 
met het nog niet gereed zijn van de vereischte 
technische voorz ieningen. 

Art. I II. De D irecteu,·-Generaal der Poste
rijen, Telegraf ie en Telefonie is bevoegd te 
bepalen, dat met betrekking tot voorzieni ngen 
va n bij zonderen aa rd, we! ke zijn getrnffen 
t ijdens de werking van het Rijkstelefoonregle
ment 1919, geen vernndc ri ng wordt gebrncht 
in hetgeen deswege wordt vergoed en als voor
waa rde is gesteld. 

Art . IV. H et R egl ement voor den dienst 
der R ij kstelefoo n, zooa ls het bij d it besluit is 
vastgesteld en bij nadere Kon inklij ke beslui
ten mocht worden gewijzigd, kan worden 
aa ngehaald als ,,R ij kstelefoonreglement 1929". 

Onze Ministe r van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afsch r ift zal worden gezonden a an den R aad 
van State. 

's-Gravenhage, den 19den September 1929. 
WILHELMI A. 

De M inister van W aterstaat, P. J. R ey m e r . 
( Uitgeg . 7 Octobe,· 1929.) 

REGLEMENT voo,· den dienst de,· Rijks
tele foon. 

Alge,neene bepalingen. 

Art. 1. Dit reglement verstaat onder : 
,,de Minister" , den M inister van W ater

staat · 
,,d~ Directeur-Gcneraal ", den D irecteur

Generaal der P osterij en, Telegra fi e en Tele
fon ie; 

,,kantoren", Rij kshoofd-, -bij- on -hulptele
foonkantoren , alsmede R ijkstelefoonsta t ions; 

,,nctten" , R ij kste lefoonnetten. 

K antoren en netten. 
Art. 2. 1. De Minister bepaalt , waa r hoofcl-, 

bij - en h ulptelefoonkantoren worclen gevest igd 
en opgeheven ; de D irecteur-Generaal heeft 
deze bevoegdheid ten aanzien van telefoon 
stat ions. 

2. De Ministe r be paalt, waar netten zij n ge
vesti gd en of twee of mee t· ka ntoren tot een-
zelfde net zullen behooren. • 

Dienstm·en. 'l'ele foongebruik buitcn de 
dienstw·en. 

Art. 3. 1. De Directeur-Generaal bepaa lt 
de cl iensturen van de kanto ren en nettcn . 

2. D ie uren kunnen op verzoek van be
langhcbbenden worden uitgebreid op de voor
waa rclen en tegen de vergoed ingen, welke de 
D irecteur-Gener aal vaststelt . 

3. De Directeur-Generaal kan door hem 
aan te wijzen overheidspersonen machtigen 
onde r bijzondere omstandi gheden tijdelij k ver
andering te brengen in de vastgestelde dienst
uren. 

4. Voor zooveel de belangen van den cl ienst 
zich niet daar tegen verzetten, kan a an ge
abonneerden de gelegenhe id worden gegeven 
telefoongesprekken te voeren buiten de d ienst
uren; deswege is boven de kosten wegens 
buitengewone technische voorzieningen en bo
ven de kosten van de gesprekken, verschuldi gd 
een vcrgoeding berekend naa r reden van f 25 
per jaar . met een min imum bedrag van f 0.50. 
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5. In bijzondere gevallen te zijner beoo1·
deel ing kan de D irecteur-Generaal het bedrag 
der genoemde jaarl ij ksche vergoeding lager 
ste llen. 

Aansluitingen. 

Art. 4. 1. De D irecteur-Generaal bepaalt, 
welke voorwaarden gelden voor het verkrijgen 
en het gebruik van aansluitingen en beslist, 
wanneer twee of meer perceelen slechts ge
meenschappelij k kunnen worden aangesloten . 

2. De Directeur-Generaal kan bepalen, dat 
op door hem aan te wijzen kantoren geen 
aanslu itingen worden gemaakt. 

3. Voor de aanslu iting aan een net van een 
perceel gelegen binnen een door den D irec
teur-Generaal te bepalen gebied van dat net 
is, ouverminderd het per locaal gesprek te be
talen bedrag en behoudens het bepaalde in 
li d 11 van dit artikel , als abonnement per 
jaar verschuldigd, indien het aantal aanslu i
ti ngen bedraagt: 

niet meer dan 100 ........... ..... .... . f 24 
van 101 tot en met 500 f 30 

501 ,, ,, ,, 2000 . . . . . . . . . . . . f 36 
,, 2001 ,, ,, ,, 4000 ............ £ 42 

m er dan 4000 .... ......... ...... .. ..... . £ 48 

4. De vaststelling van het abonnement ge
sch iedt jaarlij ks op 1 J anuari naar het aantal 
aansluitingen op 1 October te voren. Bij de 
indienststell ing van een net wordt voor de 
eerste maal het abonnement va tgesteld naar 
het aantal alsdan aanwezige aansluitingen. 
Vermindering van het abonnement uit hoofde 
van daling van het aantal aansluitingen vindt 
eerst plaats, indien op 1 October van twee 
ach ternenvolgende jaren het abonnement niet 
meer in overeenstemming is met het aantal 
aansl uitingen. 

5. Voor aansluiting van perceelen, gelegen 
buiten het in l id 3 bedoelde geb ied is, met 
inachtneming van het bepaalde bij lid 13 van 
d it artikel, boven het jaarlijksch abonnement 
verschuldigd een jaarl ij ksch bedrag van £ 1.50 
voor elke 100 m. (of gedeelte daarvan) over 
den hemelsbreed gemeten kortsten afstand tus
schen het aan te slu iten perceel en de grens 
van )10t vorenbedoelde gebied. 

6. Het abonnement voor een aansluiting 
voor perceelen, gelegen binnen het in lid 3 
bedoelde minimum-tariefsgebied, wordt aange
gaan voor den tijd van tenminste een jaar of 
zooveel !anger als noodig is om het op den 
laatsten dag van een kalendermaand te doen 
eind igen . Voor elken hemelsbreed gemeten 
a fstand van 1000 m. (of gedeelte daarvan). 
welken een perceel buiten dat gebied is ge
legen, worclt het abonnement afgesloten voor 
Mn jaal' langer, met een maximum van vijf 
jarcn. 

7. B ij verwijdering van een aansluiting 
v66r den afloop van den verbintenistermijn 
bl ijft de aangegane verplichting tot betal ing 
van het abonnement bestaan. 

8. In bijzondere gevallen kan de Direc
teu1·-Generaal te zijner beoordeeling aan den 
geabonneerde ontheffing verleenen van zijn 
vcrbintenis. 

9. Indien het aantal uitgaande locale ge
sprekken per aanslu it ing gedurende tenminste 
drie achtereenvolgende maanden per m aand 
meer dan 750 bedraagt of ingeval de D irec-

teur-Generaal zulks om andere redenen in het 
belang van het telefoonverkeer nood ig acht, is 
de D irecteur-Generaal bevoegd den geabon
neerde uit te noodigen de totstandbrenging 
van nog een aansluiting aan te vragen. Geeft 
hij aan deze uitnoodiging binnen dertig dagen 
geen gevolg, dan is hij deswege na het verstrij
ken van dezen termijn tot aan den dag, waar
op hij de aanvraag ind ient, een vergoeding 
van f 0.50 per werkdag verschuldigd. 

10. Voor aansl uitingen, waarmede twee of 
meer geabonneerden gemeenschappelij k met 
een net zijn verbonden, word t het abonnement 
vastgesteld door den D irecteur-Generaal vol
gens regelen, welke de Minister zal stellen. 

11. V oor zooveel in bijzondere gevallen de 
gesteldheid van een telefoonnet uit een oog
punt van techniek of exploitatie daartoe aan
leiding geeft, wordt de prij s van het abonne
ment wegen aansluiting op dat net, met af
wijking van het vorenstaande tarief, door Ons 
afzonderlijk vastgesteld. 

12. Voor aansluiting aan netten met een 
abonnement, als bedoeld in lid 3, van f 30 of 
hooger is a ls tegemoetkom ing in de kosten 
van aansluiting bovendien verschuldigd voor 
eens een bedrag van £ 25. Zijn evenwel in het 
aan te sluiten perceel de· invoergeleidingen en 
de b innengeleidingen nog in goeden staat aan
wezig, dan wordt voor eens geheven een be
drag a ls de Directeur-Generaal zal bepalen 
volgens regelen, welke door den M inister wor-

1 den gesteld. 
13. De Directeur-Generaal stel t vast, welke 

bijzondere voorwaarden gelden voor de aan
sluiting van een perceel over langeren afstand 
dan 4 km. buiten het in lid 3 bedoelde gebied 
of aan een antler net dan dat, waaraan naar 
het oordeel van den Directeur-Generaal het 
perceel behoort te warden aangesloten. Tot 
die voorwaa rden kan o. a. behooren een ver-

' hooging van het abonnement, strekkende tot 
goedmaking van de aan de aansluiting ver
bonden kosten, berekend met inachtneming 
van de gemiddelde u itgaven voor zulke aan
sluitingen en van de derv ing van ontvangsten 
als gevolg van de totstandbrenging van de 
aansluiting, een en antler volgens regelen, 
welke door den Minister worden gesteld. 

14. Indien ten behoeve vaq een aanslui
ting uitkeeringen aan derden of buitengewone 
kosten van aanleg noodig zijn, kunnen deze op 
den belanghebbende warden verhaald. 

15. Indien naar het oordeel van den Direc
teur-Generaal het abonnement voor een aan
sl ui ting vermindering behoort te ondergaan 
wegens het niet beschikbaar stellen van een 
toestel , bepaalt hij het bedrag van deze ver
mindering volgens regelen, welke door den 
Minister worden gesteld. 

16. In verbinding op r ijkstelefoonaansluitin
gen worden uitsluitend van Rijkswege neven
toestellen en hulpapparaten aangelegd en in 
gebruik gegeven. Voorts kunnen op rij kstele
foonaansluitingen hu istelefooninrichtingen wor
den verbonden, voor zooveel deze door of van
wege het Rijk zijn aangelegd en worden on
derhouden. 

17. De Directeur-Generaal bepaalt volgens 
regelen door den Minister gesteld, den P ost
raad gehoord, de vergoedingen ·voor aanslu i
tingen van korte ren duur dan den normalen 
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verbintenistermijn , voor het verplaatsen en wij_ 
zigen van aansluitingen, alsmede voor het ge
bruik, het verplaatsen en wijzigen van neven
toestellen, hulpapparaten en huistelefoonin
richtingen. 

18. Van een huistelefooninrichting, welke 
bij het inwerkingtreden van dit reglement aan 
een rijkstelefoonaansluiting is verbonden en 
niet door of vanwege het Rijk w01·dt onder
houden, is de hoedanigheid, het gebruik, het 
uitbreiden, het wijzigen en het onderhoudeu 
aan de goedkeuring van den Directeur-Gene
i-aal onderworpen. Indien ter zake door den 
belanghebbende een contract met derden wordt 
afgesloten, vernieuwd of verlengd, behoeft de 
duur van zoodanig contract de goedkeuring 
van den Directeur-Generaal. 

19. De Minister kan op de voorwaarden en 
tegen de vergoedingen door hem vastgesteld 
toestaan, dat niet voor het openbaar verkeer 
bestemde pa,ticuliere telefonen aan rijksaan
sluitingen worden verbonden. 

Aanslui tingen aan geconcessionnee,·de 
telejoon~etten . 

Art. 5. Indien voor aansluiting van per
ceelen aan een geconcessionneerd telefoonnet, 
krachtens de verleende concessie, de vooraf
gaande toestemming van den Minister noodig 
is, stelt deze vast, welke voorwaarden tegen
over het Rijk moeten worden nageleefd en 
welke vergoeding aan het Rijk is verschuldigd. 

Regeeringsgespre kken. 

Art. 6. 1. Onder regeeringsgesprekken wor
den in het binnenlandsch verkeer verstaan: 

a. gesprekken, aangevraagd door of na
mens de Koningin en de leden van het Ko
ninklijk Huis; 

b. gesprekken, aangevraagd door: 
de Ministers, Hoofden van Departernenten 

van Algerneen Bestuur; 
den Vice-President van den Raad van State; 
de Commissarissen der Koningin in de pro

vincien; 
c. gesprekken, aangevraagd door den Direc

teur van het Kabinet der Koningin ; 
d. gesprekken over dienstzaken, aange-

n-aagd door: 
den Chef van den General en Staf; 
den Commandant van het Veldleger; 
den Inspecteur der Koninklijke Marechaus

see · 
d~Il- Inspecteur van den Vrijwilligen Land

storm · 
de Bevelhebbe1·s in de Militaire afdeelingen ; 
de Comrnandanten van de Vesting Holland 

en van de Stelling van den Helder; 
den Chef van den Marinestaf; 
de Comrnandanten (c.q. ondercomrnandan

ten) dei- Mai-ine; 
de Directeuren van 's Rijks werven en van 

het Mai·ine-etablissement te Amsterdam met 
den Minister van Defensie; 

de bevelvoerende officieren van H arer Ma
jesteits schepen en vaartuigen van oodog met 
den Minister van Defensie en met de Com
m,tndanten (c.q. ondercommandanten) der Ma
rine; 

den Advocaat-Fiscaal van het Hoag Militair 
Gerechtshof ; 

den Auditeur-Militair van den Krijgsraad; 

den Fiscaal bij den Krijgsraad binnen het 
Rijk in Europa voor de Zeemacht te Willems
oord: 

de officieren en onderofficieren der Ko
ninklijke Marechaussee en der Politietroepen; 

een en ander. ·iranneer bij de aanvraag uit-
1/,-nkkelijk behandeling als regee,·ingsgesprek 
wo,·dt verlangd; 

c. gesprekken, aangevraagd door: 
garnizoenscommandanten, betrekking heb

bende op het verleenen van militairen bij
stand; 

den commandant van de vrijwillige land
stormkorpsen Motordienst en Vaartuigendienst, 
benevens - op vertoon van hun legitimatie
bewijs - door de a.fdeelingscommandanten en 
de commissarissen dezer korpsen; 

/. gesprekken, aangevraagd door de Neder
landsche en vreemde diplomatieke en consu
la ire vertegenwoordigers, met dien verstande, 
dat wanneer consulaire vertegenwoord igers 
handel drijven hunne gesprekken niet als re
geeringsgesprekken warden beschouwd, tenzij 
gevoerd met een officieel persoon en hande
lend over dienstzaken; 

g . gesprekken , aangevraagd door de voor
zitters en griffiers der beide Kamers der Sta
ten-Generaal over aangelegenheden, de Ka
mers betreffend; 

h.. gesprekken, aangevraagd door burge
meesters, betreffende verstoring der openbare 
orcle en bestemd voor de R egeering, voor de 
Cornrnissarissen der Koningin in de prnvincien, 
voor de Officieren van Justitie, voor m ilitaire 
commandanten of voor de rijksveldwacht; 

i. de gesprekken over dienstzaken, aange
vraagd door : 

den Procureur-Generaal van den Hoogen 
Raad der Nederlanden; 

de Procl!reurs-Generaal der gerechtshoven ; 
de Officieren van Justitie; 
de burgemeesters in hunne hoedanigheid van 

hulpofficier van Justitie; 
de rechters-commissarissen ; 
de kantonrechters ; 
de commissarissen van pol i tie; 
de Districts-commandanten, tevens Inspec

teurs , der Rijksveldwacht, een en ande,· wan
n ee,- bij de aanvraag uitdrukkelijk beh.andeling 
als regeeringsgesprek wordt ve,·langd; 

j. gesprekken, aangevraagd door den Raad 
voor de Scheepvaart. te Amsterdam ; 

k. gesprekken over dienstzaken, aange
vraagd door den agent van het Ministerie van 
Financien te Amsterdam en bestemd voor den 
Minister van Financien; 

alsmede gesprekken over d ienstzaken, ge
wisseld tusschen de Directie der Neder landsche 
Bank, de bijbank te Rotterdam en de agent
schappen en tusschen deze I aatste onderling; 

l. gesprekken over dienstzaken, aange
vraagd door den directeur van het Rijksin
koopkantoor te 's-Gravenhage; 

m. gesprekken, aangevraagd door of met 
de waterstaatsambtenaren en -beambten, be
treffende den toestand der ri vieren, water
hoogten (met uitzonclering van die omtrent de 
gewone dagelijksche waterstanden), ongeval
len met dijken , sluizen en andere werken, het 
bekendmaken van stremm ing van het verkeer 
over schipbruggen en groote veren; 

gesprekken betreffende den waterstand, aan-
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gev1·aagd door den sluismeester cler Noonlzee- 1 
sluizen te IJmuiden; 

gespre kkcn van waterschaps- of polderbe
sturen of van de voorzitters dier besturen in
geva l va11 wate rsnood of de rgelijke algemcene 
onheilen: 

zoomede gesprekken o,·er dienstzaken van 
den Rijkswaterstaat, zeer dringende gevallen 
betreffende, door of met de Inspecteurs-Gene
raa l, de Hoofdingenieurs-Directeuren, Hoofd
ingen ieu ,.s. Jngenieurs, T echnische ambtena-
1·en . de Rijkshavenmeesters en de kanaalwach
le ,·s , ccn en ande,·, wanneer bij de aanv,·aag 
uitd,·ukkclijk behandeling als 1·egee1-ingsge
.,prck wo,·dt ve,·langd; 

behandel ing daarvan als dionstgesprekken 
voor het Staatsbedrijf de r Posterijen, Tele
grafi e en Telefon ie heeft voorgesch reven. 

2. Zij wordcn kosteloos gevoerd. 

L ocale gesprckkcn . 

Art. 8. 1. Loc:ile gesprekken zijn gesprek
ken gevoerd over aansluitingen aan eenzelfde 
net. 

2. Voor nangcvrnagde on tot stand geko
men locale gesprekken i ongeacht den duur 
rnn het gesprek verschuldigd f 0.025 per ge
sprek. Dit geldt niet voor gesprekken, aan
gevraagd uit con openbare spreekgelegen
heid, voorzien in lid 4 van dit artikel, noch 
voor gesprekkcn: lot het aunvra(')l'cn van in
terlocale of interna.tionale gesprekken, tot het 
aa.nbieden van telegram men of voor het vra-

11. gesprekken door de hoofden cler kust
wachtpo ten, omtrent a l wut betrekking heeft 
op de kustbewa ki ng, aa ngenaagd met de rnd
di ngsmaatschappijen, sleepdi ensten en ber
gi ngsrnaatschappijen, met de mmi sarissen 
en Directeuren van bet loodswezen, met de 
Comma ndanten (c.q. ondercornmandanten) der 
:Vlarine en andcre autoriteiten en met elkan
der ondeding ; 

' gen va 11 inlichti ngen, bet opgeven ,·an sto
ringen o[ klachten. 

a lsmede de gesprekken, betreffende den 
vreclesku twacbtdienst, aangevraagd door de 
Directeuren van het loodswezen, de Commis
sar issen van het loodswezen en den Chef der 
Marinekustwacht (wat deze laatste betreft, na 
instelling van ,,voorloopigen Marine-kustwacht. 
dien t"). cen en ander, wannee,· bij de aan
rraag ttitdrukkelijk behandeling als regeerings
gcs1n·ek wordt verlangd; 

o. gesprekken over dienstzaken, gewisselcl 
tusschen den Inspecteur-Generaal van spoor
en tramwegen en de onder hem geplaatste 
ambtenaren, a lsmede de gesprekken over 
dienstzaken, gewisseld tusschen dien Inspec
teur-Generaal en bedoelde ambtenaren eener
zijds en de bestuurders van spoorwegd iensten 
a nderzijds; 

p. mi li ta i.re gesprekken, aangevraagd in 
tijden van oorlog, oorlogsgevaar en a ndere 
bu itengewone omstandigheclon, waaraan op 
~rond van de bepalingen van het ,,Voo1 chrift 
betreffende het verzenden van militaire tele
grammen en het voeren van rnil ita i l'0 inter
locale gesprekken in geva l van oorlog, oor
logsgevaa,· en andere buitengewone omstan
cl igheden" de rang van regeer ingsgesprek 
moet worden verleend; 

q. gesprekken, aan welke de Minister tij
delijk den rang van reg eringsgesprekken 
heeft toegekend. 

2. Voor regeeringsgesprekken gelden de ta
r ieven en voorwaarden, we! ke zijn vastge teld 
voor particuliere gesprekken in de artikelen 
8, 9 en 10. 

D ienstgcspre kken. 

Art. 7. 1. Onder dienstgesprekken worden 
verstaan: 

a. gesprekken, welke den dienst van de 
Posterijen, va11 de Rij kstelegraaf of van de 
R ijkstelefoon betreffen en aangevraagd zijn 
door hen die met de uitvoering van deze 
diensten zijn belast; 

b. ge prekken, welke niet of n iet-recht
treeks den dienst van de Posterijen, van de 

Rijkstelegraaf of van de Rijkstelefoor, be
treffcn, voo,· zooveel de D irecteur-Generaal de 

3. H et hiervoren genoemde per gesprek 
verschuldigde bedrag kan voor zooveel het de 
betaling is voor aangevraagde en tot stand 
gekomen gesprekken boven een zeker, door 
den Minister bepaald aantal , gedurende ten 
hoogste vijf jaren worden verlaagd volgens re
gelen, door den Minister, den Postraad ge
hoord, ge teld. 

4. Voor u it e n openbarn spreekgelegen
heicl aangen-aagdc en tot tand gekomen lo
cale gesprekken i per gesprek verschuldigcl 
f 0.10. 

l 11tcrlocalc gc-1prckkcn. 

Art. 9. 1. Alie gesprekken, niet vallende 
onder locale en internationale gesprekken . 
zijn interlocale gesprekken. 

2. Voor een interlocaal gesprok is, behou
dens het bepa.alde in artikcl 10. pe,· gespreks
eenheid van 3 minuten en voor el ke verlen
g ing daarvan met 3 minuton of minder ver
schuldi gd, indien de kantorcn van aanvraa g 
en bestemming van elkander gelegen zijn op 
een hemelsbreed gemeten a [stand van ten 
hoogste 10 km .... .. ......... .... ................ f 0.10 

meer clan 10 tot en met 16 km f 0.15 
,, 15 ,. ,, ,, 35 ,, ......... f 0.35 

,, .. 35 km ......... ..................... f 0.50 
Het in lid 3 van artikel 8 bepaalde geldt 

in door den i\'linister aangewezen gevallen 
ook voor in terlorale gesprekken , waarvoor 
n iet rneer dan f 0.10 per gesprekseenheid zou 
zij n verschulcligd. 

3. De prijs van een dringend interlocaal 
gesprek i het clrievoud van hetgeen is ver
sohuldigd voor ecn niet-ch-ingencl van gelij ken 
cluur. 

4. Indien de invloed van den maatsohap
pe lij ken samenhang van twee plaatsen op het 
telefoo nverkeer tusschen d ie p laatsen Ons 
daaitoe aan le iding geeft, worclt door Ons het
geen voor ge prekken in dat verkeer is ve r
schuldigd va tge teld met afwijking ,·an het 
in lid 2 bepaalde. 

5. Er is slechts de helft v1111 de kosten van 
cen (enkelvouclig) niet-dringend gesprek ver
scliuld igd, met dien verstando, dat bet ver
schuldigde niet minder clan £ 0.10 bedraagt: 

a. indien aan een oproep geen gehoor worclt 
gcgeven door den aangevraagde; 

b. ind ien voor den aanvang van het ge-
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sprek blijkt, dat de aanvrager een onjuist op
roepingsnummer (of letter) heeft opgegeven ; 

c. indien een gesprek wordt aangevraagd 
met iemancl, die volgens den aanvrager is 
aangesloten, <loch achteraf blijkt niet aange
sloten te zijn. 

6. Inclien de aanvraag van een interlocaal 
gesprek worclt ingetrokken is een im Jhrij 
vingsrecht van f 0.10 per aanvraag verschul
cligd. 

7. Er zijn geen kosten verschuldigd : 
a. inclien de telefonische gemeenschap naar 

het oorcleel van het betrokken kantoor onvol
cloencle is; 

b. inclien het gesprek tengevolge van een 
clienstfeil of storing niet plaats vinclt. 

8. Het ingevolge het vorenstaancle ver
schuldigde wordt geheven of van den geabon
neerde uit wiens perceel het gesprek is aange
vraagd of van clengene, die het gesprek uit 
een openbare spreekgelegenheicl heeft aange
n-aagd . 

A bonne,nents gespre kken. 

Art. 10. 1. Abonnementsgesprekken zijn in
terlocale gesprekken, welke dagelijks op een
zelfcle vooraf overeengekomen tijclstip of zoo 
spoecl ig mogelijk claarna beginnen tusschen 
clezel fde perceelen of open bare spreekgelegen
heden. 

2. Zij kunnen op schriftelijk verzoek wor
den toegelaten, voor zooveel naar het oordeel 
van den Directeur-Generaal het a lgemeene 
verkeer niet daardoor geschaad wordt. 

3. Voor een abonnement tot het voeren 
van interlocale gesprekken is per maand ver
schulcligd: 

a. tijdens de uren 9 tot 18, bij een gebruik 
van: 

3 minuten (1 gesprekseenheid) . 37.50 
6 achtereenvolgende minuten (2 ge-

sprekseenheden) . . .............. . .. . f 75.-
9 achtereenvolgende minuten (3 ge-

sprekseenheden) .............. .... ....... f 112.50 
12 achtereenvolgende minuten (4 ge-

sprekseenheden) .................... . f 150.-
15 aohtereenvolgencle minuten (5 ge-

sprekseenheden) . . . . . . . . . . . . . . . f 187 .50 
30 achtereenvolgende minuten (10 

gesprekseenheden) ..... ...... ......... f 300.-; 
b. tijdens de uren 6 tot 9 en 18 tot 22, bij 

cen gebruik van: 
3 minuten (1 gesprekseenheid) ...... f 9.50 
6 achtereenvolgende minuten (2 ge-

sprekseenheden) ... . ....... ... 18. 75 
9 achtereenvolgende minuten (3 ge-

sprekseenheden) ..... ..... ... . .... ... ... .. 25.-
12 achtereenvolgende minuten (4 ge-

sprekseenheden) .... ......... ... ......... . 30.-
15 achtereenvolgende minuten (5 ge-

sprekseenheden) .. .... ................... f 37.50 
30 achtereenvolgende minuten (10 

gesprekseenheden) .... ............. ..... f 62.50; 
c. tijde!]s .,de uren 22 tot 6, bij een gebruik 

,·a n: 
3 minuten (1 gesprekseenheid) ...... f 6.25 
,6 <1chtere,envolgende minuten (2 ge-

sprekseenheden) ... . .. .... ..... .... ...... 12.50 
9 achtereenvolgende minuten (3 ge-

sprekseenheden) ...... ... ........ ....... 18.75 

12 achtereenvolgende min11ten (4 ge-
sprekseenheden) . 25.-

15 achtereenvolgende minuten (5 ge-
sprekseenheden) 31.25 

30 achtereenvolgencle rninuten (10 
gesprekseenheden) f 50.-. 

4. Voor abon nernentsgesprekken van !an
ger clan 15 achtereenvolgencle minuten en kor
ter clan een half uur of van langeren cluui: 
clan een half uur en korter clan een uur ·wor
don de abonnementsbedragen door den Direc
teur-Generaal, oncle r goeclkeuri ng van den 
Minister, met bel a.nghebbenclen overeengeko
men. 

5. Inclien het abonnement is toegestaan 
voor niet achtereenvolgencle gesprekseenhe
den , wordt het abonnernentsbeclrag sarnenge
steld uit de som van de beclragen, verschul
digd voor de afzonclerl ijke tijclvakken, waar
voor men zich abonneert. 

6. Indien de kantoren van elkander gele
gen zijn op een hemel sbreed gemeten afstand 
van ten hoogste 10, 15 of 35 km worclen de 
oncler 3, 4 en 5 genoernde bedragen achter
eenvolgens slechts voor 1/5, 3/10 of 7/10 in 
rekening gebracht. 

7. H et abonnement worclt voor de eerste 
111aal aangegaan V00l' ten1ninste een rnaand 
of zooveel !anger als noodig is om het op den 
laatsten <lag van een kalenclermaand te doen 
e incligen en stilzwij gencl van rnaancl tot maand 
verlengd, tenzij uiterlijk 14 da-l(en v66r ;- het 
eincle van den loopenclen termijn het abonne
ment aan clan we! door den Directeur-Gene.
raal schr iftelijk is opgezegd. 

8. De Directeur-Generaal beslist in gernl 
van storing of en in hoeverre ontheffing wordt 
verleend van de verplichting tot beta.ling van 
het abonnementsbeclrag. 

9. Inclien ten behoeve van het voeren van. 
abonnementsgesprekken bijzonclere technische 
voorzieni ngen rnoeten worclen getroffen, ko
mcn de claaraan verbonclen kosten ten laste 
van den aanvrager van het abonnemcnt. 

Beschikbaarstelling van intel'locale gel eicli11-
gen (huurlijnen en uitrlijnen) . 

Art. 11. 1. Indien naar het oorcleel van 
den Directeur-Generaal het verkeer zulks toe
I aat, kan tusschen twee kantoren een inter
locale telefoon-clubbelgeleicl ing geclurende het 
geheele etmaal, clan we! geclurende een of 
rneer uren per etrnaal ten gebruike afgestaan 
worden voor het voeren van gesprekken, het
zij men opgeroepen worclt, clan we! zelf op
roept. 

2. Interlocale geleicl ingen, die gedurende 
het geheele etmaal ten gebruike zijn afge
staan, word en ,,huurlijnen" , die we Ike slechts 
voor een of rneer uren per etmaal zijn afge
staan, worclen ,,uudijnen" genoerncl . 

3. Voor het gebruik van een huu,·lijn is 
per jaar verscbuldigd over afstanden van: 

niet meer clan 10 km 
10 tot 15 km . . ............. . 
15 tot 35 km ... 
meer clan 35 km . 

f 7,000 
f 8,125 
f 12,625 
f 16,000 

4. De Minister bepaalt de voorwaarclen en 
vergoeclingen voor het inschakelen van een 
cl erde kantoor in de huurlijn. 
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5. Voor het gebruik van een uurloon 
is per jaar verschuldigd over afstan-
den van .... .. . .... . 

niet m eer I van 10 tot 
dan 10 km. 15 km. 

van 15 tot \ m eer dan 
35 km. j • 35 km. 

r1. tijdens de uren 9 tot 18 bij een gc-
bruik van: 

l uur per dag 
2 ac4tereenvolgende u.r en per dag 
3 
± 
5 
tj 

7 
s 
9 " " ,. ,, . . 

f 1,750.
,, 3,100.
,, 4,100.
,, 5,050.
,, 5,850.
,, 6,250.
,, 6,600.
,, 6,700.
,, 6,800.-

f 2,050.- , 
,, 3,600.
" 4,750.
,, 5.S50.
" 6,800.
,, 7,250.
,, 7,700.
,, 7,800.
,, 7,900.-

f 3,150.
,, 5,600.
" 7,350.
,, 9,100.
,, 10,550.
,, 11,250.
,, 11,950.
,, 12,100.
" 12,300.-

f 4,000.
" 7,100.
,, 9.350.
,, 11,550. 
,, 13,350.
,, 14,250.
,, 15,100.
,, 15,350.
,, 15,550.-

h. tijdens de uren 6 tot 9 en 18 tot 22 
bij een gebruik van : 

1 uur per dag 
'2 achtereenvolgende uren per dag 
3 
J " ,, ,, 
c. tijdens de uren 22 tot 6, bij een ge-

bruik van: 
] uur per nacht 
2 achtereenvolgende u.ren per nacht. 
3 
4 
5 
6 
7 

6. Indien ,, uurlijnen" gedurende niet ach
,re reenvol gende uren in gebrui k gegeven zijn, 
wordt het te betalen bedrag samengesteld uit 
de som van de bedragen, verschuldigd over 
de afzonderlijke tijdvakken van het gebruik. 

7. Indien de invloed van den maatschap
pel ijken samenhang van twee plaatsen op het 
telefoonverkeer tusschen die plaatsen Ons 
daartoe aanleiding geeft, worden door Ons 
voor huu r- en uurlijnen tusschen de in deze 
plaatsen gelegen kantoren, de vereischte be
clragen vastgesteld met afwijking van het 
hiervo01· bepaalcle tarief. · 

8. De ingevol ge dit artikel verschuldigde 
bedragen moeten per drie maanden worden 
vol daan. 

9. De verbintenis voor eon huur- of uur
lijn wordt aangegaan voor tenminste eeu 
jaar, of woveel !anger als noodig is om haar 
op den l aatsten dag van een kalenderkwar
taal te doen afloopen, na afloop waarvan die 
verbintenis stilzwijgend van jaar tot jaar 
wordt verlengd, tenzij ui terlijk een maand 
voor het einde van den loopenden termijn aan 
clan we! door den Directeur-Generaal schrifte
ljjk opzegging is geschied. 

10. Zoowel voor de huurlijnen als voor de 
uurl ijnen gan.t de verbintenis in op den dag, 
waa l'Op de geleiding ter beschikking van be-
1 anghebbende is gestelcl . 

11. Met afwijking van het hiervoren be
paalcle omtrent den duur van de verbintenis 
kan de Directeur-Generaal op schriftelijk ver
zoek van belanghebbenden het gebruik vn.n 
een huurlijn of uurlijn met den laatsten dag 
van het loopende gebruikskwartaal doen ein
digen en beln.nghebbenden van hunne ver
pl icht ingen ter zake ontslaan. 

450.-
700.-
800.-
950.-

300.-
400.-
550.-
700.-
800.-
850.-
900.-
950.-

,, 550.
,, 800.
,, 950.
,, 1,100.-

,, 350.-
.,, 500.
" 650.
,, 800. 
,, 950.-
,, 1,000.-

1
,, 1,050.
,, 1,100.-

850.-
1,250.-
1,500.-
1,700.-

500.-
750.-

1,000.-
1,250.-
1,500.-
1,600.-
1,650.-
1,700.-

,, 1,050.
" l,550.
,, 1,850.
,, 2,150.-

,, 650.-
,, 950.-
,, 1,300.
,, 1,600.-

i ,, 1,850.
" 2,000.-

1 

2,100.
:: 2,150.-

12. Indien ten behoeve van het afstaan van 
huur- of uurlijnen bijzondere technische voor
zieningen moeten worden getroffen, komen de 
claaraan verbonden kosten ten laste van den 
aanvrager. 

13. De Directeur-Generaal stelt de bepalin
gen vast omtrent de aansluiting van . percee
len van belanghebbenden aan de kantoren, 
tusschen welke een huurlijn of uur lijn in ge
bruik gegeven wordt, zoomede de overige be
palingen, welke hij in het belang van den 
dienst nood ig acht. 

14. In bijzondere gevallen kan de Direc
teur-Generaal op de door hem gestelde voor
waarden toestaan, dat de h uurl ijn - voor 
zooveel noodig met meclewerking van den 
concessionaris van het betrokken locale tele
foonnet - aan een der eindpunten rechtstreeks 
wordt doorverbonclen naar het locale centraal
bureel. 

15. De ter beschikking van belanghebben
den gestelde huurlijn of uurl ijn mag niet zon
cler goeclkeuring van den Directeur-Generaal 
op eenigerlei wijze aan een ander ten ge-
brui ke worden afgestaan. · 

16. De Directeur-Generaal kan te alien 
tijde, ind ien hij zulks in het belang van den 
R ij ksdienst noodig acht, · den Postraad ge
hoord , de beschikbaarstell ing van huurlijnen 
en uurlijnen intrekken met bereken ing van de 
verschuldigde vergoeding tot en met den <lag 
voorafgaande aan <lien van de intrekking. 

17. Bij aldien door omstancligheden, onaf
hankelijk van den wil van belanghebbenden, 
het gebrnik van huurlijnen of uurl ijnen is ge
stoord heeft desverlangd wissel ing van tele
foongesprek ken kosteloos als d1·ingend gesprek 
plaats. 
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f nternationale gesprekken. 
Art. 12 . 1. Internationale gesprekken zijn 

gesprekken gevoerd met plaatsen buiten het 
Rijk in Europa. 

2. Voor zooveel niet in dit reglement ge
regeld, vindt de uitoefening van den inter
nationalen gesprekkendienst plaats overeen
komstig de bepalingen van het Internat ionaal 
Telegraafreglement en de bijzondere over
eenkomsten ter zake. 

3. Voor internationale gesprekken gelden 
de tarieven. welke in overleg met de betrok
ken Adrriinistratien zijn vastgesteld. 
. 4. De in artikel 9, onder 6 en 8 gegeven 1 

rnorschriften betre ffende het verschuldigd zijn 
van een inschrijvingsrecht bij intrekking van 
de aanvraag en de aanwijzing van dengene, die 
aansprakelijk is voor de gesprekkosten, gel
den ook voor internationale gesprekken . 

Volgorcle van de gesprekken. 
Art. 13. 1. In gewone t ijclen worden ge

sprekken van verschill enden rang gevoerd in 
de volgende orde: 

a. regeer ingsgesprekken, aangevraagd door 
of namens de Koning in en de leden van het 
Koninklijk Huis ; 

b. dringencle regeer ingsgesprekken, aange
vrnagd door de Ministers, Hoofden van De
partementen van Al gemeen Bestuur ; 

r . dringende regeeringsgesprekken, aange
vraagd door den Vice-Pres ident van den 
R aad van State ; 

d. dTingende regeeringsgesprekken . aange
naagd door de Commissa1·issen der Koningin 
in de provincien; 

e. dringende regeeringsgesprekken, aange
vmagd door den Directeur van het K abinet 
cler Koningin ; 
· f. de overige dringende regeeringsgesprek
ken ; 

g. dringende dienstgesprekken; 
· h. dringende internationale particuliere ge
sprekken ; 

i. dringende interlocale particuliere ge
sprekken ; 

j. niet-dringende regeeringsgesprekken in 
de volgorde hiervoren genoemd onder b tot 
en met / ; 

k. niet-dringende internat ionale particu-
1 ie re gesprekken ; 

l . niet-dringende interlocale particuliere 
gesp rekken en niet-dringende dienstgesprek
kcn ; 

m. locale gesprekken, niet begrepen in de 
vo rengenoemde. 

2. Ingeval van oorlog, oorlogsgevaar _of an
dere buitengewone omstandigheden volgen de 
dringende regeeringsgesprekken, aangevraagd 
door of namens den Opperbevelhebber van 
Land_ en Zeemacht, op de dringende regee
riugsgesprekken, aangevraagd door de Mi
nisters, H oofden van Departementen van Al
gemeen Bestuur. 

De in het ,,Voorschrift betreffende het ver
zenden van milita ire telegrammen en het 
voeren van mi li taire interlocale gesprekken in 
geval van oorlog, oorlogsgevaar en a ndere 
bu itengewone omsta ndigheden" bedoelde drin
gende militaire gesprekken hebben alsdan 
voorrang boven all e overige dringende re
geeringsge prekken. 

3. Gesprekken van denzelfden rang wor
den voor zooveel mogelijk afgewikkeld in de 
volgorde van de tijden van aanvraag. 

Afwikkeling van interlocal,e en inte,·nationale 
gesprekken. 

Art. 14. H et is niet geoorloofd interlocale 
en internationale gesprekken aan te vragen 
uit een ander perceel clan dat, hetwelk in de 
gespreksaanvraag is aangegeven. Van deze 
bepaling kan door of vanwege den Direoteur
Generaal in bijzondere gevallen te zijner be
oordeel ing, ontheffing worden verleend. 

Ve,·breking van gesprekken. 
Art. 15. 1. Verbreking van locale gesprek

ken en van interlocale gesprekken, wel ke door 
den Directeur-Generaal met locale gesprek
ken wat de wijze van afwikkelen betreft ge
lijk gesteld zijn, heeft slechts plaats ten be
hoeve van de afwikkeling van internationale 
gesprekken, indien de betrokken aaugeslotene 
hier te lande instemt met de verbreking van 
het in gang zijnde locale of het daa rmede ge• 
lijk gesteld gesprek; terugbetaling van de 
kosten van het verbroken gesprek vindt niet 
plaats. 

2. Indi en een klcaal gesprek. gevoerd uit 
een openbare spreekgelegenheid, 6 minuten 
heeft geduurd , mag het alleen clan, en we! 
telkens voor ten hoogste 3 minuten worden 
verlengd, ingeval niet voor een antler gesprek 
over het in gebruik zijnde telefoontoestel moet 
worden beschikt. 

3. Indien daardoor andere gespreksaanvra
gen in de afwikkeling noemenswaardige ver
traging zouden ondergaan, mag een inte1·
locaal particulier gesprek na 6 minuten niet 
worden voortgezet, tenzij tegen betaling van 
dringend tarief en voor ten hoogste 6 minu
ten. Zijn onder die andere gespreksaanvragen 
aanvragen voo,· internationale of dringende 
interlocale gesprekken, clan is voortzetting 
niet geoorloofd, of wordt het verlengde ge
sprek verbroken na beeindiging van den loo
penden termijn van 3 minuten. In zeer bij
zondere gevall en, als bij belangrijke storing 
van het telefoonnet, bij rampen en onheilen 
en in andere buitengewone omstand igheden 
kan de duur van niet rechtstreeks op deze om
standigheden betrekking hebbende interlocale 
particul iere gesprekken tot 3 minuten worden 
beperkt. 

4. E en interlocaal gesprek wordt gerekend 
aan te vangen op het oogenblik, waarop de 
verb inding is tot stand gebracht tusschen de 
perceelen van den aanvrager en den aange
vraagde en nadat uit beide de oproep is be
antwoorcl. Het wordt gerekend te eindigen 
zoodra ~le aanvrager of de aangevraagde 
heeft te kennen gegeven, dat de verbinding 
moet worden verbroken. 

5. Indien de voortzetting van een gesprek 
ingevolge de voorafgaande bepalingen niet 
kan worden toegelaten, wordt de verbinding 
eerst verbroken, nadat de sprekers zijn ge
waarschuwd. 

6. Indien aan een oproep tot het voeren 
van een gesprek geen gehoor is gegeven, 
wordt den aanvrager daarvan door den be
dienenden ambtenaar mededeeling gedaan, en 
de verbinding opgeheven . 
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7. In de onder 2 rnn artikel 13 bedoelde 
omstandigheden kan voor dringende militaire 
ge prekken, wanneer zulks door den aanvra
ger bepaald noodzakelijk wordt geacht, de 
duur van reeds in gang zijnde regeeringsge
sprekken warden beperkt en moeten desver
langd andere in gang zij nde gesprekken war
den onderbroken. 

lV eir1erin{! en stuiting van gcsp1·ekkcn. 

eenheid van niet-dringende particuliere ge
sprekken van dezel fde soor•, alsmede de kos
ten van het oproep- c.q. voorbericht. 

B eschikbaarstelling van geleidingen en toe
stellen niet voor opcnbaar tclcfoonverkecr. 

Art. 18. 1. Ten behoeve van radio-uitzen
dingen kt11men, indien naar het oordeel van 
den Directeur-Goneraal het verkee1· zulks toe
laat, telefoongeleidingen in gebruik gegeven 
worden. 

2. Voor de uitzending van muziek, als
mede van programma's, welke gedeel tel ij k 
uit muzieknummers bestaan, moet gebruik ge
maakt worclen van muziekgele idingen, voor 
zooveel deze beschikbaar zij n. 

3. Voor het gebruik ten behoeve van 
radio-uitzendingen is verschuldigd: 

a. voor een inter locale geleid ing: 

Art. 16. 1. lngeval degene, die met de te
lefoonbediening is belast, eenig gesprek op 
grond van de aanvraag of van den inhoud in 1 

strijd acht met de veiligheid van den Staat, 
de openbare orde, of de goede zeden, weigert 
hij het gesprek of heft hij de gemaakte ver
binding op, onder opgaaf van redenen aan 
hem, die het gesprek heeft aangevraagd. Van 
een en antler wordt onmiddellij k op di) snelste 
wijze kennis gegeven aan den Directeur-Gene
raal. 

op Zon- en feestdagen en op werkclagcn 
1 tusschen 18 en 9 uur een vergoeding naar 

reden van f 5 per uur; 2. I eder, die van den rijkstelefoondienst 
gebruik maakt, is verplicht zich daarbij te 
onthouden van het bezigen van ruwe uitdruk
kingen, alsmede van het voeren van n iet op 
den dienst betrekking hebbende gesprekken 
met de dienstdoende personen. Bij ongepaste 
bejegening van het bedie• end telefoonperso
neel, heeft de directem- van het betrokken 
kantoor de bevoegdheid het gesprek te ver
breken. Deze verbreking ontheft den betrok
kene niet van de verplichting t-0t betaling 
van do verschuldigde ge prekkosten. 

Op,·oep- en voorberichten. 

Art. 17. 1. Tegelijk met het aanvragen 
van een gesprek kan een oproepbericht of een 
voorbericht warden opgegeven. 

2. Een oproepbericht heeft ten doe! iemand 
uit te noodigen tot het voeren van een ge
sprek in een openbare spreekgelegenheid. 

3. Een voorbericht heeft ten doe! een ge
abonneerde mede te deelen, dat de aanvrager 
een gesprek wenscht te voeren met een be
paalden persoon. 

4. In het binnenland oh verkeer is ver
schuldi gd voor een oproepbericht f 0.20 en 
voor een voorbericht de helft van de kosten 
van een enkelvoudig niet dringend gesprek, 
met dien verstande, dat het ver chuldigde niet 
minder clan f 0.10 bedraagt. 

6. Bij bestelling buiten den kring, waarin 
volgens het rijkstelegraafreglement de bezor
ging van telegrammen ko teloos gesch iedt, 
wordt ook al blijkt zulks eerst ten kantore 
van b stemming, voor een oproepbericht het 
bedrag van f 0.20 venneerderd met het be
drag, dat voor de bezorging per bode voor te
legrammen in het rijkstelegraafreglemont is 
bepaald. . 

6. De kosten van een oproep- of voorbe
richt worden geheven of van den geabonneer
de uit wiens peroeel het bericht is aange
vraagd, of van dengene die het bericht uit 
een oponbare spreekgelegenheid heeft aang&
vraagd. Aan den aanvrager warden bij de 
aanvraag tevens in rekening gebracht de kos
ten van een gesprekseenheid. 

7. Indien op het oproep- of voorbericht 
geen gesprek volgt, i in plaats van de in 
rekening gebrachte gesprekkosten .verschul 
digd de helft van de ko~ten van een gespreks-

in de overigo uren een vergoeding naar re
den van f 10 p r uur; 

b. voor een muziekgeleiding of yoor eeri 
geleiding welke gedeeltelijk 11it een muziek
geleid ing bestaat, een vergoeding, welke de 
Directeur-G oneraal bepaalt naar reden van 
ten hoogste f 20 per uut· ongeacht het uur 
van den dag; 

c. voor een locale gele iding de kosten van 
de door de Rij ksadm i nistratie getroffcn voor
zieningen. 

4. Indien de kantoren. tusschcn wel ke een 
interlocale of muziekgeleiding in gebruik 
wordt gegeven. gelegen zijn op een hemels
breed gemeten afstand van ten hoogste 10, 16 
of 36 km worden de onder 3, uh a en b van 
dit artikel genoemde bedragen achtereenvol
gens lechts voor 1/6, 3/10 of 7/10 in rekening 
gebracht. 

5. Op de voorwaa,·den en tegen de vergoe
dingen. welke de Directeur-Generaal vast
stelt, volgens regelen doo,· den Minister goed
gekeurd, kunnen voor andere doeleinden clan 
de hiervoren bedoelde, gele idingen en toestel
len beschikbaar warden gesteld . 

l nvo,·derin g i·an telefoon(Jclden. 

Art. 19. 1. De aanteekeni ngen van den 
Rijkstel efoondienst omtrent de verschuldigde 
gel den zijn be Ii end. .. 

2. De Directeur-Generaal bepaalt de tiJd 
stippen, waarop en de tijdvakken wa.arover 
de vergoedingen in dit reglement genoemd. 
zijn verschulcligd en regel t de wijze van in
vordering. 

3. Indien de invordering per quitantie ge
schiedt zijn mecle verschuldigd de daaraan 
verbonden kosten. 

Maatre(lel en bij 10anbetali11y en ande,·c n·iet
naleving 1•an de 1•001·sch1·iften . 

Art. 20. 1. Bij nalatigheid in de beta.ling 
van abonnementsgelden. vergoedingen, ge
sprekkosten. enz. zal de Directeur-Genernal, 
ter verkrijg ing van die betaling, in elk bij
zonder !feval de wettige middelen aanwenden , 
welke h,j pa send acht. De nalatige is wnder 
ingebrekestelling, enkel en alleen door zijne 
nal atigheid, blijkende uit de desbetreffende 
ambtelijke aanteekening op de aangeboden 
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qu itantie boven de genoemde abonnements
gelden, vergoedingen, gesprekkosten, enz. ver
schuldigd de door den Directeur-Generaal te 
bepalen kosten voor het Rijk uit die nalatig
heid voortvloeiende. 

2. Afgescheiden van het vorenstaande kan 
de Directeur van bet betrokken kantoor aan 
den nalatigen geabonneerde het voeren van 
gesprekken ui t diens perceel weigeren. 

3. Bij niet-betal ing van aan het Rijk voor 
telefoongebruik verschuldigde gelden, onge
oorloofd gebruik der telefoon ter beoordeeling 
van den Directeur-Generaal, e igenmachtige 
verandering der technische inrichting, opzet
telijke beschadiging der geleidingen of toe
stell en en inschakeling van andere toestell en 
zonder goedkeuring van den Di recteur-Gene
raal, heeft deze de bevoegdheid , den geabon
neerde tijdelijk uit te sl uiten van het gebruik 
van zijn aansluiting en zoo nood ig deze aan
sluiting op te heffen. Deze uitsluiting of op
heffing ontslaat den geabonneerde niet van 
zijn verplich t ing tot betaling van het ver
schuldi gde abonnement. H etzelfde is van toe
pass ing op niet-betaling van hetgeen aan de 
o-emeenten A 1nsterda11i, 's-G,·avenhage· of Rot
terda1,i voor telefoongebruik is verschuldi gd, 
voor zooveel daarover geen geschil bestaat. 

4. Tie aansluiting wordt, na het vervallen 
van de reclen tot uitsluiting niet weder her
stelcl, voorclat wegens aclministratieve bemoei
ingen de geabon11eerde een beclrag van f 2.50 
heeft voldaan, buiten en behalve de door den 
Directeur-Generaal bepaalde kosten, welke 
~,oar den Rijksdienst uit een en ander voort
gevloeid zijn. 

Voorzieningen in bijzonde,·e gevall en. 

A rt. 21 . Voor zooveel voor het gebruik on
der bijzonclere omstandigheclen, zooals sluiting 
van betrokken kantoren enz., voorzieningen 
noocl ig zijn, ten e incle van voor het openbaar 
verkeer bestemde telefooninrichtingen ge
bruik te kunnen maken, stelt de Ministe r 
daanoot· de noodige voorwaarden en vergoe
cl ingen vast. 

R egeling bij verminde,·de zel/kosten. 

Art. 22. 1. Voor de gevallen, dat van den 
rijkstelefoondienst, volgens door den Direc
teur-Generaal gegeven voorschriften, een zoo
dan ig gebruik wordt gemaakt, dat de zelfkos
ten van cl ien clienst met betrekking tot dat 
gebruik warden verminclerd of we! de nor
mal e l'entabi li teit van het gebez igde verkee rs
micldel wordt overschreden, is de Directeur
Generaal , onder goedkeuring van den M inis
ter, bevoegd vast te stell en, dat aan de ge
bruikers op het door hen ingevolge de tarie
ven van <l it besluit verschuldigde een bedrag 
in mindering wordt gebracht, ten hoogste ge
lijk aan het door den Directeur-Generaal be
rekencle beclrag, waarmede de zelfkosten war
den verminderd of evenredig aan de verhoo
ging, welke naar berekening van den Direc
teur-Generaal de rentab ili teit in verhoucling 
tot de normale rentabiliteit, ondergaat. 

2. De besch ikkingen van den Directeur
Generaal, genomen voor de in lid 1 bedoelcle 
geva ll en, treden n iet ee rder in werking clan 
den 20sten clag na de afkonclig ing in de 
Staatscow·ant. 

Gehei,nhouding. 

Art. 23. 1. Hun, die met den telefoon
dienst zijn belast, is elke mededeeling omtrent 
telefoongesprekken, anders dan aan hen, die 
tot kennisneming bevoegd zijn overeenkomstig 
hun ambtseed of belofte verboden, onvermin
derd hetgeen in het Wetboek van Strafrecht 
met betrekking tot den telefoondienst is straf
baar gesteld. 

2. De amhtenaren , die 1net den telefoon
dienst zijn belast, mogen middellijk noch on
middellijk, anders clan ambtshalve, nieuwstij
clingen aan nieuwsblaclen ve rschaffen of met 
de redactie cli er bi aden als zooclanig, tenzij 
met vergunning van den lVlinister, in eenige 
betrekking staan . 

'l'oegcing tot de dienstvertrekken. 

Art. 24. De toegang tot de dienstvertrekken is 
alleen geoorloofd aan het cli enstdoende perso
neel en voorts aan hen, di e daartoe door of 
namens den Directeur-Generaa l zijn gemach
tigd. 

Afwijking van het ,·egl ement . 

Art. 25. Aan den Minister wordt, voor zooveel 
noodig, machtiging verleend om in geval van 
oorlog, oorlogsgevaar of a nclere buitengewone 
omstancligheclen tijdelijke a fwijkingen te ge
lasten van clit Reglement. 

'l'itel vein het rer1l e,ncnt . 

Art. 26. Dit reglement kan warden aange
haalcl onder den t itel van ,,Rijkstelefoon
reglement 1929". 

Behoort bij Koninklijk besluit van 19 Sep
tember 1929 (Staatsblad n°. 441). 

Mij bekend, 
De Minister van Waterstaat, P. J. R ey me r. 

23 Septe,nber 1929. KONIN~IJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 84.) 

Bij eene schatting a ls bedoeld in lid 3 
moet in aanmerking warden gebracht de 
waarcle van die gedee lten van het ge
bouw, die bestemd zijn om te warden ge
bruikt ten behoeve van de daarin geves
t igde school , onverschillig of die gedeel
ten daam evens ook nog vooe andere doel
e inden die11 en . 

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

het Bestuur van het Zedelijk Licbaam onder 
de zinspreuk ,,S ub praesidio Beatae Mariae 
Virg inis Sine maculea conceptae", gevestigd 
te Maastricht, tegen het besluit van Ged. 
Staten van Gelclerl ancl van 22 Mei 1929, N°. 
151, waarbij. met gegrondverklaring van het 
beroep van Burgemeester en Wethouders van 
Zevenaar tegen de beslissing, op 3 December 
1928 genomen door de Commissie van schat
ters, ingevo lge het bepaalde in art. 85, l e lid, 
juncto art. 84, 3cle lid , cler L ager-Onderwijs
wet 1920, is beslist welke lokal en van de bij
zondere school voor uitgebreid lager onder
wijs, dee! uitmakencle van het te Zevenaar ge-
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stich te juvenaatsgebuuw, in e igendom toebe
hoorende aa n genoemd Zedelijk Lichaam, voo r 
de vergoeding, bedoeld in a rt. 84, 3de lid, de1· 
Lager-Onderwij swet 1920, in aanmerking ko
men en de waarde dezer objecten nader is 
bepaald ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, a dvies van 
4 September 1929, N°. 614 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
18 September 1929, N° . 26098, afdeeling La
ger Onderwijs Financieel ; 

0. dat ingevolge a rt . 85, juncto a rt. 84, 3e 
lid, van de Lager-Onderwijswet 1920, de com
missie van deskundigen, belast met de sch at
ting van de waarde van de lokalen met toebe
hooren en het terrein van een school voor ui t
gebreid lager onderwijs zonder de schoolmeu
belen, onderdeel u itmakende van een J uve
naatsgebouw, eigendom van het bovengenoem
de Zedelijk Lich aam, de lokalen met toebe
hooren en het terrein, ka dastraal bekend ge
meente Oud-Zeven aa r, Sectie C. , nummers 
886, 888, 890, 891, 892, g root 2250 c.A. , zon
der de schoolmeubelen, naar de waarde op 
den <lag der opening van de school , heeft ge
schat op f 60,210 ; 

da t, nadat Burgemeester en W ethouders van 
Zevenaar daar tegen bij Ged. Staten in beroep 
waren gekomen, deze bij hun beslu it va n 22 
Mei 1929, N°. 151, het beroep gegrond heb
ben verklaard en bepaald, dat voor de ver
goeding, bedoeld in art. 84, 3e lid, der wet, 
all een in aanmerking komen de vier klasse
lokalen, het teekenlokaal en het phys isch ka
binet, waarvan de waarde is te stellen op on
derscheidenlijk f 26000, f 6200 en f 6500 of 
totaal f 38,700 ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat het in art. 85, derde l id , der Wet gegeven 
voorschrift, dat ,, Ged. Staten beslissen na zich 
door twee, door hen aan te wij zen, andere des
kundigen te hebben doen voorlichten" , te de
zen niet toepasselijk moet worden geacht, om
dat tusschen schooJ bestuur en Gemeentebestuur 
overeenstemming bestaat omtrent de juistheid 
der ingevol ge art. 85, eerste l id, gedane schat
t ing; cl at uit de in a rt . 84, eerste 1 id, der Wet 
gebezigde uitclrukkingen: ,,eene bijzondere la
gere school , deel uitma kencle van een niet ui t
slui tend voor het geven van schoolonclerwijs 
bestemd gebouw" en : ,,eene aanvrage tot toe
kenning van eene vergoeding voor de kosten 
wegens het stichten van die schoolloka l en" 
blijkt, dat de L ager-Onderwij swetgever met 
de woorclen: ,, voor schoolonderwij s bestemde 
lokalen" in art . 84, derde lid, heeft becloeld 
niet all een de lokal en, waarin onderwijs wordt 
gegeven , maar ook alle andere tot de normale 
inrichting eener school behoorende ruimten, 
mits deze voor geen ander gebruik clan dat, 
hetwelk de school betreft , bestemd zijn; da t 
aan eene Commissie uit Ged. Staten bij eene 
plaatsopneming, gehouden op 17 M ei 1929, is 
gebleken : 1 °. da t het terrain met overdekte 
speelpl aats niet en kel dienst doet voor het 
onderwijs in het vak lich amelij ke oefening en 
al s speelpl aats kort voor - en na - en tus
schen de lesuren, maar tevens a ls terra in van 
ontspanning en vermaak op andere tijclen; 
2°. dat van de gangen en de toi letten door 

de leerli ngen gebruik gemaakt wordt. n iet 
a lleen geclui-ende de chooltijden, maar gecl u
rencle den geheelen dag; 3°. da t het zooge
naamcle leerm iddelenlokaal ni et tot berging 
va n leermiddelen, maar voo,· een ancler doe! 
wordt benut; 4°. clat de spreekkamer al s alge
meene ontvangkamer dienst cloet ; clat mi ts
dien geen dezer ruimten volcloet aan de voor
waarcle, dat zij voor geen ander gebruik be
stemd is clan clat, hetwelk de school be treft ; 

dat van <lit beslu it het schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerencle, dat de 
ruimten, welke vol gens Geel. Sta ten niet in 
de schatting behooren te wor den begrepen, 
we] degel ij k voor de school en de leerlingen 
bestemcl zijn en doo r hen wor clen gebruikt ; 
dat het z. i. niet in strijd met de L ager-On
derwijswet 1920 zou zijn, inclien van die rnim
ten zelfs voor andere doeleinden buiten de 
schooluren aan vreemden het gebruik zou 
worden toegestaan; dat die opvatting steun 
vindt in de geschiedenis van de totstandko
ming van de wet; dat de lee rl ingen cler 
school te Zevenaa r de overdekte speelplaats 
geregelcl gebruiken voor het vak lichamelij ke 
oefening en onder speeltijd met de open plaats 
ook de overdekte J"u imte kunnen gebruiken; 
dat de gang (waarop de deuren ui t komen nm 
leslokalen, leerm iddelenlokaal , physisch ka
binet en teekenlokaal ) en de toiletten op <lien 
gang onder schoolt ijd voor de leerlingen zijn 
bestemd, <loch dat zij er natuurlijk ook ge
bruik van maken tijdens hun studietijd buiten 
de eigenlij ke schooluren, wanneer zij hunne 
lessen moeten leeren en hun werk m aken; clat 
het leermiddelenlokaal van den beginne af a ls 
zoodanig is gebez igd en steeds gediend heeft 
en nog u itsluitend client voor berging van 
wa ndpl aten, leermiddelen en schoolbehoeften ; 
da t de spreekkamer is bestemd voor a.:, school , 
ten behoeve van hen, d ie het hoofd der school 
en het onclerwijzend personeel will en spreken ; 

0 . dat uit het bepaa lde bij art. 84 der L a
ger-Onderwijswet 1920 valt af te leiden , clat 
bij eene schatting a ls de onderhavige in aan
merking moet worden gebracht de waarde van 
die gedeelten van het gebouw, die bestemd 
zij n om te worden gebruikt ten behoeve van 
de claarin gevestigcle school, onverschillig of 
r:lie gedeelten daarnevens ook nog voor anclere 
doeleinden cl ienen; 

dat op grond van de overgelegde stukken 
moet worden geoordeeld, clat het terrein met 
overdekte speelplaats, de gangen, de toiletten, 
het leermiddelenlokaal en de spreekkamer ge
bruikt worclen ten behoeve van de school; 

dat m itscl ien Geel . Sta ten ten onrechte die 
obj ecten buiten de schatting hebben gelaten ; 

Gezien de L ager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Geel . Staten de bovenvermelde door de 
commissie van deskundigen gedane schatting 
te h andhaven. 

Onze M in ister van Onderwij s, Kunsten en 
Wetenschappen is belast , enz. (A. B .) 
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23 Septe·nibe,· 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 101 6e lid.) 

Voor een school, die in bruikleen is ge
geven, behoort de vergoeding te worden 
berekend volgens het bepaalde in l id 2, 
met <lien verstande, dat het gemiddeld 
bedrag per leerling van de kosten over 
hetzelfde dienstjaar van de gezamenlijke 
overeenkomstige openbare scholen wordt 
berekend, met aftrek van de kosten van 
instandhouding van al die scholen met 
uitzondering van de geringe en dagelijk
sche reparaties. 

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

het Bestuur van de Vereeniging tot bevorde
ring van Christelijk Nationaal Schoolonder
wijs te Amersfoort, tegen het besluit van Ged. 
Staten van Utrecht van 14 Mei 1929, N° . 
866/949, 3e afdeeling, waarbij ongegrond is 
verklaard zijn beroep tegen het besluit van 
den Raad der gemeente Amersfoort van 31 
October 1928, N°. 666, strekkende tot vast
stelling van de vergoeding, bedoeld in art. 
101 der Lager-Onderwijswet 1920, over het 
jaar 1925, ten behoeve van de bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs aan de 
Mierevel dstraat N°. 72, al daar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 September 1929, N°. 622; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 September 1929, N°. 26092, Afdeeling 
Lager-Onderwijs-Financieel; 

0. dat de Raad der gemeente Amersfoort 
bij besluit van 31 October 1928, N°. 666, 
o, m. ten behoeve van de bijzondere school 
voor gewoon lager onderwijs aan de Miere
veldstraat 72, aldaar, heeft vastgesteld de ver
goeding, bedoeld in art. 101, lid 1, der Lager
Onderwijswet 1920 over het jaar. 1925; 

dat, nadat het schoolbestuur bij Ged. Sta
ten van Utrecht in beroep is gekomen, dit 
College bij besluit van 14 Mei 1929 het be
streden raadsbesluit heeft gehandhaafd, daar
bij overwegende, dat, in verband met het 
feit , dat het schoolgebouw aan de M iereveld
straat N°. 72 over 1925 aan den appellant in 
bruikleen was gegeven, de Raad bij de vast
stelling van de bij art. 101 bedoelde vergoe
d ing over 1925, het ten laste van de gemeente 
gebleven bedrag per leerling, op grond van 
het 6e lid van dat wetsartikel , te recht heett 
verminderd met de kosten per leerling wegens 
instandhouding (met uitzondering van de ge
ringe en dagelijksche reparaties, als bedoeld 
bij art. 1619 van het 'burgerlijk wetboek) van 
alle overeenkomstige openbare scholen in de 
gemeente Amersfoort gedurende 1925; dat de 
meening van den appellant, dat de hiervoren 
bedoelde vermindering zoude moeten zijn be
perkt tot de kosten van instandhouding van 
de in bruikleen gegeven school, n iet steunt op 
de wet; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de 
kosten van instandhouding van de onderhavige 
school, voor zoover ten laste van de gemeente 
komende, over Ul25 slechts f 18.29 in totaal 
hebben bedragen; 

dat het gemiddelde aantal leerlingen van 

deze school over 1925 heeft bedragen 214 ½; 
zoodat de kOl'ting van f 3.16 per leerl ing aan 
het Bestuur in totaal komt op f 677.82; dat
een dergelij k gevolg nimmer in de bedoeling 
van den Wetgever kan hebben gelegen; da t 
het ten aanzien van de vergoeding van de kos
ten van instandhouding gevolgde systeem van 
de wet het beste tot zijn recht komt, indien de 
vergoeding wordt bepaald op dezelfde wijze 
als voor scholen, waarvan het gebouw het 
eigendom van de betrokken Vereeniging is. 
met <lien verstande, dat van het uit te keeren 
bedrag wordt afgehouden, hetgeen de ge
meente aan het onderhoud van het gebou\\· 
heeft ten koste gelegd; dat hij meent, dat in 
de bewoordingen van art. 101, lid 6, der La
ger-Onderwijswet 1920 geen beletsel ligt, om 
deze wijze van berekenen te volgen; 

0. dat art. 101, lid 6, der Lager-Onderwijs
wet 1920 o. m. bepaalt, dat, indien het school 
gebouw overeenkomstig het slot van het twee
de lid van art. 80 in bruikleen is gegeven . 
de kosten van instandhouding van dat gebouw, 
met uitzondering van de geringe en dagelijk
sche reparaties, ten laste van de gemeente 
komen, en dat alsdan als kosten, bedoeld in 
bet tweede, derde en vierde lid van <lit arti
kel, de kosten van instandhouding van scbool
gebouwen, met uitzondering van de geringe 
en dagelijksche reparaties, niet in aanmerking 
komen; 

dat mitsdien voor scholen, als bedoeld in 
lid 6, de vergoeding volgens bet bepaalde in 
lid 2 behoort te worden berekend, met dien 
verstande, <lat het gemiddelde bedrag per leer
ling van de kosten over betzelfde dienstjaar 
van de gezamenl ijke overeenkomstige open
bare scholen wordt berekend, met aftrek va,1 
de kosten van instandhouding van al die scho
len met uitzondering van de geringe en clage
lijksche reparaties ; 

dat de bepalingen van lid 6 en lid 2 zich 
dus verzetten tegen eene regeling, als het 
schoolbestuur wenscht, en de Gemeenteraad 
en Ged. Staten de vergoeding op juiste wijze 
hebben berekend; 

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

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

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

24 Sept~'!"_ber 1929. BESLUIT, boudende 
aanw11zmg van Amsterdam en Zaandan, 
als eerste en laatste wachten voor in- en 
uitklaring van langs het Noordzeekanaal 
binnenkomende en uitgaande scbepen. 
s. 442. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 19 September 1929, n°. 124 
(Invoerrechten) ; 

Gelet op de artikelen 6 en 55 der Alge
meene Wet van 26 Augustus 1822 (Staats
blad n°. 38); 

Gezien het Koninklijk besluit van 8 Maart 
1876 (Staatsblad n°. 49); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van een nader door Onzen Mi

nister van Financien te bepalen dag Amste-r
dam en Zaandam met afwijking van voormeld 
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K on inklij k besluit aan te wijzen : a. a ls kan
toren van inkl ar ing van ter zee langs het 
, oordzeekanaal binnen komende. zo11der een ige 
loss ing o r ladi ng onderweg, rechtstreeks daar
heen opvarende schepen en b. als kantoren 
rn 11 u itkl ar ing van langs geno md kanaal uit
~aande, op denzelfden voet recht treeks van
<luar naa,· zee vertrekkenrle schepen; bij wel k 
cen en a nder de haven van l,Vestzaan gere
kenrl wordt tot Z aanda,n Le behooren . 

Onze Minister van Financien is belast met 
cle uitvoer ing van <l it besluit, dat in het 
, ·1aatsblail za l warden geplaatst. 

's-Gravcnhage, den 24sten eptember 1929. 
WILHELl\1INA. 

D e 1ll inister van } 'inancil"n, De Goer. 
( Uitgeg. 2 October 1929.) 

26 Septe111ber 1929. BESLUIT tot aanwij 
zing overeenkomstig artikel 157 der 
H ooger-onderwijswet van de afdeeling 
gymnasium van het lyceum van de ver
eenig ing ,,H et H e1·vormd L yceum" te 
A 111st ercla111 . S. 443. 

Wij WlLHELMI N A, enz.; 
Op de voordrncht van Onzcn M ini ster van 

Onderwijs, Kunstcn en ,vetenschappen van 23 
Juli 1929. n° . 7550/III , afdeel ing Voorbere i
dend H ooger en M iddelbaar Onderwijs; .. 

Ge let op art ikel 157 der Hooger-onde,-w1J s
wet· 

D~n R aad van State gehoord (adv ies van 
10 September 1929, n°. 15) ; 

Gel et op het nader rapporL van Onzcn voor
noemden Minister van 23 eptember 1929. 
n° . 11702, afdeeling Voorbereidend Hooger 
e n M id delbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en ver taan: 
met ingang van 1 September 1929 de afdee

l ing gym nasium van het lyceum van de ver
ceni g ing ,,H et H ervormd Lyceum" te A ,n
-~ tenlam voor een t ijdvak van zes jaren aan 
te wijzen als bevoegd om, met inachtnem ing 
der desbetreffende wettel ij k voorschri ften aan 
haar leer! ingen, rl ie het onderwijs tot aan het 
c inde hebben bijgewoond, een getuigschr ift 
van bekwnamheid tot univer itaire tudien af 
te geven, dat met het getuigschrift, in ar
tikel 11 cler H ooger-onderwijswet vermel d, 
wordt gelij kgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
, Vetenschappen is belast met de uitvoering 
rnn dit besl uit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal wo1 
den gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravcnhnge, den 26sten September 192!l. 
WILHELMI A. 

D e Minist c1· -van Onderwijs, 
J[-unsten en W ctenschappen, 

J. 'l' c r p s t r a. 
( Uitgeg. 10 Octob e,· 1929.) 

28 S eptcm be1· 1929. BESLUIT tot onge
"'ronclverklaring van het beroep, ingesteld 
door den Raad der gemeente H arlingen 
tegcn het besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Friesla11d, cl.cl. 17 Augu tus 1928, 
n°. 2, le afd. B , waarbij goedkeuring i 
onthouden aan een raadsbesluit tot ui t
g ifte in erfpacht van grond aan de Wo
ningbouwvereeniging ,,Harlingen" , al
daa1·. S . 444. 

Wij WILH ELMINA, cnz.; 
Besch ikkende op het be roep, ingestc ld door 

den R aad der gemeente Hnrl ingcn tegen het 
besluit van Gedeputeerde taten van Fries
land van 17 Augustus 1928, n°. 2, l e afdee
li ag B ., waarbij goedkeuring is onthouden 
nan een raadsbeslu it tot ui tgifte in erfpacht 
,·an g:ro11cl,, aa n de \Voni ngbouwvereen ig ing 
.,H arl,ngen ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor cl 
Gesch illen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 10 April 1929, n°. 217, en 21 Augustus 
1929, n°. 217/131 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeicl, Handel en ijverheid van 13 Septem
ber 1929, n°. 6226 f/P .A. , Afdeeling Volksge
zondhe id - en van Onzen Mini ter van Staat, 
M inister 'van Binnenl andsche Zaken en Land
bouw van 25 September 1929, n°. 8366, Af
deeling B innenlandsch Bestuur; 

Overwegende: dat de R nad der gemeente 
H nrlingen op 21 Mei 1928 heeft beslote!I _tot 
u itgifte in erfpacht aan d_e bouwvereemgmg 
,,H arl ingen" van een ter re 111 , dee! m tmakende 
van het perceel kadastran l bekend gemeente 
H arli11gcn, Sectic A. n °. 6649, voor den 
bouw van 27 arbeiderswoni ngen tegen eene 
jaarlijksche som berekencl 11 aa r eene verkoop
waarde van f 2 per i\'[2 .; 

clat Gedeputeerde tate>n aan het rnadsb~ 
sl uit de goedkeuring hebben onthouden tut 
overweging dat B urgem ester en Wethouders. 
gelet op cl~ voor het terre in in den laatsten 
tijd aangenomen waarde, a·a n den R aad heb
ben voorge teld de u itg ifte te doen pl aats heb
ben naar eene verkoopwaarde van f 4 per 
M 2.: dat de Raad niettemin heen beslotcn 
om overeenkomstig het verzoek der bouw
rnr~enigi ng, de jaarl ijksche erfpachtssom te 
doen berekencn naar eene verkoopwaarde vnn 
f 2 per M 2. ; clat de R aad met <li t lagere be
dr ag meende genoegen te kunn_~n nemen1_ om
dat bij een hoogeren grondprtJS ook b1J g~
paste zuinigheid in het bouw plan geen_ slu1-
tende exploitatie-reken ing voor de wonrngcn 
kan word en verkregen, en het b ij het I ago 
bed rag te ,lijden verl ies wordt goedge_maakt 
door win ten reed gemaakt op de mtg,fte 111 

e rfpacht of verkoop van a ndere in de nabij
heid gelegen perceelen bouwter~~m ; dat G -
deputeerdo Staten van oordeel z1Jn , dat, daar
gelaten de vraag, of de hoogere erfpacht -
som niet kan worden gevonden door eene ge
ringe verhooging der huur of eene bezuini
g ing op de bouwkosten, de grand .'.'an cl 
bouwvereeni ging tegen denzelfden pr_1Js moet 
worden u itgegcven a ls voor partwub eren 
geldt; dat bij eene ui tg if~. tegen l ageren 
prijs, zooals in het betrekk~hJke raa_dsbeslmt, 
in wezen eene verkapte b1Jd rage m t de go
meentekas aan de woningbouwvereenig ing 
wordt verleend; dat daardoor een onge
wenschte voorsprong nan den bouw voor de 
woningbouwvereeniging tegenover den bouw 
door particulieren wordt gegeven ; dat Gede
puteerde taten daarom, wat den. prijs ann
gaat, bezwaar hebben tegen de mtg,fte van 
de bedoelde terreinen; 

dat de gemeenternad in beroep aanvoert, 
dat sedert eene reeks van jaren particulieren 
te Harlingcn geen arbeider ~von ingen bou)ven, 
maar zich bepalen tot m,ddenstandshmzen, 
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we! ke zij bij voorkeur niet verhu ren, maa1· 
ter bekoming van bedrij fskapitaal zoo spoed ig 
mogelijk verkoopen; dat de bouwvereeniging 
.,Harlingen" daarentegen zich in hoofdzaak 
juist beperkt tot bet type woning, waaraan de 
particu liere onclernemers zich niet l aten ge
legen liggen; dat zij derhalve vrijwel uitslui 
tend arbeiclerswoningen sticht en d it doet zon
der winstbejag te beoogen; clat de woning
toestanden te Harlingen voor werkli eclen voor 
een groot dee l nog zeer slecht zij n, zoodat 
dringend behoefte bestaat aan nieuwen aan
bouw; da t , claa r Gecleputee rde Staten voor 
de bouwvereen ig ing denzelfden prijs verla n
gen als voor particul ieren gelcl t, zij slechts 
eene denkbeeldige gel ijkhe id voorstaan, daar 
particulieren te H arlingen geen a rbe iclers
woningen bouwen en derhalve van een voor 
hen geldenden prijs op dit punt geen spra ke 
kan zijn ; clat het terrein, waarvan de thans 
uitgegeven oppervlakte dee] uitmaa kt, niet 
afzonderlijk moet worden beschouwd, maar te 
'l.amen met en voorliggencl, reeds vroeger 
als bouwten ein uitgegeven stuk gemeente
lancl ; da t, omdat op dit laatste stuk winst 
werd gem aakt, voor het andere genoegen 
is te ncmen met een bill ijke r prijs, we! ke een 
bedrng van f 2 niet behoeft te boven te gaan, 
aangez ien, blijkens gemaakte becijfering, eene 
som van f 1.58 per J\112. voldoende is, indien 
de exploita t ie van beide grondstukken, a ls 
cen geheel beschouwd, voor de gemeente geen 
verl ies mag opleveren; dat de verkoopprijs 
niet hooger clan f 2 per M2 ka n zijn, omdat 
op den bouw niet is te bezuinigen, zonder a f 
te da len tot onvoldoend woningpeil ; dat tot 
verhooging van huurprij s evenmin toevlucht 
kan worden genomen, wijl de a rbe ider , waar
,·oor de nieuwe woningen zijn bestemd, niet 
goed meer betalen kan, en daarenboven Ge
deputeerde Staten eene slui tende exploitatie
reken ing e ischen ; dat, indien met Gedepu
teerde Staten een bedrag wordt gevorderd van 
f 4 per M2 . , cli t tengevolge kan hebben, clat 
de bouwvereen ig ing haar plan moet prijs 
geven ; 

Overwegende : clat blijkens de overgelegcle 
stukken het raadsbesluit strekt tot uitgifte 
in erfpacht aan de bouwvereeniging ,,H ar 
l ingen" van een perceel groncls, groot 2790 
l\12., tegen eene jaarlijksche erfpachtssom, be
rnkencl naar eene verkoopwaarcle van f 2 
per M2 . ; 

clat we] is waar de waarcle en de prijs van 
grond afhankelijk zijn van de waarcle van den 
opstal , die in cli t geval zal bestaan uit ar
beiderswoningen ; 

clat evenwel op grond van de ingewonnen 
ambtsber ichten moet worden aangenomen, 
clat de vastg-estelcle erfpachtssom lager is clan 
de waarcle van groncl, di e ter plaatse be
stemcl is voor den bouw van de ontwol'pen ar
be iderswoni ngen; 

clat ondel' cleze omstancligheclen het raacls
besl ui t niet bevorclerlijk is aan een juiste be
hart iging van het belang cler gemeente, en 
de krachtens artikel 194 cler Gemeentewet 
vere ischte goeclkeuring door Gedeputeercle 
Staten terecht niet is verleencl ; 

Gez ien de Gemeentewet; 
Hebben goeclgevonclen en verstaan: 

met hanclhav ing van het in den aanhef 
1929 

dezes genoemcle beslu it van Gecleputeerde Sta
ten van Friesland het daartegen ingesteld be
roep ongegroncl te ve rklaren. 

Onze Ministers van Arbeicl , Handel en N ij 
,·e rhe icl en van Binnenlandsche Zaken en 
L anclbouw zij n belast met de uitvoering van 
clit besluit, clat met de voorclrncht van Onze 
genoemde :Ministers in het Staatsblad za l wo r
cl en geplaatst en waarvan afschrift za l wor
clen gezonden aan den R aad van State, af
deel ing voor de Geschi ll en van Bestuur. 

's-G ravenhage , den 28sten September 1929. 
WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid, H andel en Nijve,·heid, 
T. J. V er s c h u u r. 

De ~Minister van Staal, 
_',Jfiniste,· van B innenlandsc he Zaken 

en Landbo'ttw, 
R u y s cl e B e e 1· e n b r o u c k. 

(Uitaea. 17 Octo be,· 1929.) 

N °. 6226 l\1/P .A 

Afcleel ing: 
Volksgezonclheicl . 

's-Gravenhage, 13 September 1929 

Aan de K oningin. 

E e1·bieclig worclt Uwer M ajeste it aangebo
clen het nacler aclvies va11 den Raad van Sta
te, afcleeling voor de Gesch ill en van Bestuur, 
betreffende het beroep van den gemeenteraacl 
van H arlingen tegen het be lui t van Gedepu
teerde Staten van F,·iesland cl.cl . 17 Augustus 
1928, waarbij goeclkeuring is onthouden aan 
een raaclsbesluit tot uitgifte in erfpacht van 
grond aan de Vl7oningbouwvereeniging ,,Har-
1 ingen", aldaar. 

H et bij dit aclv ies gevoegcle ontwerp-beslu it 
lu iclt a ls volgt: 

,,Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad cler gemeente Harlingen tegen het 
bes] uit van Gedeputee1·cle Staten van F1'ies
land van 17 Augustus 1928, n°. 2, l e afclee
ling B. , w.aarbij goedkeuring is onthouden 
aan een raaclsbeslui t tot uitgifte in erfpacht 
van groncl aan de Woningbouwvereenig ing 

H arlingen" · 
" Den R aad ' van State, Afcleeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoorcl , adviezen 
van 10 April 1929, n°. 217, en 21 Augustus 
1929, n°. 217/131 ; 

Op de voorclracht van Onzen Minister van 
Arbc icl, Handel en Nijverheid van 

en van Onzen M inister van Staat. 
M iniste r van Binnenlandsche Zaken en Lancl
bouw van 

Overwegencle: clat de Raad der gemeente 
H a,·lingen op 21 M ei 1928 heeft besloten tot 
uitg i fte in erfpacht aan de bouwvereeniging 
,,Harlingen" van een tenein , dee] uitmakencle 
van het perceel kadastraal bekencl gemeente 
H arlingen, Sectie A. n° . 6649, voor den 
bouw van 27 a rbe iclerswoningen tegen eene 
jaarlijksche som berekencl naar eene verkoop
waarde van f 2 pe r M2.; 

dat Gecleputeerde Staten aan het raadsbe
sl uit de goeclkeuring hebben onthouclen ui t 
overweging, clat Burgemeester en Wethouders, 
gelet op de voor het terre in in den laatsten 

52 
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tijd aangenomen waarde, aan den Raa d heb
ben voorgesteld de uitgifte te doen plaats heb
ben naar eene verkoopwaarde van £ 4 per 
)f2.; dat de Raad niettemin heeft besloten 
om, overeenkomstig het verzoek der bouw- · 
vereeniging, de jaarlijksche erfpachtssom te 
doen berekenen naar eene verkoopwaarde van 
f 2 per M2.; dat de Raad met dit lagere be
drag meende genoegen te kunnen nemen, om
dat bij een hoogeren grondprijs ook bij ge
paste zuinigheid in het bouwplan geen slui 
tende exploitatie-rekening voor de woningen 
kan worden verkregen, en het bij het !age 
bedrag te lijden verlies wordt goedgemaakt 
door winsten, reeds gemaakt op de uitgifte in 
erfpacht of verkoop van andere in de nabij
heid gelegen perceelen bouwterrein; dat Ge
deputeerde Staten van oordeel zijn, dat, daar
gelaten de vraag, of de hoogere erfpach ts
som niet kan worden gevonden door eene ge
ringe verhooging der nuur of eene bezuini
g ing op de bouwkosten, de grand aan de 
bouwvereeniging tegen denzelfden prijs moet 
worden uitgegeven als voor particulieren 
geldt ; dat bij eene uitgifte tegen lageren 
prijs, zooals in het betrekkelijke raadsbesl uit, 
in wezen eene verkapte bijdrage uit de ge
meentekas aan de woningbouwvereeniging 
wordt verleend; dat daardoor een onge
wenschte voorsprong aan den bouw voor de 
woningbouwvereeniging tegenover den bouw 
door particulieren wordt gegeven; dat Gede
puteerde Staten daarom, wat den prijs aan
gaat, bezwaar hebben tegen de uitgifte van 
de bedoelde terreinen; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat sedert eene reeks van jaren particulieren 
te Harlingen geen arbeiderswoningen bouwen, 
rnaar zich bepalen tot middenstandshuizen, 
we! ke zij bij voorkeur niet verhuren, maar 
ter bekoming van bedrijfskapitaal zoo spoedig 
mogelijk verkoopen; dat de bouwvereeniging 
,,Harlingen" daarentegen zich in hoofdzaak 
juist beperkt tot het type woning, waaraan de 
particuliere ondernemers zich niet laten ge
legen liggen; dat zij derhalve vrijwel uitslui
tend arbeiderswoningen sticht en <lit doet zon
der winstbejag te beoogen; dat de woning
toestanden te Harlingen voor werklieden voor 
een g root dee! nog zeer slecht zijn, zoodat 
dringend behoefte bestaat aan nieuwen aan
bouw; dat, daar Gedeputeerde Staten voor 
de bouwvereeniging denzelfden prijs verlan
gen als voor particulieren geldt, zij slechts 
eene denkbeeldige gelijkheid voorstaan, daar 
particulieren te Harl ingen geen arbeiders
woningen bouwen en derhalve van een voor 
hen geldenden prijs op dit punt geen sprake 
kan zijn; dat het terrain, waarvan de thans 
uitgegeven oppervlakte dee! uitmaakt, niet 
afzonderlijk moet worden beschouwd, maar te 
zamen met een voorliggend, reeds vroeger 
a ls bouwterrein uitgegeven stuk gemeente
land; dat, omdat op dit laatste stuk winst 
werd gemaakt, voor bet andere genoegen 
is te nemen met een billijker prijs, welke een 
bedrag van £ 2 niet behoeft te boveh te gaan, 
aangezien, blijkens gemaakte becijfering, eene 
som van £ 1.58 per M2. voldoende is, indien 
de exploi tatie van beide grondstukken, al s 
een geheel beschouwd, voor de gemeente geen 
verl ies mag opleveren; dat de verkoopprijs 

niet hooger clan f 2 per M2 kan zijn, omdat 
op den bouw niet is te bezuinigen, wnder a£ 
te dalen tot onvoldoend woningpeil; dat tot 
verhooging van huurprijs evenmin toevlucht 
kan wordon genomen, wijl de arbeider, waar
voor de nieuwe woningen zijn besternd, niet 
goed meer betalen kan, en daarenboven Ge
deputeerde Staten eene sluitende exploitatie
rekening eischen; dat, indien met Gedepu
teerde Staten een bed rag . wordt gevorderd van 
f 4 per M2., clit tengevolge kan hebben, dai 
de bouwvereeniging haar plan moet prijs 
geven; 

Overwegende: dat blijkens de overgelegde 
stukken het raadsbesluit strekt tot uitgifte 
in erfpacht aan de bouwvereeniging ,,Har
lingen" va n een perceel gronds, groot 2790 
M2., tegen eene jaarlijksche erfpachtssom, be
rekend naa r eene verkoopwaarde van f 2 
per 1\12 . ; 

dat di t bedrag aanmerkelijk lager is dan de 
werkelijke verkoopwaarde van den grond en 
derhalve eene verkapro bijdrage is in de ex
ploitatie-kosron der vereeniging; 

dat deze bevoorrechting van de eene klasse 
van ingezeronen boven de andere niet toelaat
baar is; 

dat weliswaar de Woningwet den Raad de 
bevoegdheid geeft, aan vereenigingen ten 
bate der vol kshuisvesting voorschotten en bij
dragen te geven, doch dat deze bevoegdheid 
in de artikelen 34 en 25 aan bepaalde voor
waarden is gebonden, waaraan het vastsrollen 
van een verlaagden canon niet voldoet; 

dat onder deze on:istandigheden Gedepuroer
de Staten rorecht aan bet raadsbesluit de 
goedkeuring bebben onthouclen; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

bet beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minisror van Arbeid, Handel en Nij

verheid en Onze Minisror van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw zijn belast met de uit
voering van <lit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur." 

Dit ontwerp wijkt af van dat, hetwelk bij 
het eerste advies der Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur was gevoegd in zoover, 
dat rekening is gehouden met het vereischte 
van ons beider contraseign op de te nemen 
beschikking; en dat aan de rechtsoverwegin
gen is toegevoegd, hetgeen (in het gewijzigd 
ontwerp) vo lgt op ,,dat dit bedrag aanmerke
lijk lager is dan de werkelijke verkoopwaarde 
van den grond," tot : ,,dat onder deze omstan
digheden Gedeputeerde Staten terecht aan 
het raadsbesl uit de goeclkeuring hebben on t
hou den". 

Ook en vooral zooals zij thans luiden kun
nen wij ons met de rechtsoverwegingen niet 
vereenigen, en we! omdat gehandhaafd blijft 
de stelling, dat de enkele omstandigheid, dat 
de erfpachtssom is berekend naar een grond
prijs aanmerkelijk beneden de ,,werkelijke 
verkoopwaarde" , tot onthouding van goed
keuring moest leiden, en omdat aan die srol
ling is toegevoegd, dat een ,,verkapt;e bij
drage" in de exploitatiekosten der vereeni
g ing zou worden verleend. 
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De Afdeeling voor de Geschillen van Be
,tuur merkt in haar nader advies op: 

,,Wijkt ·de e igenaar, dat is i. c. de gemeen
te , af van de marktwaarde, dat is van den 
prijs, · die in open concurrentie verkrijgbaar 
is, dan bevoorrecht hij bepaalde personen, of 
een bepaalde maatschappelijke klasse." 

De regal, dat de waarde van den grond be
paald wordt door de waarde van den opstal, 
is er juist een , die geldt in open concurren
tie. Het gaat hier niet om, zooals de Afdee-
1 ing opmerkt, ,,een prijs, <lien zekere gega
digden wenschen te bepalen", maar om de 
objectieve marktwaarde. Die waarde stijgt en 
daalt voor grond met de rentabili teit van den 
opstal. Grond voor den bouw van heerenhui
zen heeft een hoogere marktwaarde dan 
grond · voor den bouw van de eenvoudigste 
arbeic;lerswoningen. Wordt met dezen regal 
t'ekening gehouden, dan is er zoo min van be
voorrechting sprake, waar het gaat om ar
beiderswoningen, als van achterstelling of be
nadeelirig, waar sprake is van heerenhuizen. 

De Afdeeling miskent ook de strekking en 
den grondslag van het bezwaar, waar zij 
overweegt, dat weliswaar de Woningwet den 
Raad de bevoegdheid geeft aan vereenigingen 
ten bate der vol kshuisvesting voorschotten en 
bijdragen te geven, <loch dat deze bevoegdheid 
in de artt. 34 en 35 aan bepaalde voorwaar
den is gebonden, waaraan het vaststellen van 
een verlaagden canon niet voldoet. 

Wanneer gehandeld wordt naar den econo
mischen regel, dan is er geen sprake van een 
,, verlaagden" canon; evenmin als van een 
bijdrage. De wetgever kan, toen hij de moge
lijkheid schiep, om bijdragen in de exploita
tie van woningen te geven, niet bedoeld heb
ben, en heeft ook niet bedoeld, dat in afwij
king van economische fundamenteele regels 
zou worden gehandeld. En dat zou geschieden 
indien, zooals de Afdeeling wil, de bestem
ming van den grond buiten beschouwing werd 
gelaten bij de waardebepaling. 

Intusschen heeft de gemeente Harl ingen de 
erfpachtssom in <lit geval naar onze meening 
te laag gesteld. 

Op grond van de ingewonnen adviezen zijn 
wij van meening, dat de opbrengstmogelijk
heid · van grond, bestemd voor de ontworpen 
arbeiderswoningen aldaar, het betalen van 
een hoogeren canon da n den in het raadsbe
sl uit bepaalden we! toelaat. 

In verband hiermede hebben wij tegen de 
voorgestelde ongegrondverklaring van het be
roep geen bezwaar, mits deze geschiedt op 
grond van overwegingen, die met voren
staande beschouwing in overeenstemming zijn. 

Een in <lien zin opgemaakt ontwerp-besluit 
wordt Uwer Majesteit hierbij eerbiedig ter 
bekrachtiging aangeboden. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

T. J. Verschuur. 
D e M inister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

Ruys de Beer e nbrou ck. 

30 Septernbe,· 1929. BESLUIT tot toepassing 
van artikel 14 der Warenwet (Staa-tsblad 
1919 n°. 581) op honig. S . · 445 . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en · Nijverheid van 26 Jul i 
1929, n° . 1112 D, Afdeeling Volksgezondheid ; 

Gelet op artikel 14 der Warenwet (Staats-
"blad 1919 n° . 581) ; 

Den Raad van. State gehoord (advies van 
10 September 1929, n°. 18); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
24 September 1929, Afdeeling Volksgezond
heid , n°. 1297 D; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. 1. De aanduiding ,,Nederlandsche 
honig bereid onder toezicht krachtens de Wa
renwet" (Staatsblad 1919, n°. 581} mag uit
sluitend gebezigd worden voor honig, welke in 
Nederland gewonnen is onder het toezicht, 
overeenkomstig de bepalingen van dit besluit 
uitgeoefend. 

2. Een aanduiding, welke met de aandui
ding in het eerste lid bedoeld in strekking 
overeenkomt of daarop gelijkt, al of niet in 
samenhang met andere aanduidingen, mag 
niet gebezigd worden voor honig, welke niet 
gewonnen is onder het toezicht, overeenkom
stig de bepalingen van dit besluit uitgeoefend. 

2. H et toezicht, bedoeld in artikel 1 van 
<lit besluit, wordt uitgeoefend door een door 
Onzen Minister, belast met de uitvoering van 
dit besluit, erkend honigcontrolestation van 
een rechitspersoonlijkheid bezitteride'. vereeni
ging. 

3. De , aanduiding, bedoeld in het eerste 
lid van artikel 1, rrioet ;op de waar of hare 
verpakking worden aangebracht in den vorm 
van een- merk, door Onzen Minister, "•belast 
met de uitvoering van dit besluit, vastgesteld, 
en op de wijze daarbij aangegeven. , 

Dit merk 
a. wordt in de N ederlandsche Staatscou

rant bekend gemaakt; 
b. wordt op kosten van een erkend honig

controlestation vervaardigd en afgeleverd; 
c. is uitsluitend bestemd om door of van

wege aangeslotenen bij een erkend honig
controlestation van een rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereeniging te worden aangebracht 
op door hen gewonnen of aangekochte en in 
N ederland gewonnen honig of we! op de ver
pakking dier waar." 

4. Aan de goedkeur ing van Onzen Minister, 
belast met de uitvoering van dit besluit, zijn 
onderworpen : ' 

a. de statuten en het huishoudelijk regle
ment van de vereeniging, welke een erkend 
honigcontrolestation opricht of in stand houdt, 
alsmede alle wijzigingen en aanvullingen 
daarvan; 

b. de benoeming en het ontslag van den 
directeur van een erkend honigcontrolestation. 

5. Door Onzen Minister, belast met de uit
voering van <lit besluit, worden vastgesteld · 
de voorschriften, waaraan een honigcontrole
station van een rechtspersoonlijkheid bezitten
de vereeniging moet voldoen, om voor erken
ning in aanmerking te kunnen komen. Deze 
voorschriften moeten inhouden: 
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1. voorwaarden, waaraan de bestuursleden 
der vereeniging en de directeur van bet ho
nigcontrolesta.tion moeten voldoen; 

2. voorwaarden, waaraan moet worden vol
daan om als lid of aangeslotene tot de ver
eeniging te kunnen toetreden; 

3. bepalingen, welke de leden of aangeslo
tenen moeten in acht nemen; 

4. bepalingen omtrent de wijze, waarop 
de me1·lrnn, bedoeld in art. 3 van dit be
sluit, worden verstrekt aan de leden of aan
geslotenen, alsmede omtrent de wijze waarop 
bet toezicht wordt uitgeoefend en monsters 
worden genomen en onderzocht ; 

5. bepalingen omtrent de maatregelen te 
nemen tegen leden of aangeslotenen, die niet 
aan hun verplichtingen voldoen; 

6. bepalingen omtrent de wijze van intrek
king van merken, bedoeld in art. 3 van dit 
besluit en omtrent het toetreden, uittreden, 
schorsen of royeeren van leden of aangeslote
nen. 

6. Indien een erkend honigcontrolestation 
niet of niet behoorlijk de bij dit besluit op
gelegde verplichtingen nakomt, kunnen de 
aan dit station uitgereikte merken door Onzen 
Minister, belast met de uitvoering van dit 
besluit, worden ingetrokken. 

7. Dit besluit treedt in werking drie maan
den na den <lag der dagteekening van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

8. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel van Honigmerkenbesluit, met 
vermelding van den jaargang en het nummer 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 30sten September 1929. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van A.rbeid, Handel en Nijverheid, 
T . J. Ver s c h u u r. 

(Uitgeg. 21 October 1929.) 

30 September 1929. BESLUIT, · houdende 
bekendmaking van den tekst der wetten 
van 20 Juni 1862 (Staatsblad n°. 62) en 
van 1 Mei 1863 (Staatsblad n°. 47) , zoo
als die luiden na de laatstelijk bij de 
wet van 22 J uni 1929 (Staatsblad n°. 
325) daarin aangebrachte wijzigingen, 
alsmede van dien van de overige wetten 
betreffende de heffing van. den accijns 
op gedistilleerd, zooals die thans luiden, 
met uitzondering van de Tariefwet 1924 
(Staatsblad' n°. 568). S. 446. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 26 September 1929, n°. 40, 
Accijnzen; 

Gel et op artikel 3 der wet van 22 J uni 
1929 (Staatsblad n°. 325); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Eenig artikel. 
De wetten van 20 Juni 1862 (Staatsblad n° . 

62) en van 1 Mei 1863 (Staatsblad n°. 47), 
zooals die luiden na de laatstelijk bij de wet van 
22 Juni 1929 (Staatsblad n°. 325) daarin aan-

gebrachte wijzigingen, alsmede de overige 
wetten betreffende de heffing van den ac

-cijns op gedistilleerd, zooals die thans luiden, 
met uitzondering van de Tariefwet 1924 
(Staatsblad n°. 568), warden algemeen be
kend gemaakt door bijvoeging van den ge
wijzigden te kst dier wetten bij <lit besluit. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat met den 
claarin bedoelden tekst in het Staatsblad zal 
worclen geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 30sten September 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financii!n, De Ge e r. 
(Uitr;eg. 17 Octobe1· 1929.) 

TEKST DER WETTEN VA 20 JUNI 1862 
(STAATSBLAD N°. 62) EN VAN 1 MEI 
1863 (STAATSBLAD 0

• 47) , ZOOALS DIE 
LUIDEN NA DE LAATSTELIJK BIJ DE 
WET VA 22 JUNI 1929 (STAATSBLAD 
N°. 325) DAARIN AANGEBRACHTE WIJ
ZIGINGE , ALSMEDE TEKST VAN DE 
OVERIGE WETTEN BETREFFENDE DE 
HEFFI G VAN DEN ACCIJNS OP GE
DISTILLEERD ZOOALS DIE TRANS LUI
DEN, MET U ITZONDERING VAN DE 
TARIEFWET 1924 (STAATSBLAD N° . 568). 

WET van 20 Jun! 1862 (Staatsblad n°. 62). 

Iste HOOFDSTUK. 

B edrag van d, n accijns, gehalte van 
het gedistilleerd. 

Art. 1. § 1. Voor de toepassing clezer wet 
wordt als grnndslag aangenomen het vat ge
distilleerd, bij eene wa1mto van vijjtien gra-
1len van den honderddeeligen thermometer, 
hetwelk vijjtig kannen zuiveren alcohol bevat. 

§ 2. De accijns op het gedistilleerd van de 
in § 1 als grondslag aangenomen hoeveelheid 
en sterkte bedraagt eenhonderd en tachtig 
gulden en bij meerdere of mindere hoeveel 
heid of sterkte naar evenredigheicl. 

§ 3. Elke aangegeven of opgenomen hoo
veelheid gedistilleerd, waarin de alcohol in 
eene andere verhouding voorkomt of dat eene 
andere warmte heeft dan volgens § 1, wordt 
voor het berekenen van den accijns, en waar 
dit verder voor de toepassing clezer wet te pas 
komt, tot de terkte van het in § 1 bedoelde 
gedistilleerd herleid, overeenkomstig de be
pal ingen van art. 3. 1 

Art. 2. Onder gedistilleercl worden begre
pen, behalve de onvermengcle door overhaling 
verkregen a lcoholhoudende vloeistoffen: 

a. likeuren, bitters en andere dergelijke ge
distilleerde dranken; 

b. reukwaters, vern is en a lle andere met 
alcohol bereide vloeistoffen, geene dranken 
zijnde, voor zoover die vloeistoffen eene meer
dere sterkte hebben, clan in verhoucling van 
vijf kanncn zuiveren alcohol op het vat, bij 
den in art. 1, § 1, ve1melden warmtegraad ; 

c. alcohol bevattende producte.n en zelf
standigheden in geleivorm of in anderen niet 

1 Art. 1 gewijzigd bij art. 1 der wet van 7 
Februari 1929 (Staatsblad n° . 37). 
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vloeibaren staat, voor zoover zij eene hoogere 
,terkte hebben dan in verhouding van vij f 
l ite,· zuiveren alcohol op den hectol iter bij 
den in artikel 1, § 1, vermelden warmte
graad. 1 

Art. 3. § 1. Tot het bepalen van de sterk
te en het verr igten van de herleiding, voor
geschreven bij § 3 van art. 1, word n door 
Ons vastgesteld: 

a. de inrigting van den vochtweger tot het 
opnemcn van ged isti11eerd , dat na de over~ 
haling n iot is vermengd met andere zelfstan
rligheclen clan alcohol en water; 

b. de tafels, welke voor de verschillende 
inzinkingen van den vochtweger en de ver
schillencle warmtegraclen aanwijzen, hoeveel 
kannen zuiveren a lcohol bevat zijn op een 
vat van hei, onclerzochte geclisti ll eercl; de kan
nen ui tged rukt in pe1·centen, en de a lcohol 
herleicl tot den in art. 1, § 1, vermelden 
warmtegraad; 

r . voorschriften nopens het onderzoeken 
van de sterkte van gedist il leerd, dat ver
mengd of bereid is met zelfstandigheden, die 
de juiste opnem ing de r sterkte met den vocht
weger verhinderen. 

§ 2. De sterkte van het ged istill eerd wordt 
in de aangi[ten, documenten en andere stuk
ken, in overeenstemming met de voormelde 
tafels, steeds in pr1'Centen en tienden van pe1·
·:cnten venneld. 

§ 3. -Bij het opnemen van ruwnat of enkel 
nat, van mindere sterkte clan van veertig per 
r,,nt, in ene branderij, wordt op de tot de 
sterkte van vij/ tig pe1· cent herleide hoeveel
he id ged i t illeerd eene korting verleend voor 
het verl ies bij de verdere overhalingen. Deze 
korting wordt bepaalcl op twee ten honde,·d, 
wanneer het ruwnat eene sterkte aanwijst van 
beneclen ·vij/tien per cent, en op een ten hon
derd, wa nneer het ruwnat of enkelnat eene 
sterkte aa nwijst van vij/tien tot beneden vee·r
l'i(/ pe,· cent. 

§ 4. Bij de herleiding eener aangegeven of 
opgenomen hoeveelheid gedistilleercl wordt, 
wanne~r die hoeveelhe icl een vat ad vij/tig 
per cent of meer beclraagt, de uitkomst zon
der onderdeelen van kannen, en wanneer de 
hoeveelheicl minder dan een vat beclraagt, de 
uitkomst zoncler onderdeelen van ,naatjes aan
gewezen. De breuken van eene halve kan of 
een half m.aatje en daarbeneden warden n iet 
gerekend, en claarboven voor geheelen geno
men; met uitzonclering echter voor bet geval , 
dat clit invloed mogt uitoefenen op het al of 
n iet bestaan van over trecl ing wegens over- of 
onclermaat, a ls wanneer de juiste uitkomst 
rler herl e iding tot grondslag voor het bereke
nen van accijns en boete gE,nomen worclt. 

Ilde HOOFDSTUK. 

]J rande1·ijcn, distill eerderijen en bergplaatsen 
van gedistilleerd. 

Art. 4. § 1. Met opzigt tot cleze wet, war
den de stokerijen, waarin gedistilleercl ver
,·aardi gd of bewerkt worclt, onderscheiden in 
bmnderijen en distilleerderijen. 

§ 2. Door branderijen worden verstaan d ie 

1 Art. 2 gewijzigcl bij art. 1 cler wet van 22 
Juni 1929 (Staatsblad n°. 325). 

stokerijen, waarin gecl ist ill eercl vervaarcligd 
wordt uit gegiste gronclsto[ fen, onverschillig 
of al dan niet zoogenaamde beslagbakken 
warden gebezigd. In de panden dezer bran
clerijen kan, behoudens het bepaal de bij art. 
120, § 1, tevens moutwijn of ander gedisti l
leercl door overhaling gezuiverd of tot d rank 
gestookt word en. De tot die overhal i ng ge
bezigde localen en werktuigen warden be
schouwd a ls tot de branderij te behooren. 

§ 3 . Door disti lleerderijen warden verstaan 
die sto kerij en, waarin a l leen moutwijn of an
der ged istil leercl door overha ling gezu ivercl of 
tot clrnnk gestookt wordt. 

Art. 5. § 1. De brnnderijen wo l'clen ge
rangschikt in drie hoo/dsoo,·ten, naar gelang 
van de gronclstoffen, welke e r in bewerlct; 
worden. 

§ 2. De branclerijen behooren: 
a. tot de eerste soort, wanneer uitsluitend 

meel van granen als gronclstof worclt ver
bruikt· 

b. ~t de tweede soort, wanneer aardappe
len, vermengcl met meel van grnnen of met 
gekneuscl ongedroogd mout, verbru ikt war-
den; en . 

c. tot de derde soort, wanneer andere clan 
de voormelde grondstoffen verbruikt worclen. 

Art. 6. § 1. De branderijen der eerste 
soort warden ve rcleelcl in •vier klassen. 

§ 2. Wanneer volgens art. 57 met l igt be
slag gewerkt worclt, behooren zij tot de eerste 
klasse, onverschill ig hoe groat de inhoucls
ruimte cler gebezigde ruwketels zij , en of al 
clan n iet stoom voor het ruwstoken aangewend 
worde. 

§ 3. W anneer volgens art. 57 met zwaa'r 
beslag gewerkt worclt, behooren zij : 

a. tot de tweede klasse, inclien de gebezig
cle ruw ketels te zamen eene grootere i nhoucls
n ,imte hebben cl an van tien vaten, onver
schilli g of al clan niet stoom voo r het rnw
stoken aangewencl worcle ; 

b. tot de derde klasse, iudien de gebezigcle 
ruwketels te zamen eene inhoud ruimte heb
ben. van ticn vaten of daarbeneden, en stoom 
voo,· het ruwstoken aangewend worclt; 

c. tot de vierde ldasse, indien de gebezigcle 
ruwketels te zamen eene inhoudsruimte heb
ben van tien vatcn of claarbeneclen, en geen 
stoom voor het n nvstoken · aangewencl worclt. 

Art. 7. De clistilleerclerijen worclen gernng
schikt in twee klassen. Zij behooren: 

a. tot de ee'l'Ste klasse , wanneer het te be
werken gecl istill eercl oncler genot van door
loopencl crecliet voor den accijns wordt inge
s lagen; en 

b. tot de tweede klass e, wanneer veraccijnscl 
ged ist ill ee rd bewerkt wordt. 

Art. 8. § 1. E ene branclerij mag gelijktij
rlig slechts tot eene soort en klasse, en eene 
disti lleerderij gelijktijdig slechts tot ecne klas
se behooren. 

§ 2. In de panclen of op de erven, welke 
, met eene branclerij gemeen chap hebben, mag 

geene brander1J, tot eene andere soort of 
klasse behoorende, noch eene clistilleerderij 
bestaan of opgerigt warden, behouclens het 
bepaal de bij art. 4, § 2. 

§ 3. In de panden of op de erven, welke 
met eene clistil leerclerij gemeen chap hebben, 
mag geene brnnderij , noch eene distilleerclerij , 
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tot eene andere klasse behoorende, bestaan of 
opgerigt worden. 

Art. 9. § 1. De hoofdingang eener bran
derij of disti lleerderij moet aan eenen open
baren weg zijn, waarover met gewone rij- of 
voertuigen kan gereden worden. Eene bran
derij of distilleerderij , welke bij het in wer
king komen der tegenwoordige wet niet aan 
d it voorsohrift voldoet, blij ft op den bestaan
den voet toegelaten, m its de toegang tot de 
branderij of distilleerderij onafgesloten en on
belemmerd blijve. 

§ 2. Het is verboden om in de woonhui
zen of in andere panden, welke tot eene bran
derij behooren of daannede gerneenschap heb
ben, eenen meel- of moutmolen, of eenige an
dere fabriek of trafiek te hebben of op te 
r igten , waar in grondstoffen bewerkt of ver
vaardigd worden, geschikt om met of zonder 
nadere bewerking de wijngisting te onder
gaan of door distillatie een geestrijk vocht op 
te leveren. 

§ 3. Van het verbod van § 2 zijn uitge
zonderd: 

a . . de bij het in werking komen der tegen-
, woordige wet bestaande bierbrouwerijen, wel

ke gemeenschap hebben met branderij en, 
m its de brander zich gedrage naar de voor
waarden, welke daaromtrent door Onzen Mi
nister van Financien zullen vastgesteld wor
den; 

b. de mouterijen, wanneer in de aangren
zende branderij geen ongedroogd mout ver
werkt wordt, volgens art. 17, § 2, en art. 33, 
§ 2; 

c. de panden, gemeenschap hebbende met 
eene branderij der derde soo,·t, voor zooveel 
betreft de grondstoffen, welke bij de bijzon
dere bepalingen volgens art. 81 voor het ge
not dezer uitzondering worden aangewezen. 

§ 4.- Het is mede verboden om in de woon
huizen of andere panden, welke met eene 
branderij of met eene distilleerderij der eerste 
klasse gemeenschap hebben of daartoe behoo
ren, eene grossierderij , sl ijterij of andere ne
ring in veraccijnsd gedistilleerd uit te oefenen. 

§ 5. Van het verbod van § 4 zijn uitgezon
derd de woningen of panden, waarin de ver
boden uitoefening bij het in werking komen 
d·er tegenwoord ige wet plaats heeft; met <lien 
verstande , dat deze u itzondering, onvermin
derd het bepaalde bij art. 122, § 3, vervalt bij 
het vernnderen van eigenaar of gebrui~er der 
panden, of wanneer in eene branderij van de 
de,·de of vierde klasse der eerste soort, of van 
de tweede soo,·t, de bij de afkondiging dezer 
wet aanwezige ruwketel wordt vergroot, of 
ook wanneer eene zoodanige branderij over
gaat tot de cerste ldasse van de eente soort, 
of tot de derde soo,·t. 

Art. 10. § 1. De panden en erven, welke 
tot eene branderij of distilleerderij behooren 
of daarmede gemeenschap hebben, zijn .aan 
het onderzoek der ambtenaren onderworpen 
op denzel £den voet a ls de branderij of distil 
leerderij . 

§ 2. In de gedeelten dier panden, welke 
tot woning dienen , geschiedt dit onderzoek 
echter niet dan op schriftel ijke magtiging 
van den ontvanger of van eenen hoogeren 
ambtenaar, tenzij voor het geval dat eenig 
voorwerp aan het onderzoek der ambtenaren 
mogt worden onttrokken, en zij <lit in d ie 

gedeelten zien overbrengen, in welk geval 
het onderzoek onmiddellij k kan geschieden. 
Van deze huisvisitatien wordt steeds een 
schriftelijk verslag opgemaakt, waarvan een 
afschrift aan den brander of d istill ateur wordt 
uitgereikt. 

Art. 11. § 1. De gemeenschap, in de drie 
voorgaande artikelen bedoeld, wordt geacht 
aanwezig te zijn: · 

a . met alle woonhuizen of andere panden, 
welke door middel van deuren , trappen, ven
sters of andere openingen met de branderij of 
distilleerderij in gemeenschap staan; 

b. met de onbebouwde erven, die door ge
bouwen, 1nuren, heggen, omheiningen, vijver-s 
of slooten van den openbaren weg zijn afge
scheiden, en op eene der onder a vermelde 
wijzen met de branderij of distilleerderij in 
gemeenschap staan; 

c. met woonhuizen of andere panden, die 
op eene der onder a vermelde wijzen met de 
evengenoemde onbebouwde en·en in gemeen
scha p staan. 

§ 2. De bepalingen onder b en c zijn ech
ter alleen van toepassing, wanneer de daarbij 
bedoelde onbebouwde erven, woonhuizen of 
panden in bezit of gebruik zijn bij den bran
der of distillateur, of bij zijne huisgenooten, 
bedienden of werklieden. 

Art. 12. § 1. De pij pen of buizen, gelegd 
wordencle onder de vloeren of door de muren 
eener branderij of distilleerderij , en dienende 
of kunnende dienen tot het geleiden van 
stbom, of van ruwnat, moutwijn of ander ge
distill eerd, uit de slangen naar de grondva
ten, ui t het eene grondvat naar het andere of 
naar a ndere werktuigen of localen, moeten 
in goten of openingen in d ier voege worden 
gelegd of geplaatst, dat de ambtenaren de 
pijpen of buizen steeds over hare geheele 
lengte en haren omtrek kunnen onderzoeken. 

§ 2. Buiten de stoompijpen, m ag geene der 
genoemde pijpen of buizen in panden of lo
calen worden geleid, welke niet tot de bran
derij of dist illeerderij behooren. 

§ 3. Bestaande pijpen of buizen, niet vol
doende aan het voorschrift van § 1, moeten 
bij de eerste vernieuwing, verandering of her
stelling dienovereenkomstig ingerig t worden. 

Art. 13. § 1. De brander levert, binnen 
veertien d.agen na het in werking komen der 
tegenwoordige wet, ten kantore des ontvangers, 
tegen bewijs, eene onderteekende aangifte in, 
ho1.1dende eene duidelijke opgave of aanwij
zing van: 

n. de plaats en dagteekening der aangifte; 
b. den naam en de woonplaats des bran

ders, of de firma, met den naam en de woon
plaats des beheerders; 

c. de soort en klasse waartoe de branderij 
behoort; 

d. den naam en de woonplaats van den 
eigenaar of bezitter; 

e. de benaming der branderij, de gemeente 
en de straat of andere aanwijzing van de Jig
ging, benevens de kadastra le sectie en nom
mer; 

/. de soorten van meel of cler andere grond
stoffen , welke zullen gebrui kt worden, met 
afzonderlijke vermelding van gebuild meel ; 1 

1 Art. 13 gewijzigd bij art. 1 der wet van 
31 December 1898 (Staatsblad n°. 286) . 
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{J. de panden en erven , welke de branderij 
uitmaken, hunne ingangen en de bestaande 
gemeenschap met andere panden, met inacht
neming van het bepaalde bij art. 122, § 2; 

h. de bergplaatsen voor meel, volgens art. 
18, en, waar dit te pas komt, het locaal, die
nende tot het t ijdelijk nederleggen van meel , 
volgens art. 78, § 4; 

i. de gedeelten der branderij of de daar
toe behoorende panden, welke gebezigd wor
den tot het nederleggen van gedistilleerd op 
fust, of anders clan in de bakken en vaten, 
bedoeld bij onderdeel v; zijnde hiervan uitge
zonderd de localen, waarin de evengenoemde 
bakken en vaten, alsmede die, waarin de ruw
of distilleerketels geplaatst zijn, welke loca
len steeds worden geacht tot het nederleggen 
van gedistilleerd gebezigd te worden ; 

k. de stoompijpen en de pijpen of buizen, 
vall ende onder de bepalingen van art. 12; 

l. de ketels, uitsluitend dienende tot het 
koken van warer; 

v,. de ketel s, di enende tot het voortbren
gen van stoom; 

n . de vaten, bakken, kuipen of ketels, 
waarin de grondstoffen eenige bewerking on
dergaan voor dat die worden overgestort in de 
beslagbakken of de kuipen, waarin zij worden 
in g isting gebragt; 

o. de bakken of kuipen, waarin de grond
stoffen de wijngisting ondergaan, zoo als : de 
beslagbakken en alle andere gistingskuipen, 
a lsmede de bakken, grondvaten of putten tot 
het bergen van suiker- of zoogenaamd vorm
bakswater · 

71. de gistbakken; 
q. de verzamelingskuipen ; 
,.. de versnellingskuipen; 
s. de ruwketels, met opgave of zij al dan 

niet tevens voor het overhalen van ruwnat, 
enkelnat of moutwijn worden gebezigd; 

t. de distilleerketels, uit.sluitend voor dat 
overhalen wordende gebezigd ; 

i,. de samengestelde werktuigen voor het 
ruwstoken · 

v. de grondvaten en vaste bakken of log
gers, bestemd tot het bergen van ruwnat, en
kelnat, moutwijn en ander gedistilleerd; 

w. de verkoelingskuipen, waarin de slan
gen der ruw- en distilleerketels bevat zijn ; 

x. de zoogenaamde bovenbakken, bestemd 
tot het opkoelen van dunne spool ing; 

ij. de grondbakken of putten, bestemd tot 
het bergen van spoeling of tot eenig antler 
einde, niet omschreven bij de vorige onder
dcel en. 

§ 2. Ten aanzien der werktuigen, bedoeld 
bij de onderdeelen l tot en met ij, wordt op
gave geda.an van de soort en benaming, het 
getal en de nommer . Van de werktuigen, be
doeld bij de onderdeelen n tot en met v, 
wordt tevens de inhoudsruimte, voor zoover 
die reeds door ambtenaren opgenomen is, op
gegeven, of we! venneld dat eene hermeting 
verlangd wordt, Bovendien moet, zoo deze 
stukken vroeger niet reeds zijn ingediend, bij 
onderdeel u gevoegd zijn eene teekening of 
schet.s der toestellen, benevens eene volledige 
omschrijving nopens hunne inrigting, gebruik 
en verschillende afrnetingen, beide stukken 
door de onderteekening des branders gewaar
merkt. 

§ 3. De distillateur levert op denzelfden 
voet eene aangifte in , houdende de aanwij 
zingen orntrent zijne distilleerderij , welke ten 
aanzien der branderijen bij de onderdeelen 
a tot en met e, (I, i tot en met m, t, v , w en ij 
zijn voorgesch re ven. 

§ 4. Hij die, na het in werking komen der 
tegenwoordige wet, eene branderij of distil
leerderij in bezit of gebruik neemt, of die 
eene nieuwe verl angt in werking te brengen, 
levert v66r het in werking brengen eene ge
lijke aangifte in. 

§ 5. De brander of distillateur, die eenige 
verander ing verlangt te brengen in hetgeen 
hij volgens de onderdeelen b, c, e, /, g, h of i 
heeft aangegeven, levert deswege vooraf eene 
aanvull ingsaangifte in. 

Art. 14. § 1. Voordat tot het oprichten 
eener nieuwe branderij of distilleerderij wordt 
overgegaan, moet de Jigging aan de goedkeu
ring van Onzen Minister van Financien wor
den onderworpen. 

§ 2. Na ver!<regen goedkeuring geeft de 
oprichter, regen bewijs, schri ftelijk kennis aan 
den ontvanger, v66rdat tot het plaatsen van 
grondhakken of andere werktuigen wordt 
overgegaan, onverminderd de verplichting om, 
v66r het in werking stellen der branderij of 
distilleerderij, de aangifte te doen , voorge
schreven bij het vorig artikel. 1 

Art. 15. § 1. Hij die, op het t ijdstip van 
het in working komen der tegenwoorclige wet, 
eene bergplaats in gebruik heeft, tot opslag 
van gedistilleerd onder genot van doorloopend 
crediet voor den accijns, levert binnen veer
tien dag en na dat tijdstip, tegen bewijs, - en 
hij, die later eene zoodanige bergplaats in 
gebruik verlangt te stellen, levert minstens 
acht da(!e'n v66r het tijdstip, waarop hij tot 
dat in gebruik stellen verlangt over re gaan, 
ten kantore des ontvangers, eene ondertee
kende aangifte in, houdende de aanwijzingen 
omtrent die bergplaat.s, welke ten aanzien 
der branderijen bij de onderdeelen a, b, d, e, 
(I en i van art. 13 zijn voorgeschreven. 

§ 2. Op deze bergplaatsen, en op de han
delaren die ze in gebruik hebben, zijn de be
palingen van de §§ 1, 4 en 5 van art. 9, art. 
10, art. 11 en § 6 van art. 13 van toepassing. 

§ 3. De ontvanger geeft, binnen acht do,. 
aen na het inl everen der aangifte eener 
nieuwe of veranderde bergplaats, een bewijs 
daarvan a f, hetwel k tot toelating clier berg
plaats strekt. Hij weigert dit echter, wanneer 
zij niet aan de voormelde bepalingen van art. 
9 voldoet. 

§ 4. Wanneer de belanghebbende zich met 
die weigering bezwaard acht, kan hij zijne 
klagte deswege indienen bij den provincialen 
direcreur . en , zoo hij in diens beslissing niet 
berust, bij Onzen Minister van Financien, aan 
wiens uit.spraak hij zich moet onderwerpen. 

Art. 16. § 1. Boven iederen aan den open- . 
baren weg uitkomenden ingarrg eener brande
rij, distilleerderij of bergplaats moet een op
sch1·ift geplaatst worden, houdende, in duide
lijk zigtbare letters, in ol ieverw, de woorden: 
Branderii, Distilleerderij of Bergplaat.s van 
Gedistilleerd, met bijvoeging, in het opschrift 

1 Art. 14 gewijzigd bij a rt. 29 der wet van 
19 Mei 1922 (Staa.tsblad n°. 329). 
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boven den hoofdingang, van de benamiog der 
braoderij , distilleerderij of bergplaats, van 
den 11aam des branders, des distillateurs, des 
handelaars of der firma, en van de kadastrale 
sectie en no1nn1er. 

§ 2. Bij verzuim van hetgeen in <lit artikel 
is voorgeschreven, wordt de nalatige door den 
011tvanger bij eene schri [telijke waarschuwing 
uitgenood igd om binnen d,·ie dag en daaraan 
te voldoen. 

Illde HOOFDSTUK. 

l nslag en verantwo<rrding van 11,eel in 
branderijen. 

Art. 17. § 1. Het is geoorloofd om in eene 
branderij der eerste of tweede s001·t meel van 
alle graansoorten te verbruiken, mits het in
geslagen en verantwoord worde overeenkom
st ig de be pal ingen van dit en het vijfde hoo/d
stuk. 

§ 2. Onze Minister van Financien . is be
voegd om onder de noodige voorzieningen te 
Yerg1mnen, dat in de branderijen der tweede 
,oort ongedroogd mout in plaats van meel in
geslagen en verbruikt worde, in welk geval op 
dat mout van toepassing zijn de bepalingen, 
welke bij deze wet ten aanzien van het meel 
zijn vastgesteld, voor zoover daarop bij de ver
gunning geene uitzonderingen zijn gemaakt. 

Art. 18. § 1. H et meel, ten dienste eener 
branderij ingeslagen, moet uitsluitend ne<ler
gelegd of geborgen worden in bijzondere daar
toe opgegeven bergpl aatsen, welke zich moe
ten bevinden in de panden die tot de bran
derij behooren en met haar regtstreeks in ge
meenscbap staan, docb afgescheiden van bet 
vertrek of locaal, waarin de beslagbakken 
staan of bet beslag bereid wordt. 

§ 2. Op of boven iederen ingang der berg
plaatsen voor meel moet een opschrift wor
den geplaatst, hondende, in duidelijk zigt
bare letters, in olieverw, de woorden: Berg
J)I aats voor Mee!. 

§ 3. Bij verzuim van hetgeen in de vorige 
zinsnede is voorgeschreven, wordt de nalatige 
door den ontvanger bij eene schriftelijke 
waarschuwing uitgenoodigd om binnen drie 
dagen daaraan te voldoen. 

Art. 19. § 1. Geen meel mag in eene in 
werking zijnde branderij , noch in de panden 
of op de erven, welke daartoe behooren of 
daarmede gemeenschap hebben, aanwezig 
zijn, elders dan in de bij het vorig artikel be-
doelde bergplaatsen. · 

§ 2. Hiervan is uitgezonderd: 
a. het meel, bestemd voor de werkzaam

heden in eene bierbrouwerij, welke met de 
branderij gemeenschap heeft, overeenkomstig 
de voorwaarden, d ie door Onzen Minister van 
Finantien ingevolge § 3 lit. a van art. 9 vast
gesteld worden; 

b. het meel, dat overeenkomstig art. 61, 
§ 2, of art. 78, § 3, tijdelijk op de stelling 
geplaatst, of, volgens art. 78, § 4, in een 
ander vertrek nedergelegd is, tot het maken 
of bereiden van het beslag; 

c. eene hoeveelbeid van boogstens vij/ pon
den meel tot huisselijk gebruik, in eene wo
ning, welke met de branderij gemeenschap 
heeft. 

§ 3. De Minister van Financien kan onder 

de nooclige voorzieningen toelaten bet voor
handen hebben van meel voor veevoeder in 
stallen, die met eene branderij gemeenscbap 
hebben . 1 

Art. 20. § 1. De brander, die meel ver
langt in te slaan, levert ten kantore des ont
vangers eene onderteekende aangifte in, hou
clende opgave van: 

a. de dagteekening der aangifte; 
b. den naam des branders, alsmede de ka

dastrale sectie en nommer der branderij , waar 
de inslag zal plaats bebben; 

c. het micldel van vervoer, en den naam 
van den persoon, door wien de aanvoer zal 
gescbieden; 

d. de soort van meel; met dien verstande 
dat meel van rogge of gerst, en van mout 
van deze graansoorten, te zamen en onge
splitst, onder de benaming van brandersgraan, 
kan opgegeven word en; 

e. de juiste boeveelheid in gewigt, (in 
scbrijfletters}; 

/. het getal en de mei·ken der zakken, 
waarin het meel za l worden aangebragt, (bet 
getal mecle in schrijfletters) ; 

g. het tijdstip, waarop de brander den in
s lag verlangt te verrigten. 

§ 2. Deze aangifte moet, wanneer in de 
gemeen ten, waar de branclerij is gevestigcl, 
een ontvanger en comm iesen geplaatst zijn, 
minstens (wee u1·en, en in a ndere gemeenten 
minstens zes m ·en v66r het tijdstip, waa rop 
de inslag worclt verlangcl , zijn ingeleverd. 

Art. 21. § l. De ontvanger geeft, op de 
voonnelde aangifte, een biljet tot inslag van 
het meel af, inhoudende hetgeen in de aan
g ifte bij de onderdeelen c, tot en met / is ver
meld. 

§ 2. Hij bepaal t in het bi! jet tevens den 
tijd , gedurencle welken het geldig is tot bet 
doen van den inslag. Deze tijd, welke <l ien 
van twee uren niet mag te boven gaan, moet 
invallen tusschen het tijdsverloop van zons
opgang tot zons-onclergang, cloch mag in geen 
geval v66r zes u,·e des morgens aanvangen. 
Buiten den bepaalclen t ijd is het biljet niet 
ge ldig om den inslag te dekken. 

§ 3. In bijzondere omstandigheclen kan de 
inslag, ook op andere uren clan tusschen het 
voormeld tijdsverloop, door den controleur, of, 
indien deze niet ter plaatse gevestigcl is, door 
den ontvanger worden toegestaan. 

Art. 22. De brander, die meel uit zijne 
branderij verlangt uit te slaan, levert eene 
aangifte deswege in, en de ontvanger geeft 
daarop een biljet tot uitslag af, een en ancle r 
op gelijken voet als ten aanzien van den in
s lag bij de artt. 20 en 21 is voorgeschreven. 

Art. 23. § l. Inslag van meel in eene in 
werking zijncle branclerij, of in de panden of 
op de erven, welke daartoe behooren of daar
mecle gemeenscbap hebben, anders clan over
eenkomstig de artt. 20 en 21. is verboden . 
Hiervan is uitgezonclerd de inslag van het 
meel onder a en c van art. 19, § 2, bedoeld , 
mi ts dat die regtstreeks in de bierbrouwerij 
of woning, en tusschen zons-op- en ondergang 
gescbiede. 

§ 2. Uitslag van meel uit eene in werking 

1 Art. 19 gewijzigd bij art. 1 der wet van 
31 December 1898 (Staatsblad n°. 286). 
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zijnde branderij , en uit de panden of van de 
erven, welke daartoe behooren of daarmede 
gemeenschap hebben, anders dan overeenkom
stig art. 22 en art. 24, § 2, is verboden. 

Art. 24. § l. W anneer de ambtenaren 
eene partij meel bij den inslag opnemen, stel
len zij eene verklaring op het · biljet nopens 
hunne bevinding. Bij een verschil tusschen de 
hevonden hoeveelheid meel en die op het 
biljet tot inslag vermeld, geven zij daarvan 
schriftelijk kennis aan den ontvanger, ten 
e inde hij de debitering volgens a rt. 27, § 2 
lit. b, dienovereenkomstig wijzige. 

§ 2. U itslag van meel mag niet geschie
den clan onder toezigt van ambtenaren, die 
de opgegeven partij meel opnemen. Het bil
jet wordt, nadat het door de ambtenaren is 
afgeteekend, door hen ten ka ntore des ont
vangers ingeleverd, ten e inde hij de CI·edite
r ing volgens art. 27, § 3, lit. b, daarop ver
r igte. De ambtenaren geven den brander een 
bewijs af van het ingetrokken biljet. 

§ 3. Er bestaat overtreding, indien bij 
den inslag of bij den uitslag een grooter ver
schil op de aangegeven hoeveelheid meel, clan 
van een en een half ten honde,·d, in meer of 
minder, bevonden wordt. 

Art. 25. § 1. Bij den inslag en bij den 
uitslag moeten de in hetzelfde biljet ver
melde zakken ieder eene gelijke hoeveelheid 
meel bevatten. 

§ 2. Een verschil van een pond of minder 
op een igen zak, of ook een grooter verschil 
op eenen enkelen van de in hetzelfde biljet 
vermelde zakken, wordt niet in aanmerking 
genomen, behoudens de toepassing van bet 
vorig artikel, voor het geva l de geheele partij 
meel niet met het biljet tot inslag overeen
stemt. 

Art. 26. § 1. Op het micldel van vervoer, 
waa1mecle de aanvoer van meel voor eene 
branderij gesch iedt, mag zich geen ander meel 
bev inden, clan dat hetwelk voor branders be
stemd is en waarvoor biljetten tot inslag 
zijn geligt. 

§ 2. W anneer de in- of opgeladen partijen 
meel voor meer clan eene branderij bestemd 
zijn, moeten de zakken, voor iedere branderij 
bestemd, of den naam des branders, of andere 
ondersche idene merken dragen, zoodanig dat 
de eene partij van de andere kunne worden 
onderkend. 

§ 3. De vervoerder is gehouden om, bij het 
afladen van meel aan eene branderij, den 
ambtenaren, op hunne eerste aanvrage, het 
biljet tot inslag van iedere partij meel, welke 
op zijn vaar- of voertuig aanwezig is, te ver
toonen. 

Art. 27. § l. Tussch;n den brander en de 
admin istratie wordt, ten kantore des ont
vangers, wegens het ingeslagen meel eene re
ken ing geopend. 

§ 2. Op deze rnkening worden als debet 
gebragt: 

a. het saldo der vorige rekening; 
b . de ingeslagen hoeveelheden mee l vol

gens de biljetten; 
c. hetgeen bij de opneming meer wordt be

vonden, clan volgens de reken ing moet aan
wezig zijn . 

§ 3. Op de rekening worden als credit ge
bragt: 

a. de hoeveelheden meel, welke volgens de 

aangiften tot stoken, gedurende den tijd , waar
over de reken ing loopt, zijn verbruikt; 

b. de uitgeslagen hoeveelhedcn rneel vo l
gens de biljetten; 

c. het meel, volgens de in art. 69, § 3, be
doelde vergunning, gebez igd tot het vervaar
digen van kunstgist; 

d . hetgeen bij opnem ing minder wordt be
vonden, dan volgens de reken ing n1oet aan• 
wez ig zijn; 

c . het op nicuwe rek ning over te brengen 
satdo. 

§ 4. Er wordt eene afzonderl ij ke rekenin, 
gehouden voor iedere bnmderij. Eene zooge
naamde dubbele branderij, en branderijen, die 
vereen igd zijn in hetzelfde panel of in panden 
tusschen welke gemeenschap bestaat. worden 
echter voor de toepassing van deze bepaling, 
a lsmede van art. 20, § 1, lit. b, en a r t. 26, 
§ 2, a ls slechts 66ne branderij beschouwcl. 

Art. 28. § 1. De reken ing wonlt, na iedere 
opnem ing van den voorraad meel, afges loten. 

§ 2. De brander is bevoegd om de a[slui 
ti ng gezamenlijk met den ontvann-er te ver
rigten, mit hij zich daartoe binnen twee dagon 
na de opneming ten kantore des ontvange,·s 
ve,·voege. B ij gebreke van <li en geschiedt de 
afslui ting eenzijclig door den ontvanger, vol
gens de bij hem berustencle register en be
scheiden, zonder dat de brnnder tegen de nit
komst in verzet kan komen. Bij zoodanige 
eenzijdi ge afsluiting geeft de ontvanger den 
brander schriftelijk kennis van de uitkomst 
clier afsluiting. 

§ 3. De brander, di e vermeenen mogt dat 
misstellingen in eene eenzij dig gesloten reke
ning bestaan, kan zich, mits binnen eene 
maand na de afslu iting, onder overlegging 
van de bewijzen, aan Onzen Minister ,·an Fi
nancien wenden, met verzoek om de rekeni ng 
te doen verbetercn. 

Art. 29. § 1. De ambtenarcn zij n bevoegd, 
mits door den ontvanger of eenen hoogercn 

·ambtenaar chriftelijk daartoe gemagtigcl, om 
den voorraad meel in eene branderij op te 
nemen. 

§ 2. Bij e lke opneming maken zij van hun
ne bevinding een relaas op, hetwelk ten kan
tore van den ontvanger ingelevercl wordt, na
dat de brander tot de medeteekening uitgenoo
digd en hem een afschrift uitgereikt is. 

§ 3. Er bestaat overtreding, inclien een 
grooter verschil op de hoeveelhe id meel , welke 
volgens de rekening moet aanwezig zijn, clan 
van een en ecn half ten honde,·d, in meer of 
minder, bevonden wordt ; de spel ing berekend 
over het debet der rnkening sedert de vorigc 
opneming. 

Art. 30. § 1. Het is verboden om het voor
handen meel met zand, aarde of , ndere zel f. 
standigheden te vermengen. 

§ 2. Mee], waaronder rnee r vreemde be
standdeelen dan vijf ten honderd van zij u ge
wigt bevonden worden , wordt voor ve1mengd 
gehouden. 

§ 3. Het a lzoo vermengde rneel wordt bij 
de opnemingen volgens het vor ig arti kel uiet. 
in aanmerking genornen . 

Art. 31. 1 

1 Art. 31 vervallen blijkens art. 1, § 3 der 
wet van 31 December 1898 (Stctatsb lad 11°, 
286 ). 
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Art. 32. § 1. Bij de opnemingen bij in- en 
uitslag, en bij alle andere opnemingen van 
meel in eene branderij, ingevolge dit of het 
vijfde hoofilstuk, worden Mn of meer led ige 
zakken, van dezelfde soort en grootte als die 
waarin zich het op te nemen meel bevindt, ter 
keuze der ambtenaren, gewogen, en naar de 
uitkomst daarvan de tarra van al de gelijk
soortige zakken berekend. 

§ 2. De brander is gehouden 01r1 bij de 
YOOrmelde opnemingen, op het verlangen dcr 
ambtena1·en, het uitgestorte meel te doen op
zakken, de zakken door zijne a rbeiders op en 
van de schaal te doen brengen, ze te doen 
ledigen of overstorten en, des noodig, de ver
eisch te ledige zakken te verschaffen . 

Art. 33. § 1. H et malen of breken van 
granen, of het hebben van een handmol en of 
ander werktuig, bekwaam of in het kort be
kwaam kunnende gemaakt worden om granen 
te malen of te breken , in eene branderij en in 
de panden, welke daartoe behooren of daar
mede gemeenschap hebben, is verboden. 

§ 2. Dit verbod is niet van toepassing op 
de werktui gen, dienende voor het kneuzen van 
ongedroogd mout, in het geval voorzien bij 
art. 17, § 2. 

IV de HOOFDSTUK. 
l nrigting, gebruik, opnerning ~n ·verzegeling, 

van we,·ktuigen in b,·anderijen en 
distill eerderijen. 

Art. 34. § 1. De werktuigen, vermeld in 
de onderdeelen n tot en met w van art. 13, 
§ 1, moeten binnen de muren der branderij 
of distill eerderij gepl aatst zijn . Hierop worden 
u itzonderingen toegelaten voor de stoomvaten, 
dienende tot het gaarstoomen van aardappe
len, en voor de verkoelingskuipen, wel ke 
werktui gen in de open lucht kunnen geplaatst 
worden , mits, wat de laatstgenoemde betreft, 
de slang zoodanig gele id worde, dat het over
gehaalde vocht a lleen binnen de voormelde 
murnn kunne opgevangen worden. 

§ 2. De ruwketels, disti lleerketels en za
mengestelde werktuigen voor het ruwstoken 
moeten ingemetseld of aan den vloe r of den · 
muur bevestigd zijn. 

Art. 35. § 1. Op elk werktuig, dat zich in 
eene in werking zij"nde branderij of distill eer
clerij bevindt, moet een opschrift geplaatst 
,..-orden, houdende in duidelijk zigtbare letters, 
hetzij in olieverw of wel ingebrand of inge
sneden, de aanwijzing van het nommer , en 
Y00r de werktuigen, vermeld in de onderclee
len n tot en met v van art. 13, § 1, van de 
inhoud ruimte; alsmede, voor zooveel de wa
ter-, stoom-, ruw- en d istill eerketels en de 
_grnndbakken of putten betreft, de aanwijzing 
van hunne bestemm ing. 

§ 2. De werktuigen Yan dezelfde soort ver
krijgen een doorloopend nommer. · 

§ 3. In zoogenaamde dubbele branderijen, 
welke in dezelfde of met elkander gemeen
schap hebbende panden zijn gevestigd, kunnen 
de werktuigen, tot iedere enkele branderij be
hoorende, met een nieuw volgnummer begin
nen. In cli t geva l worclt ieclere branclerij door 
eene bijzondere letter aangewezen, welke in 
het opschr ift van elk werktuig naast het nom
mer geplaat t wordt. 

§ 4. Bij verzuim van hetgeen in <lit a rtikel 
is Yoorgeschreven, wordt de nalatige door den 

ontvanger bij eene schriftelij ke waarschuwing 
uitgenoodigd om binnen dJrie dagen daaraan 
te voldoen. 

Art. 36. § 1. De inhoudsruimte van iede r 
stoomvat, waarin de aardappelen in eene bran
derij der tweede soort tot den staat van gaar 
heid worden gebragt, moet in zoodanige ver
houding staan tot de inhoudsruimte der be
slagbakken, dat de aardappelen, welke gelijk
tijdig in een vat worden gaar gestoomcl , niet 
worden gebruikt voor meer da n eenen beslag
bak. De genoemde verhouding mag echter we! 
zoodanig zijn, dat de in twee of meer stoom
vaten gaar gestoomde aardappelen te zamen 
voor eenen beslagbak gebruikt worden. 

§ 2. I n bet stoomvat mogen zich geene 
aardappel en bevinden, buiten het tijclsverloop 
tusschen den opgegeven aanvang van het vu! 
] en en den afloop van he t walsen of malen 
der gaar gestoomde aardappelen. 

§ 3. De stoomvaten kunnen echter op den 
voorgaanden werkdag worden gevuld met de 
aardappelen, die voor de eer te gaarstooming 
van den volgenden werkdag bestemd zijn, mi ts 
dit bij de aangifte tot stoken worde opgege
ven. In di t geval moeten de vaten, na den 
t ijd .voor de vulling opgegeven, tot aan het 
uur van aanvang der eerste gaarstooming op 
den volgenclen werkdag, geheel met onge
stoomde aardappelen gevuld zijn. 

§ 4. H et is verboden om de hoeveelhe icl 
gaar te stoomen aardappelen in het stoomvat 
te vermeerderen, hetzij door gebroken, ge
raspte of tot meel gebragte aardappelen daar
in te gebru iken, hetzij door aardappelen bij 
te vullen nadat de gaarstooming is begonnen. 

Art. 37. § 1. De inhoudsruimte van iede
ren beslagbak, door welke bakken worden ver
staan die werktuigen, waarin de grondstoffen 
worden in gisting gebragt, moet in zoodanige 
verhouding staan tot de inhoudsruimte der 
ruwketels, dat het beslag uit eenen bak tel
kens in eens ter a fstoking op eenen ketel 
kunne worden geladen. 

§ 2. Hiervan zijn uitgezonderd: 
a. de werktuigen, welke bij bet in wer

king komen der tegenwoordige wet niet aan 
dit voorschrift voldoen, zoo Jang zij niet wor
den veranderd of vernieuwd; 

b. de bij art. 44 bedoelde zamengestelde 
werktuigen voor het ruwstoken; 

c. de werktuigen in branderijen der derde 
soort, behoudens hetgeen daaromtrent bij de 
bijzondere bepalingen volgens art. 81 mogt 
voorgeschreven worden. 

Art. 38. § 1. De gistbakken, door we! ke 
bakken worden verstaan die werktuigen, waar
in het zoogenaamde g,istnat uit de beslagbak
ken voorloopig verzameld, en die, waarin het 
vervolgen opgepompt wordt, mogen alleen 
gewoon g istnat en g ist, maa r geen meelbeslag 
bevatten. 

§ 2. De hoeveelhe id g istnat, die in de gist
bakken voorhanden is en na het bezinken der 
g ist kan worden afgetapt, rnag niet g rooter 
zijn clan die, welke kan bevat worden in de 
Ieclige ruimte , die door de aftapping in de 
besl agbakken is te weeg gebragt. Wanneer 
de ambtenaren vermeenen clat eene grootere 
hoeveelhei d gistnat voorhanden is, moeten zij 
<lit opnemen bij het terugbrengen van het g ist
nat in de beslagbakken, overeenkomstig § 3. 

§ 3. H et gistnat moet, na het bezinken der 
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gist, in de beslagbakken, waaruit het is afge
tapt, worden teruggebragt, binnen het t ijds
Yerloop van zes en derti g uren na het opge
geven tijdstip voor het beslaan. 

Art. 39 . De verzamelingskuip, waarin de 
gegiste grondstot wordt overgebragt, ten e inde 
daaruit op de werktu igen voor het ruwstoken 
te worden geladen, wordt a lleen toegelaten 
in de branderijen , waarin volgens a rt. 44 za
mengestelde werktuigen voor het ruwstoken 
worden gebezig d, en onder do vo lgende voor
waarden: 

a. dat zij n iet gebezigd worde om grond
stoffen in g isti ng te brengen of om de g isting 
er in voort te zetten; 

b. dat zij ledig zij na de laatste oplading 
der werktui gen voor het ruwstoken van iede-
1·en dag, tot de1·tig minuten v66r den aanvang 
van het ruwstoken op den volgenden dag; 

c. dat de gegiste grondstof uit al de beslag
bakken of a ndere kuipen er in overgebragt, en 
n immer geheel of gedeel telijk regtstreeks op 
de werktuigen voor het ruwstoken geladen 
worde. 

Art. 40. § 1. De versnellingskuip, waarin 
de gegiste grondstof eene voorloopige verwar
ming ondergaat, wordt toegelaten in alle 
branderijen, onder de volgende voorwaarden: 

a. dat zij niet grooter zij dan de ruwketel 
w aarbij zij behoort; 

b. dat zij een plat deksel hebbe, zonder 
helm, en overigens zoodanig zij ingerigt, dat 
de dampen der in de kuip verwarmde g rond
stof niet kunnen worden afgeleid en opge
vangen; 

c. dat zij niet wo1·de gebezigd om grnndstof
fen in gisting te brnngen, of om de g isting er 
in voort te zetten; 

d. dat zij ledig of slechts met water gevuld 
zij , gedurende het tijds,•erloop tusschen de 
laatste oplading van den ruwketel op iederen 
dag, en den aanva ng van het ruwstoken op 
den volgenden dag ; 

e. dat de gegiste grondstof n immer regt
streeks uit de beslagbakken of verzamelings
kuipen, maar steeds uit de versnell ingskuip 
op den ruwk,etel geladen worde, waarvan ech
ter , indien geen zamengestelde werktuigen 
voor het ruwstoken worden gebezigd, de grond-

stof voor het eerste stooksel van iederen dag 
is ui tgezonderd; 

/. dat de gegiste grondstof, bestemd voor 
het tweede en de volgende ruwstooksels van 
iederen dag, voor ieder stooksel afzonderlij k, 
uit de beslagbakken of andete kuipen in de 
versnell ingskuip overgebracht worde; 

g . da t de gegiste grondstof op geene an
dere wijze in de versnellingskuip worde· ver
warmd , dan door eene door de ku ip loopende 
pijp of buis, waardoor de dan1pen uit den 
rnwketel naar de slang geleid worden, welke 
pijp of buis echter kan verbonden worden met 
een in de kuip geplaatst werktuig , di enende 
tot gedeeltelijke opkoeling der uit den 1·uw
ketel opstijgende dampen. 

§ 2. De onder a, b, f en g gestelde voor
waarden zijn niet toepassel ijk op de versnel
lingskuipen, behoorende tot de bij art. 44 be
doelde zamengestelde werktuigen voor het 
ruwstoken. 

Art. 41. § 1. I edere ruwketel, waa rin de 
gegiste g rondstof wordt afgestookt, moet eene 
inhoudsruimte hebben van n iet minder dan 
vij f vaten. 

§ 2. Hiervan zijn u itgezonderd: 
a. de ketels, welke bij het in werking ko

men der tegenwoordige wet niet aan dit voor
schrift voldoen, zoolang zij n iet worden ver
anderd of vernieuwd; 

b. de ketels, behoorende tot de bij art. 44 
bedoelde zamengestelde werktuigen voor het 
ruwstoken; 

c. de ketels in de bra nderij en der derde 
s001·t , behoudens hetgeen daaromtrent bij de 
bijzondere bepalingen volgens art. 81 mogt 
voorgeschreven .worden. 

§ 3. De ruwketel moet zoodanig inger igt zijn: 
a. dat zich daar in geene andere opening 

bev inclt, waarcloor hij kan opgeladen warden, 
dan die waarop de helm wordt geplaatst; 

b. dat het voortbrengsel der ruws'tok ing 
a lleen door de slang, die tot den ketel be
hoort, kunne worden afgeleid. 

Art. 42. § 1. De tijd, binnen welken de 
ruwstooksels moeten afl oopen, met eenen ke-, 
tel , niet behoorende tot de in art. 44 bedoelde 
zamengestelde werktuigen, wordt vastgesteld 
a ls volgt: · 

MAXIMUM VAN '.l'IJD, VOOR !EDER RUWSTOOKSEL 
TOEGESTAAN. 

Bij eene inhoudsruimte 

des ruwketels van : 

• 

beneden 6 vaten . 
6 tot beneden 10 vaten 

10 ,. .. 15 ,, 
15 ,, ·: 20 ,, 
20 ,, ,. 25 ., 
25 vaten en daarboven 

Indien de ruwketel door vuur 
wordt verwarmd: 

zonder 
versnellin11:s-· 

kuip, ' · 

met 
versnellings

kuip, 

Indien de ruwketel door 
stoom wordt verwarmd. 

zonder 
versnel
lin~s
kmp, 

m(lt 
versnellings
. kuip, 

u1·en, mi ,1. luren, min. uren, min. uren, min. uren, min. uren, min. uren, min. 
3 30 2 45 3 30 2 15 3 - 3 - 2 45 
4 - 3 - 4 - 2 45 3 30 3 30 3 15 
5 - 4 - 5 - 3 45 4 30 4 30 4 15 
6 - 5 - 6 - 4 45 } Door Onzen Minister van 
6 20 5 20 6 20 5 - Finantien voor iederen ketel 
6 40 5 40 6 40 -~ 20 afzonderlijk vast te stellen. 
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§ 2. Onze M inister van Finant ien is ge
magtigd, om in bijzondere omstand igheden 
eene doorloopende verleng ing van den voor
melden tij d toe te staan. 

Art. 43. § 1. De gegiste grondstof moet 
voor ieder stooksel in eens op den r uwketel 
gela den wo1·den. Deze bepal ing is echter niet 
van toepass ing op de bij art. 44 bedoelde za
mengestelde werktu igen. 

§ 2. D e oplad ing mag niet vroeger geschie
den dan vij/ tien niinuten v66r, en n iet later 
da n vijf en vee,·tig ,ninuten na het tijdstip, 
opgegeven voor den aanvang van het stookscl. 

§ 3. D e verschillende op denzelfden <lag te 
verrigten stooksels moeten dadelijk na elkan
der plaats hebben. Hierop wordt ech ter eene 
u itzondering toegelaten in branderijen der 
tweede soort, waarin het gaarstoomen van 
aardappelen en het ruwstoken afwisselend ge
schieden door m iddel van denzelfden stoom
ketel. 

§ 4. In den tij d, voor ieder stooksel toege
staan, is begrepen d ie, benoodigd voo r het 
t usschentijds a ftappen, schoonrnaken en op
I aden der ketels. 

§ 5. D e a fgestookte grondstof of de zooge
naamde spoeling moet afgetapt zij n bi nnen 
vij f en veer tig ,ninuten, en d ie van het l aatste 
stooksel binnen twee uren, na het voor den 
a floop der stooksels opgegeven tij dstip, be
houdens het bepaalde bij art. 45. 

Bij _een oogenbli kkelijk gebrek aan ru imte 
tot ber g ing, kan de controleur, of, indien deze 
n iet ter plaatse gevestigd is, de ontvanger, 
toestaan dat het ledigen van den ruwketel 
l ater geschiede . 

Art . 44. § 1. Geene zamengestel de werk
tuigen voo r het rnwstoken, onversch ill ig of 
zij door stoom , vuur of water worden gestookt, 
mogen worden opgerigt of veranderd, dan met 
voorafgaa nde toestemming van Onzen Minis
ter van Fina ncien en onder de daarbij vast te 
stell en voorwaarden. Op di e werktu igen is van 
toepass ing hetgeen bij § 3, l it. b, van art. 41 
ten aanzien van den ruwketel is voorgeschre
ven. 

§ 2. Door zam engestelde werktu igen voor 
het r uwstoken worden verstaan de toeste l I en , 
welke zoodan ig zij n inger igt, dat de geg iste 
grondstof voor een stooksel n iet in eens op 
eenen ketel wordt geladen en geheel afzon
derlij k a fgestookt, maar waarmede het ruw
stoken op eene doorloopende wij ze wordt voort
gezet , zooda nig, dat het voortbrengsel der 
grondstof, welke opvolgenderwijze opgeladen 
wordt , in den toestel zich vermengt met het 
voortbrengsel van grondstoffen, wel ke in a n
dere kete ls of deelen van denzelfden toestel 
aanwezi g zij n. 

§ 3. D e t ijd, b innen wel ken het r uwstoken 
met zam engestelde wer ktuigen moet a floopen, 
wordt door Onzen Minister van F inantien voor 
iederen toestel vastgesteld of geregeld, in ver
band m et de uitkomst van geda ne proefsto
kingen , of met die van verrigte opnemingen 
door de ambtenaren, gedurende den loop der 
werkzaamheden . 

§ 4. Voor zoodanige werktu igen , waarvan 
de zam enstelling of inrigting n iet toelaat, om 
den tijd voor de afstoking van de gegiste 
grondstof u i t iederen beslagbak afzonderlij k 

vast te stell en, wordt, in de plaats 
de hoeveelheid gegiste g rondstof 
welke met iederen toestel , per uur, 
moet wo rden afgestookt. 

daarvan, 
bepaald; 
minstens 

A r t. 45. § 1. De zam engesJ;elde werktu igen 
voor het ruwstoken, vall ende onder § 4 van 
het vorig artikel, kunnen dagelij ks, na afloop 
van den bepaalden tijd voor het stoken, met 
de afgestookte of gedeel tel ij ke afgestookte 
g rondstol gevuld blij ven, tot bij den aanvang 
van het stoken op den volgenden dag, mits 
d it bij de aangifte tot stoken worde opge
geven. 

§ 2. De brander is nogtans gehouden : 
a . om, wanneer dit bij eene t usschentijdsche 

pei l ing door de ambtenaren verl angd wordt, 
de grondstof, welke op de werktuigen geladen 
is, geheel en zonder bijlad ing van nieuwe 
grondstof af te stoken , tenzij de hoeveelheid 
gedi sti ll eerd, welke daaru it kan getrokken 
worden, tusschen den brander en de ambte
naren met onderl ing goedvinden bepaald 
worde· 

b. ~m , wanneer d it doo r de a m btenaren, 
met het verrigten eener afstok ing belast, ,·er
lani:;d wordt, vooraf de grondstof, welke op 
de werktuigen geladen is, geheel af te stoken, 
en voorts om de afzo nderlijke afsto king te ver• 
rigten van de grondstof, wel ke ill eenen of 
meerdere beslagbakken of k u ipen voorhanden 
is en op denzelfden dag moet afgestookt 
worden. 

Art. 46. § 1. De eerste ruwstok i ng van 
iederen <lag wordt geacht aan te vangen bij 
het aanleggen, en de laatste af te loopen bij 
het wegnemen van het vuur onder den ketel , 
waarin grondstof aanwezig is. 

§ 2. Bij het bezigen van stoom, wordt het 
eerste ruwstooksel geacht aan te vangen bij 
het openen, en het laatste af te loopen bij 
het sluiten van de k raan der p ij p of buis, 
waardoor aan den stoom toegang tot den ke
tel of de zamengestelde werkt uigen wordt ge
geven. Het stoken wordt ech ter als begonnen 
of als nog niet afgeloopen beschouwd, wan
neer de ambtenaren bevinden dat ruwnat uit 
de slang vloeit, onverschilli g, in <li t geval, of 
zij de kraan der stoompij p a l clan niet open 
vinden. 

§ 3. De helm wordt, dadelij k na den af-
1 oop van het I aatste stooksel van den dag, van 
den ruwketel genomen. Deze bepal ing is ech
ter n iet toepasselijk op de bij art. 44 bedoel de 
zamengestelde werktuigen. 

§ 4. Het voortzetten van het ruwstoken, na 
den daarvoor opgegeven tijd, wordt niet als 
overtreding beschouwd, indien het tijdstip, 
voor den afloop bepaald; met niet meer dan 
e.en half um· is oversch reden , en het alsdan 
u it de slang vloeij ende vocht geen meerdere 
sterkte aanwijst dan van vij/ per cent voor 
gewone ruwketels, en van twintig per cent 
voor de zamengestelde werktu igen. • 

A rt. 47. § 1. De distilleerketel of de d is
ti lleertoestel, gebezigd wordende tot het over
halen van ruwnat, enkelnat, moutwijn of an
tler gedistilleerd, moet zoodan ig ingerigt zij n, 
dat het vomtbrengsel der overh a ling alleen 
door de slang, d ie tot den ketel of den toe
stel behoort, kunne worden a fgeleid . 

§ 2. De brander of cl istill ateur is gehouden 
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om, wa nneer di t door de ambtenaren wordt 
verl a ngd , uiterlijk b innen twin ti g 1ninuten 
nadat zij hem dit verlangen hebben te kennen 
gegeven, een gedeelte der opgeladen vloe istof 
af te tappen, ten e inde zij die kunnen onder
zoeken. 

Art. 48. § 1. De verkoelingskuip, welke 
de slang van eenen ruwketel of van zamen
geste lde werktuigen voor het ruwstoken bevat, 
moet voo rzien zijn van een deksel, zoodan ig 
ingeri gt, dat de an1btenaren de kuip kunnen 
sluiten, hetzij door middel van een hangslot, 
of door verzegeling. H et deksel mag, voor het 
bij - en aftappen van water, geene grootere 
opening hebben clan van twintig bij vij/ en 
de1·tig du·i,nen. Deze bepalingen zijn echte r 
n iet toepasselijk, indi en de kuip z66 is g,_. 
p laatst, cla t zij steeds random en van de zijde 
des bodems kan warden onderzocht. 

§ 2. H et ui teinde der slang van een ruw
ketel, di stilleerketel of zamengesteld werktuig, 
moet z66 geplaatst zijn, dat het uitvloeij ende 
vocht kunne worden onderzoch t en afzonderlijk 
o pgevangen. De slang mag geene a nde1;e ope
ningen tot afleid ing van de geestrijke vloe istof 
hebben. 

§ 3. De verkoel ingskuip , welke de slang 
Yan een ruwketel, di still eerketel of zamen
gesteld werktui g bevat. mag, na eene ve rnieu
wing, verandering, herstelling, verplaats ing 
of rei niging, hetzij van de kuip of van de 
slang, niet met water gevuld worden, clan na 
door de ambtenaren te zijn onderzocht. 

§ 4. De brander of distillateur is gehouden 
om, na afloop der stokingen van den dag, het 
water uit de verkoelingskuip af te tappen, 
wanneer dit door de ambtenaren, op schrifte
]ijken last van hunnen contrn"leur, wordt ver
langd. 

§ 5. In de gevall en, bij de §§ 3 en 4 voor
z ien, is de brander of distill ateur mede ge
houden , den ambtenaren de middelen te ver
schaffen om de kuip van binnen, en de sla ng 
over hal"0 gehee le lengte, te kunnen onderzoe
ken . 

Ai-t. 49. § l. De inhoudsrnimte de,· werk
tui gen, bedoelcl bij de onclercleelen n tot en 
met v van art. 13 , § 1, wordt, op den door 
Onzen M inister van Finantien voo ,· te sch rij
ven voet, door middel van meting of water
ijking, door de ambtena1"0n opgenomen. 

§ 2. De rnim te der werktuigen, waarnaar 
de hoeveelheid te verbruiken g rondstof of de 
te leveren trek moet worden berekend, als
mede die der g rondvaten, vaste bakken en leg
gers, tot het bergen van ruwnat, enkel nat, 
moutwijn of a ntler gedistilleerd, wordt, indien 
de belanghebbende of de ambtenaren di t ver
]angen, steeds door middel van waterijking, 
en die der stoomvaten door vulling met aard
appe len opgenomen. 

§ 3. Ingeval de belanghebbende, een der 
tegenwoordig zijnde ambtenaren of een hooger 
ambtenaar geen genoegen neemt met de uit
komst eener verrigte met ing o f waterijking , 
geschiecl t eene hermeting of tweede water
ijking door andere ambtena ren , di e alsdan be

.sl issend is. 
§ 4. Van nieuwe, bij geplaatste of verander

cle werktuigen, va ll ende onder het bepaaldc 
bij § 1, mag geen gebn1ik worden gemaakt, 

voor dat hunne inhoudsruimte is opgenomcn. 
§ 5. De belanghebbende en de ambtenaren, 

mits dezen daa rtoe door hunnen controleur of 
eenen hoogeren ambtenaar schriftelijk zijn 
gemagtigd, zijn steeds bevoegd om eene nieuwe 
meting of waterijking te vragen of te verrig
ten, va n werktuigen, waarvan de inhouds
n,imte vroeger is opgenomen. De belangheb
bende is alsdan gehouden, om de te hermeten 
werktuigen, binnen vie,· en lwinti g urcn na 
de he m daa rtoe gedane aa.nzegging, a f te ta p
pen of ledig te maken, tenzij di e, ingevolge 
eene gedane aangifte tot stoken, langer moe
ten gevul d blijven. 

Art. 50. § 1. De dnigen of de boorden der 
werktuigen, waarnaar of in verband met wel
ker inhoudsruimte de hoeveelhe id te verbrui 
ken grondstof of de te leveren trek moet wor
den be rekend, moeten in den geheelen omtrek 
even hoog geplaatst en gelijk afgesneden zijn. 

§ 2. De werktuigen moeten van vaste bo
dems zijn voorzien, welke bepal ing mede van 
toepass i ng is op de dubbel e bodems of de 
roosters der vaten, waarin de aardappelen 
worden gestoomd of tot den staat van gaar
he id gebracht. 

§ 3. De belanghebbende is gehouden om 
de we,·ktuigen , welke niet in metselwerk noch 
geheel in den grond bevestigd zij n, bij het wa
terij ken waterpas te plaatsen, en daartoe, zuo
wel als tot het bijbrengen en aftappen van he t 
benoodigde water of van aardappelen, indien 
de meting daarmede moet verrigt worden, de 
vereischte arbeiders en gereedschappen, a ls
mede het water of de aardappel en te v'erschaf
fen. 

§ 4. H et is verboden bij het waterijken der 
werktu igen op eene heimelijke wijze water of 
eenige andere vloeistof bij te storten of af te 
tappen, of andere middelen van misleiding 
aan te wenden, waardoor onjuiste opneming 
ontstaan kan. 

§ 5. De ruimte der beslagbakken of kuipen, 
waarin grondstoffen in gisting worden ge
bracht, mag niet worden ve rgroot, hetzij door 
losse kransen, hetzij door blokjes of andere 
voorwerpen naast el kander op de boorden te 
plaatsen. 

Art. 51. § 1. De brander of di stillatenr is 
gehouden, om bij ieder grondvat en bij iede
ren vasten bak of vasten !egger, tot het ber
gen van ruwnat, enkelnat, mou twijn of ander 
gedistill ee rd of we! van grondstoffen, v66r dat 
van het vat, den bak of den ]egger gebruik 
wordt gemaakt, eenen door de administratie 
gewaarmerkten peilstok voorhancien te heb
ben, ten gebruike der ambtenaren bij het doen 
van v isitatien of peil ingen. 

§ 2. Deze stok moet van onderen zijn voor
zien _van een metalen plaatje, en aan het bo
venerncle hetzelfde nommer dragen als het 
gro nclvat, den bak of den ]egger , waartoe hij 
behoort, en moet voorts voor de verschill ende 
hoogten van het vocht, met duidelijke mer
ken, d n juisten inhoud aanwijzen in vaten, 
en, zoove r mogelijk, in onderdee len van het 
vat. 

§ 3. H et is verboden om eenen peilstok te 
vervalschen, te verm inken of de daarop ge
plaatste merkteekenen onleesbaar te maken. 
Het heimelijk plaatsen van kokers of andere 
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voorwerpen, in een vat, bak of !egger, wordt 
met het vervalschen van den peilstok gelij k 
gesteld. ' · 

. § 4. De brander of di sti llateur is verpligt 
om eenen peil stok, waarvan de merkteekenen 
onduidelij k zijn geworden, of waaraan eenig 
ander gebrek is ontstaan, te doen herstellen, 
uiterlijk binnen acht d.agen nadat h ij daar toe 
door den on tvanger schr iftelij k is uitgenoodigd. 

· A r t . 52. § 1. De ambtenaren zij n bevoegd 
om door middel van verzegeling onbruikbaar 
te ma ken, de werk tuigen en gereedschappen: 

a. die zich bevinden in eene branderij of 
distill eerderij, welke n iet voldoet aan, of op
gerigt is in strijd met de artt. 8, 9 of 12 ; 

b. die niet voldoen aan, of opgerigt, bij 
geplaatst, veranderd of ingerigt zijn in strij d 
met de a r tt. 34, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 48, 50 
of 54 ; 

c. 
d. d ie in eene in werking zij nde branderij 

of di stilleerderij tij delij k warden bui ten ge
bruik gesteld , met u itzondering van houten 
kuipen of vaten; 

e. die vallen in de termen van verbeurd
verkl a ring, ingevolge art. 133, § 2 of § 12. 

§ 2. De verzegeli ng geschiedt op schrifte
lijken last van den controleur of van eenen 
hoogeren ambtenaar. In de gevallen, voorzien 
bij li tt. c en d, kan die ook op gelij ken last 
van den ontvanger, en in het geval, bedoeld 
bij li t . e, dadel ij k bij het instellen van de be
keuring plaats hebben. 

§ 3. De on tzegeling geschiedt op last van 
hem , die de verzegeling heeft voorgeschreven, 
of van eenen hoogeren ambtenaar, en, in het 
onder e bedoelde geval , op last van den pro
vincialen directeur. 

§ 4. De belanghebbende, d ie zich met de 
onder a en b bedoelde verzegeling bezwaard 
acht, kan zij ne kl agten deswege ind ienen bij 
den p rovincia len di recteur, en, zoo hij in 
diens bes! iss ing niet berust, bij Onzen Minister 
van Finanti en, aan wiens u itspraak hij zich 
moet onderwerpen . 

. § 5. De verzegel de werktuigen moeten den 
ambtenaren steeds op hunne aanvraag ver
toond warden. H et ·niet aanwezig zij n, of het 
niet ver toonen daarvan, wordt met het schen
den der zegels gelij k gesteld. 1 

Art . 53 . § 1. Van iedere meting, water
ijking, ve rzegeling en ontzegeling word t een 
proces-verbaal opgemaakt, waar in, bij meting 
of waterijking, behalve de inhoudsruimte, te
vens vermeld warden de versch ill ende a fme
t ingen der werktuigen, en, bij verzegeling, het 
getal der daarop gelegde zegels. 

§ 2. De belanghebben de wordt uitgenoodigd 
om bij iedere meting, waterijking, verzegel ing 
of ontzegeling tegenwoordig te zij n en het 
proces-verbaal mede te teekenen, hetwelk ten 
kantore van den ontvanger nedergelegd wordt, 
en waarvan een afschrift aan den belangheb
bende wordt uitgere ikt. 

§ 3. Hij di e eene branderij of distill eer
derij van een ander overneemt, en geene n ieu
we verificatie der gemeten werktu igen vraagt, 

1 Art. 52 gewijzigd bij art. 28 der wet van 
19 M ei 1922 (S taatsblad n°. 329). 

wordt geacht met de laatst verrigte meting 
of waterijk ing genoegen te nemen. 

Art. 54. § 1. Onverminderd het bepaalde 
bij a rt . 44, § 1, mag geen der werk tuigen, 
pijpen of buizen, waarvan het bestaan over
eenkomstig art. 13 moet warden aangegeven, 
warden bij geplaatst, af- of ui tgebroken, weg
gevoerd, veranderd of hersteld, dan nadat 
daarvan vooraf ten kantore des ontvangers 
eene onderteekende aangifte is ingeleverd. In 
geval van verander ing of herstelling, wordt 
bij de aangifte opgegeven, of de inhouds
ru imte van gemeten werktuigen a l clan n iet 
zal veranderd warden . Bij pl aatsing of ver
andering van zamengestelde werktuigen, 
wordt het bepaalde ten slotte van § 2 van art. 
ltp in acht genomen. I nd ien de werktuigen 
verzegeld zijn, wordt dit in het bijzonder in 
de aangifte vermeld. 

§ 2. De ontvanger geeft een bewijs af van 
het inleveren der aangifte. H et bewijs strekt 
tot magtiging om de p laats ing, verwijdering 
of ver;1ndering te verr igten, na voorafgaande 
ontzegel ing, waar dit te pas komt. vo1gens 
§ 3 van art. 52. 

§ 3. Het staat den belanghebbende nogtans 
vrij om onverwijld met eene hers telli ng te be
gi nnen, wanneer een gedurende de werkzaam
heden ontstaan ongemak dat noodzakel ij k 
maakt, mit alsdan daarvan da delijk kennis 
worde gegeven aan eenen der naastbij geves
tigde commiesen, onverminderd de verplig
ting om de bovenbedoelde aang ifte op denzelf
den dag, of, indien het ka ntoor des ontvangers 
bij het ontstaan van het ongem a k voor <lien 
dag gesloten is, op den eerstvolgenden werk
dag in te leveren. 

§ 4. De werktuigen moeten den ambtena
ren steeds op hunne aanvraag vertoond war
den. H et niet aanwez ig zijn of het niet ver
toonen van werktu igen, pijpen of buizen, waar
van het bestaan is aangegeven, wordt met het 
ongeoorloofd af- of u itbreken en wegvoeren 
gel ij k gesteld . 1 

V de HOOFDSTUK. 

W e,·kzaamheden, aangifte en aanslag der 
branders . 

A. Branderijen der eerste soort . 

Art. 55. § 1. Voor het vaststellen van de 
hoeveelheid te verbru iken meel , en van het 
mininium van den te leveren t rek in gedistil
leerd, wordt het jaar verdeeld in twee tijd
perken. 

§ 2. H et eerste of winter-tijdperk vangt 
aan met den eersten October en e indigt met 
den een en de,·tigsten iJfei . 

§ 3. H et tweede of zom e,·-tijd;perk vangt 
aan met den eerstcn J unij en e indigt met den 
dertigsten September. 

§ 4. H et te verbruiken meel , en het 1nini
mu1n van den te leveren trek, warden bere
kend naar dat tijdperk, waarin het gegiste 
beslag wordt afgestookt. 

Art. 56. § 1. Voor de berekening van de 

1 Art. 54 gewijzigd bij art. 28 der wet van 
19 M ei 1922 (Staatsb lad n°. 329). 
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hoeveelheici beslag, welke door den brander 
wordt verwerkt, wordt genomen: 

a. de voile inhoudsruimte der gebez igde 
beslagbakken, indien g istnat geschept of afge
tapt wordt, behoudens het bepaalde bij lit. c ; 

b. de inhoudsruimte der gebez igde beslag
bakken, verminderd met een tiende, indien 
geen gistnat ge~chept .of afgetapt wordt, be
houdens het bepaalde bij li t . c; 

c. de inhoudsruimte der gebezigde ruwke
tels, verminderd 1net een tien d;e , indien deze 
alzoo venninderde ruimte grooter is dan die, 
berekend volgens lit. a of b. 

§ 2. De ruimte der voormelde werktuigen 
,,ordt zooveel maal genomen, als deze volgens 
de aangifte tot stoken zullen gebezigd worden . 

§ 3. De berekening volgens lit. c van § 1 
wordt niet toegepast, indi en zamengestelde 
werktuigen voor het ruwstoken worden gebe
zigd, vallende onder het bepaalde bij art. 44. 

Art. 57. § 1. Het is den brander vrijge
laten om met zoogenaamd zwaar beslag, of 
we! met l igt beslag te werken. 

§ 2. Onder het werken met zwaar beslag 
wordt gerekend_ het verbruiken, per vat be
slag, van veert,en ponden meel of daarboven 
gedurende het ee,·ste, en van twaalf ponden 
of daarboven gedurende het tweede tijdpe,·k. 

§ 3. Onder het werken met li gt beslag 
wordt gerekend het verbruiken van eene ge
ringere hoeveelheid meel, per vat beslag, dan 
in § 2 is vermeld. 

Art. 58. § 1. De t rek, die door den bran
der bij zijne aangifte tot stoken moet aange
geven worden, mag n iet dalen beneden de 
verhoudingen, in de volgende tafel aangewe
zen. 
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§ 2. Bij het maken van gist, kan de trek 
hoogstens drie ten honderd beneden het voor
meld minimum worden aangegeven. 

§ 3. Voor de berekeningen volgens de ko-

lommen 2 tot en met 5, worden de bx~uken 
van eene halve kan be lag en eene halve once 
meel of daarbeneden niet gerekend, en daar
boven voor geheelen genomen. 

§ 4. Wij behouden Ons voor om, bij het 
verbruiken van gebuild meel of van and re 
soorten van meel dan van tarwe, spel t, rogge, 
gerst, haver of mais, eene wijzig ing in he t 
bepaalde ,ninimuni van den trek te brengen. 1 

A rt. 59. § 1. De brander lever t, v66r den 
aanvang zijner werkzaamheden, ten kantore 
des ontvangers eene onderteekende aangifte 
tot stoken in, aanwijzende: 

a. de plaats en dagteekening der aangifte ; 
b. den naam en de woonplaats des bran

ders, of de firma; 
c. de benaming der branderij, de gemeente 

en de straat, of andere aanwijzing van de Jig
g ing, de soort en kl asse, benevens de ka
dastrale sectie en nommer; 

d. de soorten en nommers der water- of 
stoomketels, welke tot het koken van water 
of het voortbrengen van stoom zull en gebe
zigd worden; 

e. de hoeveelhe id meel, welke tot bereiding 
van het bes! ag zal gebru i kt word en, hetzij per 
be~lagbak, of per vat beslag, (de hoeveelheid 
in schrijfl etters uitgedrukt) ; 

wanneer gebuild meel gebruikt zal worden 
moet <lit uitdrukkelijk worden vermeld met 
afzonderlijke opgaaf van de hoeveelheid daar
van · 

/.' het uur waarop iederen <l ag de meel
specien zullen beslagen worden ; 

g. het nommer en de inhoudsruimte va n 
iederen beslagbak, welke zal gebezigd wor
den; de dagen waarop het beslaan daarin zal 
geschieden; en, wanneer geen zamengestelde 
werktuigen voor het ruwstoken worden gebe
zigd, het nornmer van den ruw ketel, waarop 
het beslag ui t iederen bak ter afstoking zal 
geladen worden; 

h. of al dan niet g ist zal vervaardigd wor
den, en de nornmers der g istbakken, welke 
daartoe zullen gebezigd word en; 

i. of er verzamelingsbakken zullen gebezigd 
worden, en, zoo ja, hunne nommers; 

k. het nommer en de inhoudsruimte van 
iederen ruwketel, welke zal gebezigd worden 
tot afstoking van het beslag dat volgens de 
aangifte zal bereid worden; de dagen waarop 
het stoken daarin zal geschieden, en het uu r 
van aanvarig en van afloop van elk stooksel ; 
alsmede, wanneer <lit te pas komt, het nom
mer der versnellingskuip, d ie bij iederen ke
~ l zal gebezigd worden; terwijl , bij het be
z1gen van zamengestelde werktuigen voor het 
ruwstoken, vallende onder de bepalingen van 
art. 44, § 4, de nommers der bakken, waarui t 
het beslag op iederen <lag zal worden afge
stookt, we! moeten worden opgegeven, <loch 
slechts het uur van aanvang van het eerste 
en van afloop van het laatste ruwstooksel van 
iederen <lag; 

l. in het geval, voorzien bij a rt. 45 § 1 of 
en in welke werktuigen 's nachts be;lag 'zal 
overblijven; 

m. de nommers der distilleerketels, welke 
zullen gebezigd worden tot het overhalen · de 
dagen waarop dit zal geschieden, en het ' uur 

1 Art. · 58 gewijzigd bij art. 1 der wet va11 
31 December 1898 (Staatsblad n°. 286) . 
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'Ian aanvang en 'Ian afloop van e lken dag, te I tijdstip. De vermenging van het drooge meel 
rekenen van den dag, waarop volgens onder- met water moet binnen ecn uttr na dat tijd-
<leel k de aam·ang der ruwstooksel is aange- stip zijn afgeloopen, waarna geen meel naast, 
gegeven; op, of d1·oog in de beslagbakken mag aanwe-

n. den trnk, in gedistilleerd ad vij/tig per- zig zijn. 
ant, hetzij per beslagbak of per vat beslag § 4. Het beslag mag niet a nders worden 
(de hoeveelheid in schrijfletters uitgedrukt). opgekoeld, clan door op de gebni ikelij ke wijze 

§ 2. De ontvanger geeft den brander een water of clunne spoel ing in de beslagbakken 
door zijne hanclteekening gewaarmerkt dubbel bij te storten. Onze Minister van Finantien is 
van deze aangifte af . Dit dubbe l moet, van ech ter gemagtigd om, onder de nood ige voor-
den aanvang tot den afloop van al de werk- zieningen, uitzonderingen op deze bepaling roe 
:zaamheden, welke in de aangifte zij n begre- te laten. 1 
pen, in de branderij aanwezig zij n en den Art. 62. § 1. Er kan geene aangifte ge: 
.-imbtenaren op hunne eerste aanvraag worden daan worden: 
ve1·toond. 1 a . om op andere t ijdstippen te beslaan, dan 

Art. 60. § 1. De aangifte tot stoken moet tusschen vier ·ure des morgens en zes ure des 
minstens over veertien tlagen en hoogstens namiddags ; 
,over U 11 e 1naand loopen. b. cm op a ndere tijd tippen te ruwstoken, 

§ 2. Do aangifte mag, voor zooveel de dan tusschen rie,· ure des rnorgens en tien ure 
<laarin begrepen ruwsrooksels betreft, slechts des narniddags, in branderijen, waar ruwketel s 
,over een tijdperk loopen, tenzij de brander, gebez igd worden van eene inboudsruimte van 
voor a l de ruwstooksels, de hoeveelhe id te ver- vij/t ien vaten en daarboven, en van zes ure 
bruiken meel en den te leveren trek aangeve, des morgens tot negcn ure des namiddags in 
tot of boven het ·mini1nu1n, dat voor het eerste andere branderijen; 
tijdperk bepaald is. c. om op Zonclagen te beslaan, te ruwsto-

§ 3. Ingeval het loopende tijdperk vroeger ken of over te halen. 
e indi gt, kan de aangifte voor korteren tijd § 2. H et is verboden 0111 op Z ondcigen vuur 
<Ian bij § 1 is vastgesteld geschieden . onder de ruw- of distilleerketels te hebben. 

§ 4. De aangifte wordt niet later gedaan § 3. Onze Minister van Finantien is nog-
,clan op den laatsten werkdag, welke vooraf- tans gemagtigd om, in bijzondere omstanclig-
gaat aan den <lag, waarop de eerste werk- heden, doodoopende u itzonderingen op de be-
:zaamheden moeten Yerrigt worden; <loch in palingen van <lit artikel toe te laten . 
gemeenten waar v-ijf en twintig of meer bran- § 4. vVanneer een brander, in eene in wer-
,de.-ijen zij n gevestigd, nog Mn dag vroeger. king zijnde branderij , een n iet belastbaar ge-

§ 5. In bijzondere omstandigheden kan de bruik van een werktuig verlangt te maken 
-controlenr, of, indien deze niet ter plaatse buiten zijne aangifte rot stoken, of, in eene 
gevestigd is, de ontvanger, uitzonde r ingen op buiten werking zijnde branderij , een werktuig 
de §§ 1 en 4 toestaan. rot een niet belastbaar einde verlangt te ge-

§ 6. De aangifte is niet gel dig, wannee r: bruiken, kan daartoe, zoo noodig met afwij -
a,. de brander geen behoorl ijken borgtogt king van § 2, door den controleur, of, zoo 

'heeft, gestelcl, voor het bedrag van den accij ns deze niet ter p laatse gevestigcl is, door den 
van het gedist illeerd , hetwelk hij volgens de ontvanger, magtiging verleend worden. 
:aang ifte zal vervaardigen; Art. 63. § 1. De brnnder is bevoegd om 

b. er werktuigen in zijn begrepen welke den trek, <lien hij bij zij ne aangifte rot stoken 
verzegeld zij n, tenzij , volgens art. 52, § 3, de heeft aangegeven, gedu1·ende den loop der 
last tot ontzegeling gegeven zij; werkzaamheden te verhoogen. Hij levert daar-

c. de opgegeven inhoudsruimte van werk- roe, tegen bewijs, eene onclerteekencle verkla-
tuigen niet overecnstemt met het proces-ver- ring ten kantore des ontvangers in, met juiste 
baa! van de laatste meting of waterij king; opgave van den dag, waarmede h ij verlangt 

d. zij gedaan is in strijd met eonige bepa- dat de berekening der verhooging over de ver-
1 ing dezer wet. r igte of nog te verrigten werkzaambeden aan-

Art. 61. § 1. De beslagbakken moeten op- vange. Van den aldus opgegeven dag af geldt 
volgenclerwijze naar hun volgnommer aange- de verhoog ing voor al de ruwstooksels, welke 
geven worden. volgens de loopende aangifte verrigt zijn of 

§ 2. Het meel, dat volgens de aangifte zal nog moeten verrigt worden. 
beslagen worden, moet, het gebuilde en het § 2. Bij afstoking of peiling wordt geene 
ongebu ilde meel elk afzonde rlijk, behoorlijk aangifte tot verhooging in aanmerking geno-
afgewogen en opgezakt, op of tegen den bak, men, die eerst gedaan is op denzelfden dag 
waarin het moet worden gestort, op de stel- waarop de a fstoking of pe iling verrigt wordt, 
ling geplaatst worden, en zulks minstens een ten ware het bewijs der gedane aangifte in de 
half uur v66r het tot beslaan opgegeven tijd- branderij reeds aanwez ig zij, en den ambtena-
s tip, <loch niet vroeger clan twaalf uren na het ren vertoond worde, op het oogenblik dat zij 
beslaan op den voorgaanden werkdag. Bij op- den brander hun voornemen te kennen geven, 
neming van het op de stell ing geplaatste orn rot deaf toking of peiling over te gaan. 
meel, worrl t, voor iederen bak afzonderlijk, Art. 64. § 1. De brander, die gedurende 
een verschil in gewigt van niet meer clan een den loop eener aangifte tot sroken zijne werk-
.ten honderd niet in aanmerking genomen. zaamheden ver langt te vermeerderen, of die 

§ 3. Met het beslaan mag niet vroeger be- genoodzaakt is de opgegeven uren te veran-
gonnen worden, clan op het daarroe opgegeven deren, is bevoegd Orn daarroe, ter vervanging 

1 Art. 59 gewijzigd bij art. 1 der wet van 
31 December 1898 (Staatsblad n°. 286) 

1 Art. 61 gewijzigd bij art. 1 der wet van 
31 December 1898 (Staatsblad n°. 286 ). 
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in zoover van zijne loopende aangifte, eene 
aanvullingsaangifte in te leveren, houdende, 
van den dag af dat de verrneerdering of ver
a11dering zal aanvangen, eene nieuwe om
schrij ving van al de werkzaamheden, die nog 
te ven•igten zijn. 

§ 2. Op de aanvullingsaangifte zijn dezelfcle 
bepalingen a ls op de eerste aangifte van toe
passing. Zij mag niet verder loopen clan tot 
den laatsten dag, in de oorspronkel ijke aan
g ifte tot stoken begrepen. 

Art. 65. § 1. De brander, die door een 
ontstaan ongemak aan zijne branclerij , of aan 
een of mnerclere zijner werktuigen, verhinderd 
worclt zijne werkzaamheden overeenkomstig 
de daartoe gedane aangifte aan te vangen of 
voort te zetten, geeft daarvan onverwijl d 
schriftelijk kennis aan den controleur, of, in
dien deze niet ter plaatse govestigd is, aan 
den ontvanger. 

§ 2. De brander, die om andere clan de 
voormelde, doch van zijnen wil onafhankelijke 
redenen ve rhinderd is om de in zijne aangifte 
begrepen werkzaamheden aan te vangen, of 
genoodzaakt om begonnen werkzaamheden af 
te breken, geeft daarvan, uiterlijk op den 
voo rgaanden werkdag, op gelijke wijze kennis 
als bij § 1 is voorgesohreven . Wanneer echter 
de bedoelde reclenen zoo plotseling zijn opge
komen, dat de kennisgeving op den voorgaan
den werkdag niet heeft kunnen geschieden, 
kan zij nog binnen twee uren, nadat met de 
werkzaamheden had rnoeten aangevangen wor
den of naclat die afgebroken zijn, gedaan 
worclen. 

§ 3. De controleur of ontvanger doet, na 
het ontvangen eener kennisgeving volgens de 
·§§ 1 of 2, zoodra mogelijk den toestancl cler 
branderij opnemen, en door de hiermecle be
laste ambtenaren, voor cl,! toepass ing van art. 
103, een relaas opmaken hunner bevincling. 
Dit rel aas worclt ten kantore des ontvangers 
ingeleverd, nadat het den brander ter mede
teekening aangeboden en hem. een afschrift 
u itgere ikt is; terwijl de ambtenaren mecle 
aanteekening hunner bevinding stellen op het 
dubbel der aangifte tot stoken. 

§ 4. \Vanneer in het geval, voorz ien bij 
§ 1, de controleur of ontvanger voor het oogen
blik afwezig, of de branderij buiten zijne 
stanclplaats gelegen is, geschiedt de kennis
geving onverwijlcl aan de naastbij zijnde com
miesen, die verpligt zijn zich dadelijk ter 
plaatse te begeven, de opneming te venigten, 
en een relaas claanan op te rnaken, op gelij
ken voet als bij § 3 is voorgeschreven. 

§ 5. De werkzaamheden mogen in de voor
melde gevallen niet worclen hervat, clan op 
eene nieuwe aangifte tot stoken, waarop art. 
60, § 4, n iet van toepassing is. Wanneer ech
ter door eene verlenging van den tijcl, voor 
de werkzaamheden welke op den dag cler sta
king moesten verrigt worden, en zoncler dat 
in de volgende werkzaamheclen eenige veran
dering worde gebracht, in het ondervonden 
oponthoucl kan worden voorzien, kan die ver
lenging door den controleur of ontvanger, bij 
eene aanteekening op het dubbel der loopende 
aang ifte, toegestaan worden. 

Art. 66. § 1. De ambtenaren zijn bevoegcl, 
mits daartoe door hunnen controleur of een 
hoogeren ambtenaar schriftelijk gemagtigcl, 111 
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eene branclerij der eerste klasse, het gegist 
beslag uit eenen of mee,·clere der aangegeven 
bakken, of clat hetwel k volgens de aangifte 
op den ruwketel is geladen, af te stoken of 
in !um bijwezen te cloen afstoken, en het daar
uit verkregen ruwnat afzoncler lijk te verza
melen en op te nemen , ten einde de uitkomst 
met den trek, die door den brander aange
geven of ten gevolge eener vroegere, gedu
rencle den loop der aangifte verrigte afstok ing 
verhoogd is, te vergelijken. 

De opneming van de sterkte van het verza
melde nnvnat geschiedt eerst na bet staken 
cler afstoking, hetgeen echter niet belet dat 
de ambtenaren de sterkte van het uit de slang 
vloeijende, nog niet verzamelcle vocht steeds 
kunnen opnemen. 

§ 2. De afstoking worclt gestaakt, ,ranneer 
het uit de slang vloeij ende vocht eene sterkte 
aanwijst van beneclen twee tot uiterlijk een 
pe1· cent. H et vocht dat nog uit de slang 
vloeit, nadat de afstoking overeenkomstig cli t 
voorsohr if t is gestaakt, worclt niet meer bij 
bet verzamelde ruwnat gevoegcl. 

§ 3. Van ieclere afstoking WOL"dt een relaas 
van ' bevinding opgemaakt. De brander wordt 
uitgenoodigd nm bij de afstok ing tegenwoor
cli g te zijn en het rel aas mede te teekenen, 
hetwelk ten kantore des ontvangers ingele
vercl wordt, en waarvan een afschr ift aan den 
brander wordt uitgere ikt. 

Art. 67. § 1. In de branderijen, bedoelcl 
bij bet vorig artikel, rnoet steeds een behoor
lijk fust voorhanclen zij n, goed cligt en groot 
genoeg om het voortbrengsel van een ruw
stooksel te kunnen bevatten. Het fust worclt, 
v66r dat er bij de afstoking gebruik van worclt 
gemaakt, omgespoeld met ruwnat of ander 
gedistilleerd, van geen mindere sterkte clan 
tien pBr cent . 

§ 2. De brander is gehouden om, wanneer 
de ambtenaren in zijne branderij eene afsto
king verlangen te verrigten, het voormelcle 
fust claclelijk en op de eerste aanvraag ter 
hunner beschikking te stell en, het mwnat of 
ander geclistilleercl voo,· het omspoelen te le
veren, daartoe, alsmede voor de a.fstoking en 
het bijpompen van water in de verkoeli_ngs
kuip, zijn werkvolk of de noodige hulp en 
medewerking te versohaffen, en voorts brand
stof, gereedschappon, benevens bakken, kitten 
en trechters te leveren, geschikt om het uit de 
slang vloeijende vocht op te va.ngen en over 
te storten. 

§ 3. De voormelcle hulp of meclewerk ing 
moet overeenkomstig het vedangen cler amb
tenaren en hunne aanwijzingen verleend wor
clen. 

§ 4. Naclat de ambtenaren hun voornemen 
tot het verrigten eener afstok ing hebben te 
kennen gegeven, of terwijl zij claannede bezig 
zijn, is het verboclen, om van het claartoe be
stemde gegiste beslag een gecleel te af te ne
men of er iets bij te voegen, - dat beslag bij 
de over~chepping geheel of gecleeltelijk te ver
spillen, of naar elders af te leiclen of over te 
brengen clan in den ketel, waarop het moet" 
geladen worden, - den helm van den ruw
ketel na het digtsmeren los te stooten, - het 
uit de slang vloeijencle ruwnat elders te ge
leiclen clan waar het door de ambtenaren 
worclt opgevangen of verzamelcl, - in het 
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fost, de bakken, kitten of trechters, waarin 
of waarmede het ruwnat wordt verzameld, 
zout, suiker of eenige andere zelfstandigheden 
tc brengen, waardoor de opnemmg van de 
sterkte, door middel van den vochtweger, 
wordt verh inderd, - of we! de a fstoking door 
middel van eenige handeling of verzuim te 
benadeelen of hare uitkomst onjuist te maken. 

Art. 68. § 1. Een versch il , tusschen de uit
komst eener afstoking, welke krachtens art. 
66 door de ambtenaren verrigt wordt, en den 
trek, die door den brander aangegevenof ten 
gevolge eener vroegere, gedurende den loop 
der aangifte verrigte afstoking, volgens § 3 
van het tegenwoord ig artikel, verhoogd is, 
wordt niet in aanmerking genomen, indien d ie 
uitkomst bcneden den bedoelden trek blijft. 

§ 2. W anneer de u itkomst den bedoelden 
trek met niet meer clan vijf ten honderd over
treft wordt het debet op des branders reke
ning'.all een verhoogd met het verschil in meer, 
dat uit de afstoking verkregen is. Bij een groo
ter verschil wordt, ten aanzien van de over
maat tot vijf ten honderd boven den genoem
den trek, op denzelfden voet gehandeld, on
verminderd de toepassing der §§ 3 en 4 op 
het verdere verschil. 

§ 3. Bij het overschrijden van de evenge
melde speling van vijf ten honderd, wordt het 
daarboven verkregen gedistill eerd geacht eene 
gemiddelde overmaat daar te stellen op den 
trek, waarnaar de aanslag des branders pl aats 
heeft. Deze overmaat wordt in deze l £de ver
houding berekend over a l de ruwstooksels, die 
in de loopende aangifte en de daarbij behoo
rende aanvullingsaangiften tot stoken begre
pen zijn. Met de hoeveelheid gedistill eerd, 
door deze berekening verkregen, wordt de 
voormelde trek voor de genoemde ruwstook
sels, en dus het debet op des branders reke
ning verhoogd. 

§ 4. Er bestaat overtreding wegens te !age 
aangifte, indien de uitkomst eener afstoking 
den trek, die door den brander aangegeven of 
die ten gevolge eener vroegere, gedurende den 
loop der aangifte verrigte afstoking volgens 
de vorige paragraaph verhoogd is, met meer 
dan zeveii en een half ten honderd overtreft. 

Art. 69. § 1. Het is verboden om in eene 
branderij , of in de panden, welke daartoe be
hooren of daarmede gemeenschap hebben, el
ders dan in de hiertoe aangegeven werktuigen, 
hetzij onder voorwendsel van g ist te maken, 
of onder eenig antler, meelbeslag of eene an
dere voor de wijngisting geschikte grondstof 
te bereiden; of beslagen, bere ide, g istende of 
uitgegiste grondstoffen of gistnat, geschikt 
om door distill atie een geestrijk vocht op te 
leveren, voorhanden te hebben of af te stoken. 

§ 2. Hiervan zijn echter uitgezonderd: 
a. gewone of in bewerking zijnde bieren, 

voOl'handen in eene met de branderij gemeen
schap hebbende bierbrouwerij en de daartoe 
behoorende bergplaatsen; · 

b. wijn, behalve moeren, en voorts bessen
wijn, bier, appel-, peren- en meedrank, op fust, 
kruiken of flesschen, voor het uitoefenen eener 
nering of huisselijk gebruik, voorhanden in 
woningen of panden, welke niet tot de bran
derij behooren, maar daarmede gemeenschap 
hebben. 

§ 3. Onze Minister van F inantien kan , on-

der de 11oodige voorzorgen , vergunni11g verlee
nen tot het vervaardigen, in eene brnnderij, 
van zoogenaamde kunstgist. 

Art. 70. § 1. H et is mede verboden om 
grondstoffen, geschikt om de wijngisting te 
ondergaan, andere clan die, "-aarvan het Yer
bruik volgens de bij art. 13 voorgeschreven 
aangifte bij de administratie bekend is, in 
eene in werking zij nde branderij , of in de 
panden, welke daartoe behooren of daarmede 
gemeenschap hebben, in te sl aan of voorh an
den te hebben. 

§ 2. Hiervan zij n echter, onverminderd de 
bepali ngen van art. 9, § 3, art. 19, § 2, en art. 
31, § 2, uitgezonderd: 

a. aardappelen, mits niet geraspt, tot meel 
of na gaarkoking of stooming tot pap ge
bragt; beetwortels en andere suikerhoudende 
vruchten, mits niet geraspt, uitgeperst of af
getrokken wordende; 

b. ·vijf ponden suiker, vijf ponden strnop 
en vijf ponden aardappelenmeel of daaruit ver
vaardigde surrogaten, voor huisselijk gebruik, 
in iedere woning, welke met de brnnderij ge
meenschap heeft. 

B. Branderij en der tweede soort. 
Art. 71. § 1. Voor het vaststellen van het 

1n~imum van den te leveren trek in gedistil
leerd, in verband met de hoeveelheden aard
appelen en meel , die in eene brnnderij der 
tweede soort verbruikt worden, wordt het jaar 
verdeeld in drie tijdpe1·ken. 

§ 2. Ieder tijdperk wordt gerekend aan te 
vangen op den eersten <l ag der week, begin
nende met of naastvolgende op de dagen, wr
meld in de tweede kolom der in art. 75 opge
nomen tafel, en te eindigen met den laatsten 
dag der week, waarin de dagen vall en, ver
meld in de derde kolom. 

§ 3. Het ni·inimuni van den te leveren trek 
wo1·dt berekend naar dat tijdperk, waarin het 
gegiste beslag wordt afgestookt. 

Art, 72. § 1. De hoeveelheid verbrui.kt 
wordende aardappelen wordt geacht gelijk te 
staan aan de voile inhoudsruimte der stoom
vaten, vermenigvuldigd met het getal der 
daarmede verrigt wordende gaarstoomingen. 

§ 2. De aardappelen, voor het vullen van 
den eenen beslagbak bestemd, mogen in de 
bakken of andere werktuigen, waarin de wal
sing, maling, versuikering en opkoeling plaat& 
hebben, niet vermengd worden met die, welkc 
voor eenen anderen beslagbak bestemd zijn. 

Art. 73. § 1. Voor de berekening van de 
hoeveelhei d beslag, wel ke door den brander 
wordt verwerkt, wordt genomen: 

a. de inhoudsruimte der gebezigde beslag
bakken, verm inderd met een tiende, behou
dens het bepaalde bij li t. b; 

b. de inhoudsruimte der gebezigde ruwke
tels, verminderd met een vie1·de, indien deze 
a lzoo verminderde ruimte grooter is dan die, 
berekend volgens lit. a. 

§ 2. De ruimte der vootmelde werktuigen 
wordt zooveel maal genomen, als deze volgens 
de aangifte tot stoken zull en gebezigd warden . 

§ 3. De berekening volgens lit. b wordt 
niet toegepast, indien zamen gestelde werktui
gen voor het ruwstoken worden gebezigd, val
lende onder het bepaalde bij art. 44. 

§ 4. Op het bepaalde bij li t . b van § 1 
wordt voor werktu igen, die bij de invoering 
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clezer wet in gebruik zijn, eene uitzonder1ng 
toegelaten, zoolang zij niet worden veranderd 
of vernieuwcl. 

Art. 7 4. § 1. H et wordt den brander vrij
gel aten om, bij een gering verschi l tusschen 
de inhoudsruimte cler verschillende in zijne 
branderij aanwezige beslagbakken, wanneer 
namelijk <lit verschil bij geen hunner meer 
clan vijf ten honderd van de gemiddelde ruim
te bedraagt, het beslag, dat door hem bereid 
wordt, gelijk te verdeelen, zoodanig dat als
dan voor iederen beslagbak dezelfde hoeveel
heid grondstof gebruikt worde. 

§ 2. In het voorsch rnven geval geschiedt de 
berekening van de bereide hoeveelheid beslag, 
en van het mini,n-u,n van den te leveren trek, 
voor iederen beslagbak in verhouding tot de 
gemiddelde i11houdsruimte van al de gebe
zigde bakkcn. 

Art. 75. § 1. De trek, die door den bran
der bij zij ne aangifte tot stoken moet aange
geven worden, mag niet dalen beneden de 
verhoudingen, in de volgende tafel aange
wezen. 

§ 2. Voor de berekeningen volgens de ko
lommen 4 tot en met 6, worden de breuken 
van eene lw,l, ve kan beslag, een halven kop 
aardappelen en eene halv, once meel of daar
beneden niet gerekend, en daa1·boven voor ge
heelen genomen. 

§ 3. Wij behouden Ons voor om, indien de 

ondervinding de noodzakelijkheid daarva11 
mogt doen inzien, eene verhooging te brengen 
in het minimum van den Lrek, in de boven
staande tafel aangewezen. 

Art. 76. § 1. De brander levert, v66,· den 
aanvang zijner werkzaamheden, ten kantorn 
des ontvangers eene onderteekende aangifte 
tot stoken in, aanwijzende: 

a. de plaats en dagteeken ing der aangifte; 
b. den naam en de woonplaats des bran

ders, of de firma; 
c. de benaming der branderij, de gemeente 

en de straat, of andere aanwijzing van de Jig
ging, bonevens de kadastrale sectie en nom
mer · 

d,_' de soorten en nommers der water- of 
stoomketels, welke tot het koken van water 
of het voortbrengen van stoorn zullen gebe
zigd worden; 

e. het nommer en de inhoudsruirnte van 
ieder stoomvat, hetwel k tot het gaarstoomen 
van aardappelen zal gebezigd worden; 

/. het getal en de aanwijzing der stoom
vaten, welke, op de dagen dat beslag wordt 
bereid, voor iederen beslagbak zullen gebe
zigd worden; 

g. het uur waarnp de stoomvaten met aard
appelen zullen gevuld worden, met inachtne
ming van het bepaalde bij art. 36, § 3; 

h. het uur waarop iedere dag elke gaar
stooming zal beginnen; den tijd hoe Jang 
iedere gaarstooming zal duren; benevens den 
tij d, binnen welken iedere walsing of mal ing 
der in elk stoomvat gaar gestoomde aardap-
pelen zal afloopen; · 

i. de hoeveelheid meel, welke tot bereiding 
van het beslag zal gebruikt worden, hetzij pe,· 
beslagbak of pe,· vat beslag { de hoeveelheid 
in schrijfletters ui tgedrukt); tevens met ver
melding, of van de bij art. 74 verleende be
voegdheid al clan niet gebruik zal worden 
gemaakt; 

k. het nommer en de inhoudsruimte va11 
iederen beslagbak, welke zal gebezigd wor
den; de dagen waarop het beslaan daarin zal 
geschieden; en, wanneer goene zamengestelde 
werktuigen vo01· het ruwstoken worden gebe
zigd, het nommer van den ruwketel, waarop 
het beslag uit iederen bak ter afstoking zal 
geladen worden; 

l. of er verzamelingsbakken zullen gebe
zigd worden, en, zoo ja, hunne nommer ; 

,n. het nommer en de inhoudsruimte van 
iederen ruwketel, welke zal gebezigd worden 
tot afstoking van het beslag dat volgens de 
aangifte zal bereid worden; de dagen waarop 
het stoken daarin zal geschieden, en het uur 
van aanvang en van afloop van elk stooksel; 
a lsmede, wanneer <lit te pas komt, het nom
mer de1· versnellingskuip, die bij iederen ke
tel zal gebezigd worden; te1·wij l, bij het be
zigen van zamengestelde werktuigen voor het 
ruwstoken, vallende onder de bepalingen van 
art. 44, § 4, de nommers der bakken, waarui t 
het beslag op iederen <lag zal worden afge
stookt, we! moeten worden opgegeven, <loch 
slechts het uur van aanvang van het eerste 
en van afloop van het laatste ruwstooksel van 
iederen <lag; 

n. in het geval, voorzien bij art. 45, § 1, 
of en in wel ke werktuigen 's nachts beslag z;,l 
overblijven; 
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o. de nommers der distilleerketels, welke 
zullen gebezigd warden tot het overhal en; de 
dagen waarop dit zal geschieden, en het uur 
van aanvang en van afloop op el ken dag, te 
rekenen van den dag, waarop volgens onder
deel ,n de aanvang der ruwstooksels is aan
gegeven; 

p. den trek, in gedistilleerd ad ·vij ftig pe,· 
cent, hetzij per beslagbak of ve,· vat beslag , 
(de hoeveelheid in schrijfletters uitgedl'Ukt). 

§ 2. De ontvanger geeft den brander een 
door zijne handteekening gewaarmerkt dub
bel van deze aangifte af. Di t dubbel moet, van 
den aanvang tot den afloop van al de werk
zaa.mhoden, welke in de aangi ften zijn begre
pen, in de branderij aanwezig zij n en den 
ambtenaren op hunne eerste aanvraag warden 
vertoond. 

Art. 77. § 1. De aangifte tot stoken moet 
minstens over eene en hoogsten over vier we
ken loopen. 

§ 2. De aangifte mag, voor zooveel de 
daarin begrepen ruwstooksels betrnft, lechts 
over een tijdperk loopen, tenzij de brander, 
voor a l de ruwstookse ls , den te 1everen trek 
aangeve, tot of boven het bepaalde mini,nu,n 
voor dat tijdperk, voor hetwelk dit het hoog
ste is. 

§ 3. De aangifte moet z66 warden ingerigt, 
dat de laatste afstok ing van het bes lag, welke 
daarbij aangegeven wordt, op den laatsten 
werkdag eener week afloope. Hiervan is ech
ter uitgezo11derd het geval, dat de werkzaam
heden, bij het einde van den stooktijd , in den 
loop eener week warden gestaakt, als wanneer 
§ 1 mede niet toepasselijk is . 

§ 4. De aangifte wordt niet later gedaan 
dan op den laatsten werkdag, we lke vooraf
gaat aan den dag, waarop de eerste werk
zaamheden moeten verrigt warden. 

Art. 78. § 1. De tijd, benoodigd voor de 
werkzaamheden, vermeld in de ondercleelen 
g en h der aangifte tot stoken, wordt door 
den brander opgegeven, behoudens de goed
keuring van den control eur, in wiens controle 
de branderij is gelegen. 

§ 2. De stoomvaten en beslagbakken moe
ten opvolgenderwijze naar hun volgnommer 
aangegeven warden. 

§ 3. Het meel, hetwelk volgens de aangifte 
met de gewalste of gemalen aardappelen zal 
beslagen warden, moet, behoorlijk afgewogen 
en opgezakt, op of tegen den bak, waarin het 
moet warden gestort, op de stelling warden 
geplaatst, en zulks minstens een half itur v66r 
het tot beslaan opgegeven tijdstip, <loch niet 
dan na afloop der laatste beslagbereiding van 
den vorigen werkdag. Bij opneming van het 
op de stelling geplaatste meel, wordt, voor 
iederen bak afzonderlijk, een verschil in ge
wigt van niet meer clan et!n ten hondei-d niet 
in aanmerking genomen . 

§ 4. De bepalingen van § 3 zijn niet toepas
se lijk in eene branderij, waarin het meel niet 
in de beslagbakken, maar gedurende de wal
s ing of maling onder de aardappelen ge
mengd wordt; in welk geval de brander zich 
moet gedragen naar de navolgende voorschrif
ten. 

a. Het meel, bestemd voor de behoefte van 
iederen dag, moet dagelijks, minstens een half 
uur v66r den aanvang der eerste gaarstoo-

ming, <loch niet clan na af loop cler laatste be
slagbereiding van den vorigen werkdag, be
hoorlij k afgewogen en opgezakt, nedergelegcl 
warden in het vertrek, waarin de walsing of 
maling der aardappelen verrigt wordt, of, 
wanueer dat vertrek claartoe niet gesch ikt 
mocht zijn, op ecne anclere bepaald aan te 
wijzen plaats, in de onmiddellijke nabijheicl 
van het evenbecloelde vertrek, mits daartoe 
door den controleur, i II wiens controle de 
branderij is gelegen, goedgekeurd. 

b. Tot het bereiden van de grondstof, welke 
voor iede1·en beslagbak bestemd is, mag bij 
de gewalste of gemalen aardappelen niet meer 
of minder meel gebl'Uikt worclen, clan voor 
den be lagbak i aangegeven. Het meel moet 
derwijze afgewogen en opgezakt worden, dat 
de voor iederen beslagbak bestemde hoeveel
heid zich in 66nen of meerdere afzonderlijke 
zakken bevinde. 

c. H et meel mag niet vroeger uit de zak
ken gestort warden, dan bij den aanvang van 
de walsing of maling der aardappelen, waar
bij het moet warden verbruikt, indien het 
droog e r ouder wordt gemengd, en vijfti en 
1ninuten v66r den aanvang der voormelde wal 
sing of maling, indien het vooraf wordt nat 
gemaakt. 

d. H et meel dat, in verband met het be
paalde bij de litt. a tot en 'met c, onuitgestor t 
moet voorhanden zijn, moet den ambtenaren, 
wanneer zij de opneming verlangen te ver
rigten, voor iederen te bezigen beslagbak, 
waarvoor de aardappelen nog niet zijn gema
len en vermengd, afz.onderlijk warden aange
wezen. Bij opneming van het voor iederen 
beslagbak be temde meel , wordt een verschil 
in gewigt van niet meer clan Un ten honderd 
niet in aanmerking genomen. 

Art. 79 . De bepalingen van art. 60, § 6, 
en der artt. 62 tot en met 67, 69 en 70 zijn 
mecle van toepassing op of ten aanzien van de 
branderijen cler tweede soort. 

Art. 80. § 1. Een verschil, tusschen de 
uitkomst eener afstoking, welke krachtens art. 
79 in verband met art. 66 door de ambtenaren 
verrigt wordt, en den trek, di e door den 
brander aangegeven of ten gevolge eener vroe
gere, gedurende den loop der aangifte ver
rigte afstoking, volgens § 3 van het tegen
woordig artikel, verhoogd is, worclt niet in 
aanmerking genomen, indien die uitkomst be
neden den bedoelden trek blijft. 

§ 2. Wanneer de uitkomst den bedoelden 
trek met niet meer dan acht ten hondc,·d over
treft, wordt het debet op des branders reke
ning alleen verhoogd met het verschil in 
meer, dat uit de afstoking verkregen is. Bij 
een grooter verschil wordt, ten aa,izien van de 
overmaat tot acht ten honderd boven den ge
noemden trnk, op denzelfden voet gehandeld, 
onverminderd de toepassing der §§ 3 en 4 op 
het verdere verschil. 

§ 3. Bij het overschrijden van de evenge
melde speling van acht ten honderd, wmdt 
het daarboven verkregen gedisti ll eerd geacht 
eene gemiddelde overmaat op den trek, waar
naar de aanslag des branders plaats heeft, 
daar te stellen . Deze overmaat wordt in de
zelfde verhoud ing berekend over al de ruw
stooksels, di e in de loopende aangifte en de 
daarbij behoorende aanvullingsaangiften be-
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grepen zijn, M et de hoeveelheicl gedistilleerd, 
door deze berekening verkregen , wordt de 
voormelde trek voo,· de genoemde stooksels, 
en dus het debet op des branders rekening 
verhoogd. 

§ 4. Er bestaat overtreding wege ns te !age 
aangifte, indien de uitkomst eener afstoking 
den trek, di e door der, brander aangegeven 
of die t en gevolge eer,er vroegere, gedurende 
den loop der aangifte verrigte a fstoking vol
gens de vorige para.gl'aaph verhoogd is, met 
meer dan twaa/,f ten hondenl overtreft; met 
ui tzondering ech ter voor het geval dat de 
trek, die door den brander aangegeven is, het 
,ninirnu,n, bij a r t. 75 bepaald, met tien ten 
honderd of meer te boven gaat. 

C. Branderijen der derde soort. 
Art. 81. § 1. Wij behouden Ons voor om 

bijzondere bepalingen vast te stellen, ten aan
zien van de werktui gen en _de werkzaamheden 
in de branderijen der deri/Je soort, de deswege 
in te teveren aangiften, den te leveren trnk, 
en het daarop ui t te oefenen toezigt, een en 
ander naar gelang van den aard en de wij ze 
van bewe rking der grondstoffen, en van de 
hoeveelheid gedistilleerd , welke de ondervin
ding zal hebben doen zien dat zij kt11men op
leveren. 

§ 2 . Onze Minister van Fina nt ien kan in 
zooclanige branderijen der derd,e soort, niet 
behoorende onder die, ten aanz ien van welke 
door Ons reeds algemeene bepalingen · zijn 
vastgesteld, proefstokingen toelaten , behou
dens de noodige voorzorgen en onde t· het bij
zonder toezigt van ambtenaren, ten einde, 
naar gelang der uitkomsten daarvan, aan Ons 
het vaststellen van de voormelde bepalingen 
te kunnen voordragen. 

VIde HOOFDSTUK. 

Debitering en creditering. 
·- A. R ekening, crediet, aansprakelijkhe id , 

vrijdom, teruggave. 
Art. 82. § 1. Tusschen de administratie en 

den brander, de n distillateur, di e eene distil
leerderij der eerste klasse drijft, of den han
delaar, wordt ten kantore van den ontvanger 
eene rekening geopencl, wegens het geclistil
leerd clat in de branderij , distilleerderij of 
bergplaats vervaardigd of ingeslagen wordt. 

§ 2. Op de rekening warden, in overeen
stemming · met de bepalingen van de hoofd
stukken V tot en met IX, a ls debet gebragt: 

a. het saldo der vorige r ekening ; 
b. de hoeveelheclen gedistilleerd, door den 

brander , ingevolge zijne aang iften, uit de ruw
stokingen te leveren ; 

c. de verhoogingen van de voormelde hoe
vee lheden gedistill eercl, voortspru itende uit af
stokingen, ingevolge art. 68, §§ 2 en 3, of art. 
80, §§ 2 en 3; 

d. de inslagen met overschrijving van cr e-
qiet; 

e. de inslagen uit entrepot; 
/. - de bevonden overmaten bij peilingen . 
§ 3. Op de rekening warden, in overeen

stemming m et de bepalingen van de hoofd
stukken V tot en met IX, als ci·edit gebragt: 

a. de uitslagen met betaling van den ac-
cij lls; 

b . de uitslagen met overschrij ving va n cre
di~t aan anderen, of aan zich zelve n naa r 
eene andere branclerij , di stilleerderij of berg
plaats; 

c. de ui tslagen met bestemming tot uit
voer voor handel naar buiten 's lands; 

d. de uitslagen met bestemming tot op
slag in entrepot; 

e. de uitslagen met bestemming om oncler 
genot van vrijdom van d en accijns te worde n 
i ngesl a.gen; 

/. de afschrij vingen volgens art. 103 ; 
g. de kortingen volgens art. 104 ; 
h . de bij peiling bevonden onclermaten , 

nadat de accijns claarvan betaald is; 
i. het op nieuwe rekening over te brenge n 

saldo. 
§ 4. Er wordt eene afzonderlijke rekening 

gehouden voor ieclere branderij , distilleerclerij 
der eente klasse of bergplaats. Eene zooge
naa mde dubbel e branderij, en -branderij en, 
cli still eerderijen of bergplaatsen, di e vereenigcl 
zijn in hetzelfde panel , of in panden t usschen 
welke gemeenschap bestaat, war den echter 
voor de toepass ing clezer bepaling als slech ts 
eene branderij, di stilleerclerij of bergplaats be
schouwd. 1 

Art. 83 . § 1. Aan den brander, den di s~ 
t ill ateur en den handelaar in het groat 
wordt, onder behoorlijken borgtogt, doorloo
pend ci·ediet voor den accijns verleencl . 

§ 2. Niemand worclt a ls ha ndelaar in het 
groat et'kend, clan di e a ls zoodanig is gepa
tenteerd en eenen doorgaanden voorraad houclt 
van minstens vijftien vaten gedistilleerd ad 
vijftig pe1· cent, of van meerdere of mindere 
sterkte naar evenredigheid. 

Art. 84. § 1. De brander , distill atem of 
ha ndelaar is aanspra kelijk voor den accijns 
van het gedistilleerd, waar voor hij, overeen
komstig d,, bepalingen der tegenwoordige wet, 
in rekening wordt aangeslagen. 

§ 2. De brander, distillateur of handelaar 
blijft mede aansprakelij k, en de door hem 
gestelde borgtogt blijft verbonden, voor het 
bedrag van den accijns, verschuldigd wegens 
elke hoeveelheicl gedistill eerd , op een ver
voerbi ljet of een consent tot uitvoer uitgesla
gen, totdat het biljet of consent, voorzien van 
de voorgeschreven afteekeningen, ten kan
tore van den ontvanger, di e het heeft af
gegeven, is terugontvangen. 2 

Artt. 85 en 86. 3 

B. AangiftM bij uit- en inslag. -

Art. 87. § 1. D e brander, distillateur of 
ha nclel aar , di e gecl istill eerd verl angt uit te 
sl aan, levert ten kantore des ontvangers eene 
onclerteekende aangifte in , vermel den de: 

a. de p laats en dagteekening; 
b. den naam, net beroep en de woonplaats 

des aangevers; 
c. den naam, de Jigging en, waar de ont

vanger cli t nooclig ach t, de kaclastrale sectie 
e n noinmer der brnnclerij, distilleerderij of 

1 Art. 82 gewijzigd bij art. 1 cler wet van 
31 December 1915 (Staatsblad n°. 528) . 

2 Art. 84 gewijzigd bij art. 1 der wet van 
31 December 1915 (Staatsblad n°. 528). 

3 Artt. 85 en 86 vervallen ingevolge art. 7 
der wet van 18 Juli 1904 (Staatsblad n°. 190 ). 
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bergplaats, waaruit de uitslag zal geschieden ; 
d. den naam, het beroep en de woonplaats 

van clengene, voo1· wien het geclistilleerd be
stemd is, behoudens het bepaalde bij § 3; 

e. den naam, de ligging, de wijk en nom
mer van de bergplaats of het ander pand, 
waarin de insl ag zal geschieden, behoudens 
het bepaal de bij de §§ 2 en 3 ; 

f. de soort, de hoeveelheid en de sterkte 
van het ged istilleerd ( de hoeveelheid en de 
sterkte in schrijfletters uitgedrukt) ; 

(/. het getal en de merken of nommers der 
fusten, kelders, manden of andere verpak
kingsmiddel en; 

h. de namen van den vervoerder en van 
he t vaar- of voertuig, of we l eene ande re vol
doende aanwijzi ng van het middel van ver
Yoer, ter beoordeel ing van den ontvanger; 

i. de opgave der bestemming, namelijk: 
om in te slaan met betaling van den accijns 
door den afleveraar, met overschrijving van 
cred iet, of met vrijdom , om uit te voeren naar 
buiten 's I ands, of om op te slaan in entre
p6t; 

k . den te volgen weg, voor zoover die kan 
opgegeven warden, ter beoordeeling van den 
ontvanger; en 

l. het tijclstip, waarop verlangd wordt dat 
de uitslag plaats hebbe. 

§ 2. Bij uitslag van gedistilleerd, met be
stemm ing om, met betaling van den accijns 
door den afleveraar in eene andere gemeente 
te warden ingeslagen, wordt de opgave vol
gens onderdeel e niet vereischt. 

§ 3. Bij uitvoer van gedistilleerd naar bui
ten 's lands wordt. in plaats der opgaven vol
gens de onclerdeelen d en e, opgegeven het 
l and van bestemming, en de uiterste wacht, 
waarlangs de uitvoer zal geschieden. 

§ 4. ,vanneer de uitslag geschiedt met 
overschrijving van crediet, en de plaats van 
bestemming behoort onder hetzelfde kantoor 
van ontvang, wordt op de voormelde aangifte 
des a fl everaars door den ontbieder eene on
derteekende verklaring gesteld, of we! eene 
afzonderl ijke ve,·klaring van hem daaraan ge
hecht, ten blijke dat hij den inslag overeen
komstig die aangifte verlangt te verrigten. 

§ 5. \Vanneer de uitslag geschiedt met 
overschrijving van cred iet, <loch de plaats van 
bestemming niet behoort onder hetzelfde kan
toor van ontvang, warden de bepalingen van 
het volgend artikel in acht genomen. 1 

Art. 88. § 1. Hij die gedistilleerd van 
eenen brnncler, distillateur of handelaar ver-
1 angt te ontbieclen, bestemd om volgens § 5 
van het __ vorig artikel te warden ingeslagen, 
levert b1J den ontvanger, onder wiens kantoor 
de inslag moet plaats hebben, eene onder
teekende aangifte in, houdende opgave van: 

a. de plaats en dagteekening de1· aangifte; 
b. den naam, het beroep en de woonplaats 

des ontbieders; 
c. den naam, de ligging, de wijk en nom

mer van de bergplaats of het ander panel , 
waarin de inslag zal geschieden; 

cl. de soort en de hoeveel heid van het te 

1 Art. 87 gewijzigd bij art. 1 der wet van 
31 December 1915 (Staatsblad n°. 528) en art. 
1 der wet van 22 Juni 1929 (Staatsblad n°. 
325). 

ontbieden geclistilleerd, herleid tot de sterkte 
van vijftig per cent; 

e. den naam van den brander, distillatem 
of handel aar door wien, en de gemeente waar 
de uitslag zal gesch ieden, behoudens het be
paalde bij § 2. 

§ 2. De ontbieder kan bij ondercleel e, in 
plaats van den naam des afleveraars, indien 
deze hem onbekend mogt zijn, den naam van 
eenen makelaar of commissionair opgeven, die 
a lsdan, ter plaa tse van den uitslag, den naam 
des a fleveraars op het hierna vermelde be
wijs der aangifte moet inschrijven. 

§ 3. De ontvanger geeft den ontbieder, 
nadat hij borg heeft gestel cl voor den accijns, 
een bewijs af van de bij hem ingeleverde aan
gifte, ten e inde aan den a fl everaar of aan 
den makelaar of commissionair gezonden te 
warden. 

§ 4. De brander, distillateur of h anclelaar 
levert bij zijne aangifte tot uitslag het voor
melde bewijs in, op hetwelk de tot uitslag 
aangegeven hoeveelheid gedistilleerd wordt 
a fgeschreven , waarna het bewijs ten kantore 
des ontvangers blijft berusten. 

§ 5. Geene aangifte tot uitslag wordt aan
genomen voor eene hoeveelheid gedistilleerd, 
waarvan de verschuldigde accijns meer be
draagt dan die waarvoor het bewijs afgegeven 
is. 

§ 6. H et bewijs blijft niet ]anger geldig 
dan d,rie 1naanden na de afgifte. Op hetzelfde 
bewijs kunnen meer clan eene aangifte tot 
u itslag gedaan warden. 

C. Uitslag met betaling van den accijns. 

Art. 89. § 1. Geen uitslag, met betaling 
van den accijns, mag geschieden in eene min
dere hoeveelheid clan van een vat vijftig kan 
gedistilleerd, door eenen brander of distilla
teur en van vijftien kan, door eenen hande
laar , beide hoeveelheden gerekend ad vijft ig 
per cent, of van meerclere of mindere sterkte 
naar evem ecligheid. 

§ 2. De brander of distillateur kan echter 
mede in hoeveelheden van vijfti en kan tot 
beneden een vat vijft ig kan uitslaan, mits 
gelijktijclig zooveel uitslagen verrigt warden , 
dat die te zamen minstens een vat vijftig kan 
bedragen. 

Art. 90. 1 
Art. 91. § 1. De ontvanger geeft op de 

daartoe ingeleverde aangi fte, een vervoerbil 
jet af, dienende om de uitslag, vervoer en in
slag van het gedistilleerd te dekken, en ver
meldencle : 

a tot en met i: dezel £de opgaven als bij 
deze onde edeelen van art. 87 voor de daarbij 
vermelde aangifte zijn voorgeschreven; 

k . den te volgen weg; 
l . het tijdsti p van ingang; 
,n. den tijd voor het venoer toegestaan ; 

welke tijd derwijze kan warden gesplitst, dat 
het v·ervoer tot op zekere afstanden, binnen 
den daarvoor afzonderlijk aangewezen tijd, 
moet volbracht zijn ; 

n. of de afteekening van het vervoerbiljet 
door ambtenaren al clan niet moet geschieden 
bij den uitslag, bij het vertrek uit de ge-

l Art. 90 vervallen ingevolge art. 1 der wet 
van 31 December 1915 (Staatsblad n°. 528). 
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meente, op de daartoe aan te wijzen posten 
onderweg en bij den inslag. 

§ 2. De ontvanger geeft een dubbel van 
het vervoerbi ljet a£, bevattende de onderdee
len a tot en met /, i en l, welk dubbel onder 
den afleveraar verblijft ter zijner verant
woord ing. 

§ 3. De op het vervoerbiljet uitgeslagen 
hoeveelheid ged ist ill eerd wordt op de reke-
11ing des afloveruars afgeschreven. 

§ 4. Voor den accijns van het uitgeslagen 
gedistilleerd geniet de brander, distillateur of 
handelaar tegen behoorlijken borgtocht krediet 
tot den Donderdag van de week volgende op 
die waarin de uitslag heeft plaats gehad. 

Die accij ns kan met een bij algemeenen 
maatregel van bestuur te regelen bedrag wor
den verminderd, als vergoeding voor rente
verl ie en voor gevaar van onverhaalbaa r
heiil. 1 

Art. 92. Aan de branders, distillateurs en 
handelaars wordt ter zake van het gedistil 
leerd dat zij met betaling van den accijns af
leveren, voor zoodanig gedeelte van den koop
pl'ijs als gelijkstaat met den accijns, op de 
roernnde goederen van den kooper gelijk pri
vilegie verleend, als 's Rijks schatkist voor 
den accijns op hum,e eigen roerende goede
ren heeft. 1 

D. Uitslag met overschrijving van cred iet. 

Art. 93. § 1. Geen uitslag met overschrij
ving van crediet mag geschieden in eene min
dere hoeveelheid clan van vijf vat.en gedistil
leerd ad vij/tig per cent, of van meerdere of 
mindere sterkte naar evenredigheid. 

§ 2. In branderijen der tweede soort mag 
alleen gedistilleercl uit branclerijen van de
zelfde soo.rt wol'Clen ingeslagen. 

Art. 94. § 1. Wanneer de plaats van be
stemm ing behoort onder hetzelfde kantoor van 
ontvang als die van den uitslag, geeft de ont
vanger, op de daartoe ingeleve1·de aangifte, 
een ve1-voerbiljet af, dienende om de uitslag, 
Yervoer en inslag viin bet gedistilleerd te dek
ken, en houdende dezelfde aanwijzingen a ls 
bij de onderdeelen a tot en met n van art. 91 
voor het daarbij vermelde vervoerbiljet zijn 
Yoorgeschreven. Het vervoerbiljet vermeldt 
voorts den tijd binnen welken het behoorlijk 
afgeteekend, ten kantore der afgifte moet zijn 
terngontvangen. 

§ 2. ,vanneer de plaats van bestemming 
niet behoort onder hetzelfde kantoor van ont
vang als die van den uitslag, geeft de ont
n111ge1', op de daartoe ingel everde aangifte, 
een gel ijk vervoerbiljet af, houdende tevens 
de dagteekening en het nommer van het bij 
a rt. 88 voorgesch rev en bewijs. 

§ 3. 'l'en aanzien van de in dit artikel ver
me]de vervoerbiljetten zijn de §§ 2 en 3 van 
att. 91 van toepassing. In het af te geven 
clubbel wordt voorts de tijd vermeld, binnen 
wel ken het vervoerbil jet, behoorlij k afgetee
kend, ten kantore cler afgifte moet zijn te
rugbezorgd. 

§ 4. Wanneer het vervoe,·biljet niet bin
nen den bepaalden tijd en voor de voile uit
geslagcn hoeveelheid behoorlijk afgeteekend 

1 A ,tt. 91 en 92 gewijzigcl bij a rt. 1 der wet 
van 31 Decembel' 1915 (Staatsblad n°. 528). 

ten kantore der afgifte is terugontvangen. 
wordt de accijns van het uitgeslagen gedistil
leerd van den afleyeraa,· ingevorderd. 1 

Art. 95. § 1. Het vervoerbiljet, vermeld· 
in de §§ 1 en 2 van het vorig artikel, wordt 
door de ambtenarcn dadelijk, of , wanneer 
volgens art. 114, § 1 lit. b, de verificatie bij 
den inslag niet plaats heeft, door den ont
bieder, binnen vier en twintig ·uren na den 
ins lag, ingeleverd bij don ontvanger onder 
wiens kantoor de plaats der bestemming be
hoort. 

§ 2. De genoemde ontvanger debiteert den 
ontbieder op zijne rekening voor de ingeslagen 
hoeveelheid gedistilleerd. 

§ 3. De accijns van eene bij den inslag be
vonden ondermaat wordt dadelijk van den 
ontbieder ingevorderd. 

§ 4. De ontvanger maakt voorts melding 
,·an de debitering en van de bij § 3 bedoelde 
veraccijnsing op het vervoerbiljet en zendt 
dat, verrneld in § 2 van het vorig artikel, 
terng naar het kantoor van afgi fte. 

E. Uitslag met bestemming tot uitvoer naar 
buiten 's lands. 

Art. 96. Geen ui tslag, met besternming tot 
uitvoer naar buiten 's lands, onder afschrij
ving van den accijns, mag geschieden in eene 
mindere hoeveelheid clan van ·vijf vaten ge
distillee1·d ad vijftig percent, of van meerdere 
of mindere sterkte naar evenredigheid. 

Art. 97. § 1. De uitvocr langs de rivieren 
en te Iande mag alleen geschieden langs de 
kantoren, welke daa1toe door Ons in het bij
zonder zijn of zullen worden aangewezen. 

§ 2. Onze Minister van Financien is ge
magtigd, in bijzondere gevall en en onder de 
noodige voorzieningen, den uitvoer langs an
dere kantoren toe te I a ten. 

§ 3. Bij uitvoer langs de rivieren en te 
lande wordt het consent tot uitvoer niet als 
behoorlijk afgeteekend beschouwd, tenzij het, 
onverminderd de verklaring der ambtenaren 
dat de uitvoer langs het aangewezen kantoor 
binnen den bepaalden tijd heeft plaats ge
had, voorzien of vergeze ld zij van een bewijs, 
dat de invoer en de aangifte in het aangren
zende Rijk behoorlijk zijn geschied, of we! 
tenzij , ten genoegen van den ontvanger die 
het consent heeft afgegeven, voldoende blijke, 
dat het geclistill eercl ter opgegeven bestem
mingsplaat.; aangekomen is. 

De vorenstaande bepaling is mede van toe
passing bij uitvoer ter zee, lungs door Ons 
aan te wijzen uiterste wachten, voo1· zoover de 
uitvoer geschiedt met een vaartuig van geen 
grooter inhoud of laadvermogen clan door Ons 
is bepaald; met <lien ver tancle; ·dat uit het 
daarbij gevorderde bewijs moet blijken, dat 
de invoer en de aangifte behoorlijk zijn ge
schied in het land van bestemming. 2 

Art. 98. § 1. Art. 72 en art. 216 der al
gemeene wet van den 26sten Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38) worden, voor zooveel het 
gecl istilleerd betreft, buiten gevolg gesteld, 
terwijl in de daarbij bedoelde gevallen de 

1 Art. 94 gewijzigcl bij art. 1 der wet van 31 
December 1915 (Staatsblad n°. 528). 

~ Art. 97 gewijzigd bij art. 1 der wet van 
2.; DP.cember 1921 (Staatsb!acl n°. 1418). 
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§§ 2, 3 en 4 van <lit art ikel en de artt. 114, 
115 en 116 der tegenwoordige wet worden 
toegepast. 

§ 2. De op een consent tot uitvoer uitge
slagen hoeveelheid gedistilleerd wordt op de 
rekening des afleveraars afgesclueven. 

§ 3. Vi'anneer het consent niet binnen den 
bepaal den t ijd en behoorlijk afgeteekend ten 
kantore cler -afgifte is terugontvangen, wordt 
de accijns van het uitgeslagen gedistilleerd 
cladelijk van den a fleveraar ingevorderd. 

§ 4. De accijns van eene bij den uitvoer 
b.Jvonden ondermaat op de uitgeslagen hoe
veelheid gedistilleercl wordt dadelijk na het 
terugontvangen van het consent van den af
leveraar ingevorderd. 

J?. U itslag met bestemming tot opslag 
in entrepot. 

Art. 99. Geen uitslag met bestemrning tot 
opslag in entrepot mag geschieden in eene 
mindere hoeveelheid dan van twintig vaten 
gedistilleerd ad vijfti(A per cent, of van meer
dere of mindere sterkte naar evenredigheid. 

Art. 100. § 1. De ontvanger geeft op de 
daartoe ingeleverde aangifte een vervoerbil
jet af, dienende om de uitslag, vervoer en in
;;lag van het gedistilleerd te dekken, en hou
dende dezelfde aanwijzingen a ls bij de on
derdeelen a tot en met n van art. 91 voor het 
daarbij vermelde vervoerbiljet zijn voorge
schreven . Het vervoerbiljet vermeldt voorts 
den tijd binnen welken het behoorlijk afgetee
kend, ten kantore der afg ifte moet zijn terug 
ontvangen. 

§ 2. Ten aanzien van <lit vervoerbiljet zijn 
de §§ 3 en 4 van art. 94 van toepassing. 1 

Art. 101. § 1. Het voormelde vervoerbiljet 
wordt door de ambtenaren dadelijk na den 
opslag ten kantore van den entreposeur inge
leverd, die den entrepositaris voor de inge
slagen hoeveelheid gedistilleerd debiteert. 
·' § 2. De accijns van eene bij den inslag be
vonden ondermaat op de uitgeslagen hoeveel
heid gedistilleerd wordt door den ontvanger, 
onder wiens kantoor het entrepot is geves
tigd, dadelijk van den entrepositaris in ont
vang genornen of ingevorderd, waarna het 
dubbel der quitantie bij den entreposeur wordt 
ingeleverd. 

§ 3. De entreposeur vermeldt de .debite
ring en de bij § 2 bedoel de veraccijnsing op 
het vervoerbiliet, en zendt <lit terug naar het 
kantoor van afgifte. 

G. Uitslag met bestemming om onder genot 
van vrijdom van den accijns te worden 

ingeslagen. 

Art. 102. § 1. De uitslag, vervoer en in
slag van het" gedistilleerd, bestemd orn ·onder 
genot van vrijdorn van den accijns te worden 
ingeslagen, geschieden op vervoerbiljet, over
eenkomstig de door Ons ingevolge art. 85 
vastgestelde bepalingen. 

§ 2. 'l'en aanzien van <lit vervoerbi ljet zijn 
de §§ 3 en 4 van art. 94 en § 3 van art. 95 
van toepassing. 2 

1 Art. 100 gewijzigd bij art. 1 der wet van 
31 December 1915 (8_taatsblad n°. 528) . 

2 Art. 102 gewijzigd bij art. 1 der wet van 
31 December 1915 (Staatsblad n°. 528). 

H. Afschrijvingen. 

Art. 103. § 1. Op des branders rekening' 
wordt ambtshalve afschrijving verleend voor 
de hoeveelhe icl gedistilleerd, waarmede hij is 
gedebiteerd voor de ruwstooksels, welke we! 
aangegeven, <loch uit hoofde van staking der 
werkzaamheden, ten gevolge van een ontstaan 
ongemak aan de branderij of de werktuigen, 
niet verrigt zijn, mits daarvan overeenkon1-
st ig § 1 of § 4 rnn art. 65 behoorlijk kennis 
zij gegeven. De afschrijving geschied t op 
schriftel ijke magtiging van den provincialen 
directeur, voor zoover het volgens genoemcl 
arti kel opgemaakte re! aas claartoe aanleidi ng 
geeft. 

§ 2. De brander, die zijne werkzaamheclen 
om anclere clan de in § 1 vermelcle reclenen 
en na geclane aangifte volgens art. 65, § 2, 
heeft moeten staken, moet zich tot het beko: 
men van afschrijving aan den pro_vincialen 
clirecteur wend'en. 

I. Kortingen. 

Art. 104. § 1. Bij de vereffening der re
kening worden de volgencle kortingen ver-
1 eend, voor zoover die blijkens de uitkornst 
der peiling noodig zijn: 

a. aan den distillateur eene korting van 
hoogstens vier ttn honde,·d op de hoeveelheid 
geclistilleerd , tot geene hoogere sterkte dan 
65 pei·cent ingeslagen, die hij in zijne clistil
leerderij cler eerste klasse tot eene sterkte van 
minstens 85 percent heeft gebracht. 

Bij aflevering echter van geclistilleerd van 
deze laatste sterkte aan een clistillateur, wordt 
aan den afleveraar s1echts twee en een half 
ten honde,·d en aan den ontbieder slechts een 
en ecn half ten honderd korting Yerleend: 
Deze bepaling is eveneens van toepassing 
wanneer dat gedistilleercl, v66r de aflevering 
aan een clistillateur, volgens de voorschriften 
van· den Minister van Financien in teg·en
woordigheid van ambtenaren tot 65 percen t 
of lagere sterkte is versneclen ; met <lien Yer
stancle, dat de ontbieder op clat ged istilleercl 
geene anclere korting kan genieten. 

Op gedistilleercl, waarvoor de voormelde 
korting eenmaal genoten is , wordt vercler 
geenerlei korting verleend, tenzij in bijzonclere 
gevallen ter beootdeeling van Onzen Minister 
van Financicn en oncler de yoorwaarden door 
hem te stell en. 

b. aan den clistillateur eene kortihg van 
hoogstens een en een half ten honderd op het 
gedistilleercl, niet afkomstig u it eene distil
leerclerij , da t in zijne di·stilleerclerij der eerste 

·klasse is ingeslagen en waarvoor hij de kor
t ing, becloeld onder lr. a, niet geniet. 

Is door den clistillateur gedistilleercl inge
slagen van hooger gehalte clan 65 percent, 
clan kan voor eene gel ijke hoeveelheid ge
distilleerd, dat tot minstens 85 percent is ge
brncht, de korting volgens lr. a niet worclen 
genoten, tenzij eerstbedoeld geclistilleercl vol
gens de voorschriften van Onzen Minister van 
Financien in tegenwoordighe id van arnbte
naren tot 65 percent of I agere sterkte is ver
sneclen; 

c. aan den brander, die in zijne branclerij 
tevens moutwijn of ancler gedistilleerd door 
overhal ing zuivert of tot drank stookt, de-
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zelfde kortingen als onder lrs. a en b aan den 
di still ateur zijn toegekend. 

Gedistilleerd, herkomsti g uit eene branderij 
,velke gemeensch ap heeft met die waar het 
gedistill ee1·d wordt ingeslagen, is hiervan uit
gezonderd. 

§ 2. De kortingen, bedoeld bij lrs. b en c, 
worden niet verleend: 

1 °. voor · gedistilleerd, herkomstig uit eene 
brnnderij waarvoor korting volgens 1 r. c ge
noten wordt; 

2°. voor gedistilleerd, ,fat, ofschoon afge
leverd door een brander die geene korting ge
n iet, niet uit zijne ruwstooksels verkregen, 
maar in de branderij ingeslagen is. 

Onze Minister van Financien kan uitzonde
ring toelaten op het bepaalde sub 1 °. voor 
het in de branderij vervaardigd ged istill eerd, 
indien dit daitr overeenkomstig zijne voor
schriften afgesche iden is gehouden van antler 
gedistilleerd . 

§ 3. Wij behouden Ons voor, de korting, 
vei·meld onder § 1, Jr . b, te verhoogen: 

1 °. voor het gedistilleerd, dat bijzondere 
bewei'kingen ondergaat, welke een grooter 
verl ies medebrengen dan in verhouding van 
die korting; 

2°. voor het onzui ver gedistill eerd, in eene 
branderij der tweede soort uit de ruwstoking 
verkregen, dat, zonder in d ie branderij te zijn 
overgehaald, ter verdere bewerking naar des 
branders a fzonderlijke distilleerderij der eerste 
ld asse wordt overgebracht. 

§ 4. De volgens dit artikel toegekende 
kortingen worden berekend over de hoeveel
heid moutwijn, welke bewerkt is gedurende 
het t ijdvak · waarover de peiling loopt. Over 
rle hoeveelheid , welke t ijdens de peiling nog 
onverwerkt voorhanden is, worden de kortin
gen bij eene volgende peiling in aanmerking 
genomen, behoudens het bepaalde bij art. 
119, § 2. 1 

IC. Ondermaat. 

Art. 105. § 1. De accijns van de bij pei-
1 ing bevonden ondermaten in eene branderij , 
distilleerderij der eerste klasse of bergplaats 
wordt dadehjk van den brander, distillateur 
of handelaar ingevorderd. 

§ 2. De ontvanger geeft, na betaling van 
den accijns, eene quitantie af, zonder dubbel , 
inhoudende dezelfdo aanwijzingen als bij de 
onderdeelen a, b, f van art. 87, § 1, voor de 
daarbij vennelde aangifte zijn voorgesohre
ven, en het bedrag van den betaalden ac
cijns; a lsmede vermelding van de branderij, 
distilleerderij of bergplaats waarin, en de 
dagteekening waarop de ondermaat is be
vonden g,eworden. 2 

L. Afsluiting der rekening; overbrenging 
van het saldo. 

Art. 106. § 1. De brander, distillateur of 
handelaa1· is · gehouden· om jaarlijks, in de 
maand .Januar i, zijne reken ing met den ont-

1 Art. 104 gewijzigd bij art. 5 der wet van 
23 December 1886 (Staatsblad n° . . 223), art. 1 
der wet van 31 December 1898 (Staats.blad 
n°. 286) en art. 1 der wet van 30 December 
1901 (Staatsblad· n°. 319) . 

2 Art . 105 gewijzigd bij art. 1 der wet van 
31 December 1915 (Staatsblad n°. 528). 

vanger te vereffenen en de afsluiting mecle 
te teekenen. 

§ 2. De vereffen ing der rekening kan ook 
tussohentijds, op verl angen, hetzij, van den 
ontvanger, hetzij van den belanghebbende, ge
schieden, en moet steeds plaats hebben bin
nen 4wee dagen na elke gedane peiling, bin
nen welken tijd de belanghebbende gehouden, 
is zich ten kantore des ontvangers te vervoe
gen, om de afsluiting der rekening mede te_ 
teekenen . 

§ 3. Wanneer de brander, distillateur of 
handelaar in gebreke blijft om te voldoen 
aan de hem bij de §§ 1 of 2 opgelegde ver
pl igting, wordt de rekening eenzijdig door 
den ontvange1· opgemaakt en gesloten, vo1-
ge,1s de bij hem bernstende registers en be:
schei den, zonder dat de belanghebbende tegen 
de uitkomst in verzet kan komen. De ontvan
ger geeft den belanghebbende a lsdan schrifte
lijk kennis van de uitkomst der afslui ting. 

§ 4. De belanghebbende, die vermeenen 
mogt dat er misstellingen in eene eenzijdig 
gesloten rekening bestaan, of dat bewijzen. 
van uitslag daarop ni<:lt zijn afgeschreven, 
kan zich, mits binnen dr-ie ,naanden na de 
ontvangst der voormelde kennisgeving, onder 
overlegging van de bewijzen, aan Onzen :Mi
nister van Finanti en wenden, met verzoek 
om de rekening te doen verbeteren. 

VIIde HOOFDSTUK. 
Entrepot. 

Art. 107. § 1. Geen binnenlandsch gedis
t il leercl I)'lag in h etzelfde -particulie,· entrepot 
of in dezelfde bergplaats van een publiek 
entrepot met buitenlandsch gedistilleerd wor
den opgeslagen. 

§ 2. De entreposi taris kan het in entrepot 
nedergelegd gedistilleerd naar goed".inden 
oversteken, versnijden en verlengen. HiJ .mag 
daarbij echter geene zelfstandigheden gebrui
ken, d ie het opnemen van de sterkte doal' 
den vochtweger kunnen verhinderen. • 

§ 3. Het gedistill eerd kan gedurende eenen 
onbeperkten t ijd in entrepot verblij ven, be
houdens het bepaalde bij art. 103 der alge
meene wet van 26 Augustus _1822 (Staatsblad 
11°. 38). · 

Art. 108. De rekening wegens het in pu1 
bliek of particulier· entrepot nedergelegd ge, 
distilleerd wo1·clt aangezuiverd door: 

a. overdragt in hetzelfde entrepot aan een 
ancler; 

b. uitslag uit het eene entrepot naar het 
andere · · 

c. • uitslag ·met betaling van den accijns ; 
d .. uitslag met bestemming tot . inslag op 

doorloopend crediet; 
e. uitslag met bestemming tot u itvoer voor 

handel naar buiten 's lands; 
/. uitslag met bestemming am onder genot 

van vrijdom van den accijns te worden opge-
slagen; . 

g. kortingen volgens art. 110 ; · 
h. bij aanpei) bevonde_n ondermaten, . na, 

dat, voor zooveel h,et particulier entrepot be
treft, de accijns daarvan betaald is ; 

i . het op nieuwe rekening ovet· te brengen 
saldo . 1 

·1 Art. 108 gewijzi gd bij ,irt. l der ' ".et. Y ~ n 
31 December 1915 (Staatsblad n°. 528). 
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Art. 109. § 1. Geen overdragt of uitslag 
volgens de li tt. a, b, c, d of f van het vorig 
artikel mag gesch ieden in eene m indere hoe
veelhe id da n van twintig vaten gedistilleerd 
ad vijf tig pe,· cent, of van meerdere of m in
dere sterkte naar evenredigheid, tenzij eene 
geringere hoeveelhe id a ls restan t in ent repot 
mogt zijn overgebleven. Op de ui tslagen vol
gens lit. e is het bepaalde bij a r t. 96 van toe
passing. 

§ 2. Bij de u itsl agen volgens de li tt. b en 
d tot en met / van het vor ig artikel warden 
dezelfde bepalingen in ach t genomen a ls voor 
de gelijksoortige u itslagen uit eene branderij, 
distill eerderij der eerste klasse of bergplaats 
'.ll ijn vastgesteld bij de art. 87, 88, 94, 95, 97, 
98, 100, 101 en 102. 

Bij ui tslag vol gens l itt. c wordt na beta
t ing van den accijns, quitan t ie a fgegeven, 
tevens dienende tot geleib iljet. 

§ 3. Geen vervoerbiljet of consent tot uit
voer wordt aan den en trepositaris afgegeven, 
dan nadat door hem, ten genoegen van den 
o ntvanger ter plaatse waar bet en trepot is 
gelegen, borg is gesteld voor het bedrag van 
den accijns van bet tot ui tslag aangegeven ge
d istilleerd . 

§ 4. De bepalingen van art. 84 §§ 1 en 2 
zijn op den entrepositaris toepasselijk. 1 

Art . 110. Bij de vereffening der rekening 
van het pa,·ticul ie,· entrepot wordt eene kor
t ing verl eend voor verlies en inter ing van 
hoogstens ecn ten honderd in de drie ,naan
den, voor zoover die blijkens de u itkomsten 
van den aanpe il blijkt noodig te zijn. 

VIIIste HOOFDSTU K. 

V e,·voer van gedistillee,·d, verificatie bij uit
slcig, geW1.t1·ende het vervoer en bij inslag . 

Art. 111 . § 1. Beh alve hetgeen bij de 
t wee vori ge hoofdstukken is voorgeschreven, 
zijn op het vervoer van gedistilleerd en de 
Terificati e bij den uitslag, gedurende het ver
voer en bij den inslag, de volgende bepalin
gen van toepassing. 

§ 2. Geen gedistill eerd, onverschillig in 
welke hoeveelheid, m ag u it eene bra nderij , 
clistill eerderij der eerste klasse of berg plaats, 
of ui t de panden of van de erven, welke 
claar toe behooren of daarmede gemeenschap 
hebben, warden u itgeslagen of a ldaar inge
slagen, tenzij gedekt door het vereisch te do
cument. 

§ 3. Geen gedistilleerd in eene grootere hoe
veelheid dan va n eene kan mag worden ve1·
voerd of ui t eene distilleerderij de r tweede 
klasse, gross ierderij , slijterij of een antler, 
niet in § 2 vermeld p and, warden u itgeslagen 
of a ldaar ingeslagen, tenzij gedekt door het 
vere ischte document. 

§ 4. V an het bepaalde bij § 3 zijn u itge
,..onderd reukwaters, vernis en de andere bij 
t it t . b en c van art. 2 bedoelde vloe istoffen· 
en a lcohol bevattende producten en zelfstan
di gheden in geleivo1·m of in anderen niet 
vloe ibar en staat, in eene hoeveelhe id van bo
ven eene tot beneden vij/ kannen, onder de 
vo lgende voorwaarden : 

1 Art. 109 gewijzigd bij art. 1 der wet van 
31 Decembe1' 1915 (Staatsblad n ~. 528) . 

a. dat op de kist, de mand, de bus of het 
pak, waarin de verzending geschiedt , of op 
het daaraan gehecht adres, een duidelijk op
schr ift gesteld zij , houdende al naar den aard 
der zending de woorden: 

Geestrij ke Vloeistof, Alcoholhoudende Stof 
of beide aanduidingen; 

b. dat de namen en woonplaatsen des af
zenders en des ontbieders op het adres of in 
den vrachtbrief ve rmeld zijn ; en 

c. dat de flesschen of kruiken en de a n
dere verpa kkingen van opschriften voorzien 
zijn, waar in de soort der vloeistof of der alco
hol bevattende producten of zelfstand igheden 
vermeld is. 

W anneer aan deze voorwaa rden niet is vol 
daan, of wanneer de opgaa f van den a fzen
der, van den ontbieder of van de soort der 
vloeistof of der a lcohol bevattende p roducten 
of zelfstandigheden blijkt onjuist te zijn, ver
valt de bij deze paragraaf toegela ten uitzonde
r ing. 

§ 5. Gedist illeerd in strijd met de vorige 
paragrafen van <l it art.ike1 in- of ui tgeslagen , 
wordt, voor wat de toepassing van art. 133 , 
§§ 22, 23 en 25 aangaat, geacht te zijn b in
nenlandsch gedistilleerd. 1 

Art. 112. § 1. Tot uitslag, ve rvoei· en in
slag van reeds veraccijnsd gedistilleerd, boven 
de hoeveelheid van eene kan, wordt een ge
le ibi ljet vere isch t. 

§ 2. Het geleibiljet moet aanwijzen: 
a. de p laats en de dagteekening der af

g ifte; 
b. den naam, het beroep en de woonplaats 

des verzenders ; 
c. den naam, de ligging, de wijk of sectie 

en het nommer van de distilleerderij der 
tweede klasse, grossierderij , slijterij o f het 
a ntler pand, waaru it de u itslag zal gesch ie
den-

d.' den naam, het beroep en de woonpl aats 
van dengene, voor wien he t gedistilleerd be
stemd is; 

e. de soort, de hoeveelheid en de sterkte 
van het ged isti lleerd ; 

/. het getal, de merken of nommers der 
fusten, kelders , manden of andere verpak
ki ngsmiddelen; 

fJ. den naam des ve rvoerders en de aan-
wijzi ng van het middel van vervoer; 

h . den te vol gen weg; 
i. het tijdstip van ingang; 
k. den t ijd voor het vervoer toegestaan; 

welke tijd derw ijze ka n worden gespl itst, dat 
het vervoe r tot op zekere afstanden, binnen 
den daarvoor afzonderlijk aangewezen tijd, 
moet volb ragt zijn; 

l. of de afteekening van bet gele ibiljet 
door am btenaren a l cl an niet moet geschieden 
bij den uitslag, bij het vertrek uit de ge
meente, op de daar toe aan te wijzen kantoren 
of posten onder weg, en bij den insl ag. 2 

Art. 113. § 1. H et geleibiljet wordt ten 
kantore des ontvangers aangevraagd, met 
overlegging van ecne quita nt ie van betaalden 

1 Art. 111 gewijzigd bij a rt. 1 der wet van 
22 J un i 1929 (Staats blad n°. 325) en art. 3 
der wet van 18 J uli 1911 (Staatsblad; n°. 247 ). 

2 Art. 112 gewijzi gd bij art. 1 der wet van 
22 Juni 1929 (S taatsblad n°. 325). 
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accijns, een vervoerb il jet al s bedoeld in art. 
91 , een gele ibiljet of een pe ilbewijs, waaroIJ 
de ontvange1· het tot uitsl ag aangegeven ge-
d ist illeerd a fschl'ijft. . 

§ 2. Geen gele ibiljet wordt afgegeven : 
. a. wanneer hij , die het gele ibi ljet aan

vraagt, overeenkomstig de afdeeling B van 
het Yolgende hoofdstuk, aan de pe iling onder
worpen is: op de qui tant ien, ve rvoerbiljetten, 
o-e le ibi ljetten of pe ilbewijzen , bedoel d bij § 2 
van art. 124 ; 

b. wanneer hij , d ie het geleibiljet aan
vraagt, niet aa n de voormelde peili ng onder
\\'Ol'pen is : op de qu itantien, ver voel'b iljet ten 
of gele ibiljetten, va ll ende onder § 1 van a r t . 
115, of di e ouder zijn cl an zes maanden na de 
afgifte, welke tij d ech ter , mi ts v66r zijnen a f
loop, door den ontvanger kan wol'den ver 
lengd. 

§ 3. De contro leur is bevoegd om in geval 
va n OYel'lijden of bij verhuizi ng of opbreking 
van het huisgez in van de zooda nigen, di e niet 
aan pe iling onden vo,·pen zijn , de afg ifte van 
een geleibiljet, bij ontsten tenis van een be
hoo l'l ijk bewijs van wettigen inslag, toe te 
Jaten, mits van de herkomst van het gedistil
leerd op voldoende wijze blijke. 1 

A rt. 114. § 1. Onverminderd de bevoegd
heid der ambtenaren om bij elken u it- of in
slag van gedistill eerd de v isitatie of verifi
catie te verri gten, wordt in het bij zonder be
paald: 

a. dat geen ui tslag va n gedi sti ll eer d, met 
overschrijving van crecliet, met bestemming 
tot ui tvoer naar buiten 's l a nds, tot opslag in 
entrepot of tot inslag onder genot van vrij
dom van den accijns, mag geschieden cl an met 
Yerif icatie door ambtenaren; 

b. da t geen insla.g van gedistill eerd, met 
overschrijving van crediet, of in en t repot, m ag 
geschieden dan met eene gelij ke verificatie, 
tenzij , in ge val van insla g met ove l'schrij ving , 
door den ontvanger, onder wiens ka ntoor die 
moet p] aats hebben, bij aan teekening op het 
ve1•yoerbil jet, is toegestaan om den inslag zon
del' Yoora fgaande ver if icati e te ve l' r igten, in 
welk geval de bela nghebbende, nadat de in
slag is geschied, deswege eene onde l'teekende 
verklar ing op het biljet stel t; 

c. dat geen an<lere uit- of inslag van ge
d istill eerd m ag geschieden da n met eene ge
lijke ve l'ificat ie, wanneel' die op het betrek
kelij k document is voo rgesch reven; 

cl. 
e. da t bij ui tslag en vervoer van ged istil 

teerd op fl esschen of k ru iken in kelders, min
stens een twin ligste tot hoogstens een tiencle 
gedeelte va n de partij, door de am btenaren 
te kiezen; aa n de vel' if icatie wo t'dt onderwor
pen, met dat gevolg, dat de hoeveelheid en 
sterkte der geheele par tij naa l' de ui tkomst 
dier verifi catie wo,·dt berekend. 

§ 2. De brander, di stilla teur, handelaar of 
a.nder bela nghebbende is gehouden om, wa n
neer de ver ificatie bij den ui t- of ins lag moet 
geschieden, den ambte na ren de op te nemen 
partij of pal'tij en ged istill eerd, afgesche iden 
Ya n andere, aan te wij zen. Bij gebreke daar-

1 Art. · 113 gewijzi gd bij art. 1 de r wet van 
31 December 1915 (Staatsblad 11°. 528). 

van wordt de afteekening van het document 
gewe igerd . 

§ 3. De ambtenaren stellen na de verifica
t ie op het document en op het dubbel eene 
verkl a r ing nopens hunne bevinding. Zij ver
melden daarin bij den u itslag , behalve de be
vonden hoeveelhe id en de sterkte, ook het wan 
der fusten , de werkelijke inzinking des vocht
wegers en den wa rmtegraad. Bij den inslag 
teekenen zij het document voor conform af,' 
wanneer geen groote r verschil bestaat clan 
van lien ten hondercl op de herle ide hoeveel
he id tot de sterkte va n vijfti g per cent . 

§ 4. W a nneer bij ui tslag van gedistilleerd 
op vervoerb iljet of consen t tot ui tvoer een 
verschil bestaa t tusschen de bevonden hoeveel 
he id en die in het document ve rmeld , be ide 
na herl eiding tot de ste rkte van vijfti g per 
cent, geven de ambtenaren daarvan schrifte
lijk kenn is aan den ontyanger of entreposeur, 
ten e inde hij de credi ter ing, volgens a rt . 82, 
§ 3, of a r t. 108, d ienovereenkomstig ve rrigte. 

§ 5. Er bestaat overtreding wa nneer, bij 
den ui tslag op vervoerbiljet of consent tot uit
voer, op de aangegeven hoeveelhe id een g rno
te r verschil in ove r- o f onclermaat dan van 
tw~e ten honcle,·cl voor ged istill eerd op fust, 
en van vie,· ten honcle,·cl voor gedistillee1·d of 
fl esschen of krui ken, of wanneer , bij den ui t
slag op gele ibiljet, een g rooter verschil dan 
van Un ten honclercl in ovei,;maat of van vij; 
ten honclercl in onderm aa t oevonden wordt, 
be ide na herl e id ing a ls boven . 1 

Art. 115. § 1. Documenten tot uitslag, 
vervoer en inslag van gedistill eerd zijn niet 
geldi g, wanneer de daarin of in § 3 van art. 
114 voorgeschreven afteekeningen bij den uit
sl ag, bij het vertrek ui t de gemeente, op de 
ka ntoren of posten onder weg of bij den in
slag niet zijn gesch ied , of wa nneer de tij d, 
we! ke voor eenigen bepaal den afstand afzon
der l ijk in het document is aangewezen , niet is 
in ach t genomen. 

§ 2. De documenten moeten, om geldig te 
zijn , steeds bij het ui tgeslagen, vervoerd of in
geslagen wordende gedistilleerd aanwezig zijn 
en den ambtenaren op hunne eerste aanvraag 
worden ver toond. 

§ 3. De vervoercle r is gehouden om , bij het 
aanbiecl en van een docum ent te r afteekening, 
hetzij bij het ver t l'ek, oncler weg of bij den 
inslag, den am btena ren het gedist illeerd op 
h unne aanvraag ter v isitatie of verificati e te 
vertoonen. 

W anneer hij gedistilleerd, bestemd tot uit
voer naar bui ten 's lands, in- of opgeladen. 
en de vere ischte verkl a ring deswege onder
teekend heeft, is hij ten allen tijde, tot na 
bewezen overl ading of uitvoer, tot dat ver
too nen gehouden. 2 

Art. 116. § 1. W a nneer bij de verificatie 
van gedistilleerd , dat vervoerd of ingeslagen 
wordt , een grnoter verschil bestaat dan van 
Un twintigste op de sterkte in het document 
ve rmeld, wordt de geheele pa r tij a ls niet ge
dek t beschouwd. 

§ 2. W anneer bij zul k eene ver ificatie geen 

1 Art. 114 gewijzigd bij a r t. 1 der wet van 
31 Decem ber 1915 (St a<ttsblad n°. 528) . 

2 A rt. 115 gewijzigd bij art. 1 der wet van 
31 December 1915 (Staats blad 11°. 528) . 
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of een geringer verschil in de sterkte, maar 
een verschil bestaat op de hoeveelheid in het 
document vermeld, na herleiding tot de sterkte 
van vijftig per cent, wordt: 

a. bij een grooter verschil dan van vijf ten 
honderd in over- of ondermaat, de geheele 
partij a ls niet gedekt beschouwd; 

b. bij een verschil in ovei·maat van boven 
een tot en met vij/ t en honderd, alleen de 
overmaat a ls niet gedekt, en, bij een verschi l 
in on<lermaat met een consent tot uitvoer, 
eene ondermaat van boven twee tot vijf ten 
{1onderd voor gedisti lleerd op fust, en van 
boven vier tot vij/ ten honderd voor gedistil
leerd op flesschen of kruiken , als overtrnd ing 
beschouwd; · 

c. eene overmaat van een ten honde,·d of 
minder, - of eene ondermaat, op een consent 
tot · ui tvoer, van tw ee ten honderd of minder 
vpor gedistilleerd op fust, en van vier ten 
honderd voor gedistilleerd op flesschen of 
krujken, e n, op eenig ander document, .van 
vijf ten honderd of minder, - niet als over
tred ing beschouwd. 

Art. 117. § 1. Op de fusten , waarin gedis
t illeerd uit eene branderij ; distilleerderij der 
eerste klasse of bergplaats, of uit een entrnpot 
woi·dt uitgeslagen, moet zijn ingesneden, inge
Bra11d of in olieverw gesteld: een merk of 
nommer en de inhoudsruimte. Er bestaat over
treding indien, bij de verificatie bij den uit
slag, een grooter verschil dan van een ten 
honde,·d op de aldus gemerkte inhoudsrnimte 
bevonden wordt. 
, § 2. W anneer bij uitslag, vervoer of inslag 
van gedistilleerd, een der tegenwoord ig zijnde 
ambtenaren geen genoegen neemt met de ge
merkte inhoudsruimte, of wanneer de belang
hebbende geen genoegen neemt met den bij 
rcieijing of peiling bevonden inhoud van fus
ten, /l"eschiedt het bepalen van den inhoud 
door · opneming van het gedistilleerd bij de 
maat of door waterijking van de fusten. 

§ 3. Wanneer de evenbedoelde opneming 
bij de maat, bij uitslag van gedistilleerd uit 
eene branderij , .distilleerderij, bergplaats, gros
sierderij, slij terij of uit een entrepot, of wel 
bij den inslag in die panden wordt gevorderd, 
is , de brander, distillateur, handelaar, gras
sier, slijter of entrepositaris gehouden om het 
noodige vaatwerk tot overstorting van het ge
distilleerd te verschaffen. 

IXde HOOFDSTUK. 
Peilingen. 

.A. In branderijep, distilleerderijen der eerste 
klasse en bergplaatsen. 

Art. 118. § 1. De ambtenaren zijn bevoegd, 
mi ts daartoe door den ontvanger of eenen 
hoogeren ambtenaar schriftel ijk gemagtigd, 
om het gedistilleerd, in eene branderij, distil
leerderij der ,eerste klasse of bergplaats voor
handen, aan te peilen. 

§ 2. Bij elke peiling maken zij van hunne 
bevinding een relaas of peilbewijs op, het
,vel k ten kantore des ontvangers ingeleverd 
wordt, nadat de belanghebbende tot de mede
teekening uitgenoodigd en hem een afschrift 
uitgereikt is·. 

§ 3. Er bestaat ove1·treding, indien op de 
hoeveelh,eid gedistilleerd, welke volgens de re-

kening behoort aanwezig te zijn, een grooter 
verschil in over- of ondermaat bevonden wordt 
dan: 

a. van zeven en een half t en honderd, we
gens het uit de ruwstooksels verkregen ge
distilleerd , en van vijf ten honde1'Cl, wegens 
het salclo der laatste afsl uiting en het van 
elders ingeslagen gedistilleerd, in eene bran
derij der eerste klasse van de ee1"Ste soort; 

b. van tien ten honde-rd, wegens het uit de 
ruwstooksels verkregen gedistilleerd, en van 
vijf ten honderd, wegens het .saldo der laatste 
afsluiting en het van elders ingeslagen ge
distilleerd, in eene brnnderij der tweede, der
de of vie,·de klasse van de ee,·ste soo rt, en in 
eene brander ij van de tweede of derde soort; 

c. van vij/ ten honderd in eene distilleer
derij der ee,·ste klasse; en 

d. van drie ten honderd in eene bergplaats. 
§ 4. D e voormelde spelingen worden bere

kend over het debet der rekening sedert de 
laatste peiling, met dien verstande echter, dat 
dit debet, voor zoovee l de loopende aangifte 
tot stoken van eenen brander betreft, niet ver
der wordt genomen clan voor de ruwstooksels, 
welke op het tijdstip der peiling zijn afgeloo
pen. 

Art. 119. § 1. De brander, distillateur of 
handelaar is gehouden, om den ambtenaren, 
op hunne aanvrnag, al het gedistilleerd, in 
zijne branderij , distilleerderij der eente klasse 
of bergplaats en de daartoe behoore nde pan
den voorhanden, aan te wijzen. 

§ 2. De brander of distillateur, die aan
spraak heeft op kortingen ingevolge art. 104, 
is mede gehouden om den ambtenaren, bij 
den aanvang der peiling, afzonderlijke aan
wijzing te cloen van den onbewerkten mout
wijn, waarop de korting overeenkomstig § 4 
van dat artikel eerst bij eene volgende pei ling 
behoort in aanmerking te komen. Die mout
wijn wordt in het peilbewij s afzonderlijk ver-• 
meld. Bij gebreke van deze aanwijzing wordt 
de· aanspraak op korting voor de voile aanwe
zige hoeveelheid gedistilleerd verloren, zonder 
dat daarop bij eene volgende peiling kan wo1·• 
den terug gekomen. 

Art. 120. § 1. H et is verboden om het ge
d istilleerd, in eene branderij en de daartoe 
behoorende panden voorhanden, in grondva
ten, bakken, leggers of fusten te laten trek
ken op houtskolen of a ndere zuiveringsmid
delen, of met suiker of andere zelfstandighe
den te vermengen, waardoor het opnemen van 
de juiste hoeveelheid of het bepalen van de 
ste1·kte met den vochtweger wordt Yerhinderd . 

Onze Minister van Finantien kan , onder de 
noodige voorzorgen, uitzondering hierop toe
laten. 

§ 2. Wanneer in eene distilleerderij ..of be1·g
plaats likeur of antler vermengd gedistilleerd 
voorhanden is, waarvan de sterkte door den 
vochtwege1· niet kan worden opgenomen, is de 
belanghebbende gehouden om bij de peiling 
de sterkte van iedere soort dier dranken op 
te geven. Bij gebreke om hieraah te voldoen; 
of wanneer de ambtenaren geen genoegen met 
de opgave nemen, be pal en zij a l leen ' de hoe
veelheid en nemen zij proeven om te warden 
onderzocht, overeenkomstig de bij art. 3, § 1, 
li t. c, bedoelde voorschri ften. D e kosten van 
dit onderzoek komen ten laste des belangheb-
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benden, indien hij geene opgave van de sterkte 
heeft gedaan, of een grooter verschil dan van 
een vijfen twintigste met die opgave bevonden 
wordt. 

§ 3. ,De distillateur, die ged ist illeerd in 
zij ne distilleerderij der eerste klasse en de 
daartoe behoorencle panden op houtskolen of 
zuiver ingsmiddelen laat trekken, is gehouden 
de daartoe g·ebruikt wordende grondvaten, 
bakken , leggers of fusten bij de peil ing tot 
boven de kolen of zuiveringsmi.ddelen te vul
len, en het gedistilleerd vervolgens, door over
pomping of overtapping, ten genoegen der 
ambtenaren zoodanig dooreen te mengen, dat 
het zooveel mogelijk eene gelijke sterkte ver
krijge. In dit geval wordt het gedistill eerd, 
in zulk een grondvat, bak, !egger of fust voor
handen, door de ambtenaren opgenomen tegen 
eene hoeveelheid, gel ijkstaande aan de ge
heele gevulde inhoudsruimte, zonder daarvan 
iets af te trekken voor de ruimte, die door de 
kolen of andere zuiveringsm iddelen ingeno
men is, en berekend naar de sterkte van een 
gedeelte afgetapt ged istilleerd. 

§ 4. Wanneer echter, bij de in § 3 voorge
schreven wijze van opneming de uitkomst der 
pe iling eene over- of ondermaat aanwij st. 
wordt de hoeveelheid gedistilleerd in de voor
melde grondvaten, bakken, leggers of fusten 
bevonden, bij overmaat met hoogstens vijf ten 
honde,·d verminderd, en bij ondermaat met 
hoogstens ·vijf ten honi!Je,·d vermeerderd. 

§ 5. De distillateur, die zich met de wijze 
van opnem ing volgens de §§ 3 en 4 mocht be
zwaard achten , kan het in de houtskolen of 
andere zuiveringsmiddelen get.rokken gedistil 
leerd, ter bepaling van de juiste hoeveelheid 
en sterkte, in tegenwoordigheid der ambtena
ren daaruit afstoken, mits <lit dadelijk na de 
opnemillg van het overige vom·handen ged is
tilleerd geschiede en zonder tusschenpoozen 
worde voortgezet. 

§ 6. De ambtenaren zijn bevoegd om, wan
neer een distillateur niet voldoet aan de voor
schriften van de §§ 3 of 5, het gedistilleerd, 
in de met houtskolen of andere zuiverings
m iddelen gevulde grondvaten, bakken, leggers 
of fusten voorhanden, bij de peiling of in het 
geheel niet in aanmerking te nemen, of daarin 
te begrijpen tegen eene hoeveelheid , gelijk
staande aan de volle met kolen of andere zelf
stand igheden gevulde inhoudsruimte der va
ten, bakken, leggers of fusten, berekend naar 
de sterkte van een gedeelte afgetapt gedistil
]eerd, zonder dat de distillateur uit dien hoof
de tegen de uitkomst cler peiling in verzet kan 
komen. 

Al't. 121. § 1. Het gedistil leercl, hetzij 
binnen- of buitcnlandsch, clat voor huiselijk 
gebruik voorhanclen is in woningen of anclere 
gebouwen, welke met eene branderij , distil
leerderij der eente klasse of bergpl aats en de 
claartoe behoorencle panden gemeenschap heb
ben en n iet vallen onder cle bepalingen van 
de artt. 124 en 125, moet zijn gedekt door 
eene behoorl ijke quitantie van betaalden ac
cijns, een behoorlijk vervoerbi ljet als in art. 
91 is bedoeld of een geleibiljet, beicle niet 
ouder clan eene maand na cle afgifte, welke 
tijcl echter, mits v66r zijnen afloop, door den 
ontvanger kan worclen verlengd. 

§ 2. Bij de visitatie der vermelcle woningen 

en gebouwen teekenen de ambtenaren, op de 
hun tot het clekken van den voorraacl vertoon<l 
worclencle documenten, de bevonden hoeveel
heicl geclistilleerd aan. De clocumenten blijven 
alsdan slechts voor die hoeveelheid geldig. 1 

B . In cle distilleerderijen der tweede klasse, 
gross ierderij en, slijterij en , tapperijen, enz. 

Art. 122. § 1. De brander, distillateur of 
hanclelaar, die in een pand, hetwelk gemeen
schap heeft met zijne branclerij, clistilleerderij 
der ee,·ste klas.;,e of bergplaats, volgens de bij 
§ 5 van art. 9 toegelaten uitzondering, eene 
grnss ierderij, slijterij , tapperij of anclere nering 
in veraccijnscl gedistilleercl uitoefent, moet 
voor die uitoefening, en voor het neclerleggen 
van het claarvoor bestemde gedistilleerd, win
kels, kelclers of andere localen bezigen, welke 
afgezonderd zijn van die, waarin het geclistil
leerd onder genot van doorloopend crediet 
voorhanden is. 

§ 2. Deze winkels, kelclers of andere loca
len warden in het bijzonder vermeld bij on
derdeel g der in art. 13 voorgeschreven aan
gifte . 

§ 3. Bij het niet volcloen aan het bepaalcle 
bij clit artikel verval t cle voormelde bij art. 9 
toegelaten uitzondering. 

Art. 123. § 1. Wij behouden Ons voor om 
daar, waa1· zich cane of meer branderijen be
vinden, eenen zekeren omtrek aan te wijzen, 
binnen welken de distilleerderijen der tweede 
klasse, grossierderijen, slijterijen, tapperijen 
en anclere gebouwen, waarin eene nering in 
veraccijnscl gedistilleerd wordt uitgeoefend, 
met de claartoe behoorende panden, op den 
voet der drie volgende artikelen aan cle pei
ling en het cinderzoek der ambtenaren kun
nen worden onclerworpen. 

§ 2. Op die panden, welke bij het in wer
king komen cler tegenwoOl'dige wet, krachtens 
de artt. 42- 45 der wet van den 28sten De
cember 1855 (Staatsblad 11°. 193) , nog niet 
aan de peiling onderworpen zijn, warden de 
bepalingen van dit a1·tikel niet toegepast, dan 
naclat de belanghebbende, minstens acht dagen 
v66r dat cle eerste peiling bij hem wordt ver
rigt, daarvan door den betrokken ontvanger 
schriftelijk kennis is gegeven, met uitnoocli
ging om cle hierna vermelde opgave in te 
leveren. 

§ 3. De gross ier, slij ter, tapper of ander 
neringcloende, die de voormelde panden in 
gebruik heeft, is gehouden om, binnen acht 
dagen na de hem gedane uitnoodiging, ten 
kantore des ontvangers, tegen bewijs , eene 
onderteekencle opgave in te leveren van de 
bij hem in gebruik zijnde panclen, met aan
wijzing van hunne ligging, benevens van de 
kadastrale sectie en nommer. 

§ 4. V66r het in gebruik nemen van an
dere panden clan de reeds opgegevene, moet 
claarvan eene gelijke opgave gedaan worden. 

Art. 124. § 1. Geen gedistilleerd, hetzij 
binnen- of buitenlandsch, mag in cle bij art. 
122 vermelde winkels, kelders en andere lo
calen, of in de bij het vorig artikel vermelcle 
panden voorhanden zijn, dan gedekt door be
hoorlijke quitantien van den betaalden ac-

1 Art. 121 gewijzigcl bij art. 1 der wet van 
31 December 1916 (Staatsblad n°. 628). 
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cijns, vervoerb iljetten als bedoeld in art. 91, 
geleibiljetten of het laatste pe il bewijs. 

§ 2. Tot het dekken van den voor raad zijn 
niet geld ig: 

a. qµi tantien, vervoerbil jetten, geleib iljet
ten en peil bewijzen , vallende onder § 1 van 
art . 115, of die ouder zij n dan •eene 1naand na 
de a fg ifte, welke tij d ech ter, mits v66r zij nen 
a floop , door den ontvanger kan warden ver
lengd ; 

b. qu itantien, vervoerbiljetten en geleib il 
jetten, waarop de inslag is of moest zij n ge
schied, vroeger clan de laatste peil ing. 1 

A rt. 125. § 1. De ambtenaren zij n bevoegd 
om het ged isti lleerd, in de bij art. 124, § 1, 
bedoelde winkels, kelders en panden voorhan
den, aan te pe ilen. 

§ 2. D e belanghebbende is gehouden om 
den am btenaren, op hunne aanvraag, al het 
gedistill eerd, in de voormelde localen voor
handen, aan te wijzen en de vereischte docu
men ten tot het dekken van den voorraad te 
vertoonen. 

§ 3. Wanneer in een distilleerderij der 
tweede klasse, of in een ander der voormelde 
localen, l ikem of ander vermengd ged istil 
leerd voorhanden is, waarvan de sterkte door 
den vochtweger niet kan warden opgenomen, 
en deze drank in die distilleerderijen of an
dere panden is bereid . uit ingeslagen gewoon 
ged istilleerd, of wanneer een d istillateur ge
distilleerd op houtskolen of andere zuiverings
m iddelen laat trekken, zij n de bepal ingen 
van art. 120, §§ 2- 6, oak bij de in <lit artikel 
bedoelde pe ilingen van toepassing. 

§ 4. B ij elke peil ing maken de ambtenaren 
van hunne bevinding een relaas of peilbewijs 
op, dat aan den belanghebbende wordt uitge
reikt. De documenten, tot het dekken van den 
voo,r raad vertoond, warden ingetrokken. 

§ 5. Eene overmaat van een ten honderd 
of minder op de hoeveelheid ged isti lleerd, 
welke door behoorlij ke bewijzen is gedekt, 
wordt niet in aanmerking genomen. 

A rt. 126. § l. B innen den volgens art. 
123, § 1, door Ons aangewezen omtrek van 
branderij en, mag in de woningen of andere 
panden, niet vallende onder de bepalingen 
van de artt. 121, 122 of 123, geen gedistil 
leerd, hetzij binnen- of buitenlandsch, voor
handen zijn in eene grootere clan de hierna 
vermelde hoeveelheid voor huisselij k gebruik, 
tenzij gedekt door eene quitantie van betaal
den accij ns, een vervoerbil jet als bedoeld in 
art. 91 of een geleibi l jet, op denzelfden voet 
a ls bij art. 121 is bepaald, 

§ 2. D e hoeveelheid, die voor huisselij k ge
bruik ongedekt mag voorh anden zij n, wordt 
voor iedere wan ing bepaald op di·ie kannen 
gedistill eerd per ziel of lid des hu isgez ins van 
18 jaren of daarboven. 

§ 3. I n de hierbedoelde woningen of andere 
panden mag echter geen visitatie geschieden, 
dan met inach tneming van de bepalingen van 
de artt. 181 en 183 der algemeene wet van 26 
Augustus 1822 (Staaatsblad n°. 38), 2 

1 A1·t. 124 gewijzigd bij art. 1 der wet van 
31 December 1915 (Staatsblad n°. 528). 

2 Art. 126 gewijzigd bij art. 1 der wet van 
31 December 1915 (Staatsblad n• ~ 528). 

C. E lders clan in de onder A en B van <lit 
hoofdstuk bedoelde inrich t ingen en panden. 1 

Art. l 26bis . § l. Bu iten de inr ich tingen 
en panden, die volgens de onderdeelen A en 
B van dit hoofdstuk aan peiling of onderzoek 
zij n onderworpen, mag geen ged istilleerd van 
hoogere sterkte clan vij ftig percent in een 
panel, op een erf of op een besloten tenein in 
een hoeveelh e id van meer cla n een 1 ite1· voor
handen zij n, tenzij gedekt door qu ita nt ien van 
betaalden accij ns, vervoerbi ljetten a ls bedoe ld 
in art. 91, of geleibil jetten, n iet vallende on
der § 1 van art. 115 en niet ouder dan zes 
maanden na de afgifte, welke tij d echter, mits 
v66r zij nen af]oop, door den ontvanger kan 
warden verlengd. 

Voor reubvaters, vern issen en a ndere bij let
ter b van art. 2 bedoelde vloe istoffen wordt 
geen dekking vereischt, ind ien de voorhanden 
hoeveelhe id minder dan vij f li ter beclraagt. 

§ 2. De ambtenaren zij n bevoegd op alle 
plaatsen, waarvan redel ij kerwijze vermoed kan 
warden, dat er overtreding van § 1 bestaat, 
een onderzoek in te stellen. 

Ten aanz ien van gebouwen en besloten er
ven zij n op dat onderzoek het tweecle en derde 
lid van art. 181 a lsmede art. 183 der Alge
meene Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad 
n°. 38) van toe passing, tenzij de ambtenaren 
reeds uit anderen hoofde recht van toegang 
hebben of het een plaats betreft, waarvan op 
grand van het bedrij f dat er wordt uitgeoe
fend, of op grand van eene u itstall ing, een 
opsch r ift of eene aankondi g ing, kan warden 
aangenomen, dat er gedisti lleerd ten verkoop 
voorhanden is. 

§ 3. De ambtenaren teekenen op de docu
menten d ie hun als dekk ing van voorhanden 
geclistillee1·d van hoogere sterkte dan vijftig 
percent vartoond warden, de bevonden hoe
veelheid aan. De documenten blij ven alsdan 
voor d ie hoeveelheid geld ig. Documenten die 
niet wOl'den vertoond, verliezen hunne geldig
heid. 

Xde HOOFDSTU K. 
Alge,neene bepalingen. 

Art. 127. In de hierna vermelde brande
rij en en distilleerclerij en moeten steeds voor
handen zij n en den ambtenaren , wanneer dit 
door hen wordt verlangd, ten gebruike ver
schaft warden de volgende werktuigen, gereed
schappen en andere voorwerpen: 

a. in alle branclerijen en in de distillee1·
derijen der eerste klasse: eene inhoudsmaat 
van twintig kannen en eene van eene kan; 

b. in dezelfde branderijen en di stilleerde
. r ij en: eene lichtgevende lantaarn; 

c. in de branderijen der ee1'Ste en tweede 
soort: een bruikbaar weegtoeste l, a lsmede een 
stel gewigten, zoodanig zamengesteld, dat elk 
wigt van een tot honde1·d ponden in voile pon
den er mede kunne warden gewogen; 

d. in de branderijen der t-weede soort: 
eene mudde of halve mudcle en onderdeelen, 
tot het meten van aardappelen. 

Art. 128 . § 1. Het is verboden om in eene 
distilleerderij, in gebouwen waarin zich werk
tuigen bevinden, geschikt om eene branderij 

1 Onderdeel C ingevoegd bij art. 3 der wet 
van 28 Jul i 1924 (Staatsblad 11°, 365). 
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of distilleerderij uit te maken of daar te stel - door hem verlangd wordt, komen de kosten 
!en, en in de panden, welke daartoe behooren voor zijne rekening. 
of daarmede gemeenschap hebben, hetzij on- , § 2. De kosten eener hermeting of tweede 
der voorwendsel van gist te maken, of onder waterijking of eener nieuwe meting of watei;" 
eenig antler, meelbeslag of eene andere voor ijking, welke door den belanghebbende vol-
de wijngisting geschikte grondstof te bereiden, gens art. 49, §§ 3 en 5, verlangd wordt, komen 
of beslagen, bereide, gistende of uitgegiste voor zijne rekening, indien geen of een gerin-
grondstoffen of gistnat, geschikt om door dis- ger verschil dan van een ten honde,·d met de 
tall atie een geestrijk vocht op te leveren, eerste of vorige opnemiug bevonden wordt. 
voorhanden te hebben of af te stoken. § 3. De verzegeling volgens art. 52 ge-

§ 2. Hiervan zijn echter uitgezonderd: wijn, schiedt buiten kosten van den brander of dis-
behalve moeren, en voorts bessenwijn, bier, ti ll ateur. 
appel-, peren- en meedrank, op fust, kmiken Art. 131. Wanneer een brander, distillateur, 
of flesschen, voor het uitoefenen eener nering handelaar of antler belanghebbende moet uit-
of voor huisselijk gebruik voorhanden in wo- genoodigd worden om bij eenige verrigting 
ningen of andere panden, mits die niet tot der ambtenaren tegenwoordig te zijn, of hem 
eene distilleerderij behooren, maar alleen eenige aanzegging, uitnoodiging of uitreiking 
daarmede gemeenschap hebben. moet worden gedaan, kan dat bij zijne afwe-

Art. 129. § 1. De ambtenaren zijn bevoegd zigheid geschieden aan zijnen gemachtigde of 
om, bij alle visitatien, de afmetingen der werk- zijnen meesterknecht, of in het algemeen aan 
tuigen, alsmede de daarin aanwezige hoeveel- dengene, die namens of van wege den belang-
heid grondstof of gedisti ll eerd, op te nemen, hebbende tegenwoordig is. 
en voorts om tot het bewerkstelligen van een Art. 132. Overal waar in de tegenwoordige 
onderzoek proeven te nemen, zoowel van voor- wet, zonder eene bepaalde onderscheiding, de 
handen, in bewerking zijnde of afgestookt volgende algemeene aanwijzingen of uitdruk-
wordende grondstoffen, als van zelfstandighe- kingen voorkomen, worden daarmede bedoeld: 
den die zij voor grondstoffen houden, of van a. door de administratie, door den provin-
ruwnat, enkelnat, of antler gedistilleerd. Zij cialen directeur, door den controleur of door 
geven den belanghebbende een bewijs af van eenen hoogeren ambtenaar: die der directe be-
de proeven, die zij verlangen mede te nemen. lastingen, in- en uitgaande regten en accijn-

§ 2. Insgelijks zijn de belanghebbenden be- sen, of de ambtenaren, die later in hunne 
voegd om, bij verschil over de soort der be- plaats, onder anderen ambtstitel, met gelijk-
doelde grondstoffen of zelfstandigheden, het soortige ambtsverrigtingen belast mogten wor-
nemen van proeven, a lsmede om bij alle op- den· 
nemingen of verificatien van gedistilleerd, die b.' door den ontvanger: die van den accijns 
in hunne panden, of bij den uitslag, gedurende op het ged istilleerd, onder wiens kantoor de 
het vervoer of bij den inslag geschieden, over- betrekkelijke branderij, distilleerderij, berg-
eenkomstig de artt. 150-152 der algemeene plaats of andere panden gelegen zijn; 
wet van 26 Augustus 1822 ( Staatsblad n°. 38), c. door de ambtenaren of commiesen: die, 
eene herverificatie te vragen, mits zij hun welke volgens de algemeene wet van 26 Augus-
verlangen daartoe dadelijk na de opneming tus 1822 (Staatsblad n°. 38) tot het verrigten 
of verificatie den ambtenaren te kennen ge- van visitatien of verificatien bevoegd zijn; 
ven. d. door den handelaar: die in gedistilleerd 

§ 3. Wanneer het nemen van proeven van in het groot, bedoeld bij § 2 van art. 83; 
gedistilleerd of van andere stoffen ten gevolge e. door bergplaats: die tot opslag van ge-
der bij § 2 verleende bevoegdheid moet ge- distilleerd, onder genot van doorloopend cre-
schieden, is de belanghebbende verpligt daar- diet voor den accijns, bedoeld bij art. 16 ; 
toe flesschen of andere verpakkingsmiddelen /. door gedistilleerd: binnenlandsch gedis-
te leveren, geschikt om de hoeveelheid vloei- tilleerd; 
stof of andere stof te kunnen bevatten, welke g. door percenten: de percenten alcohol, 
de ambtenaren voor de proeven noodig achten. bedoeld bij art. 3, § lb . 

§ 4. Wanneer het nemen van proeven in 
verband staat met eene bekeuring, worden zij 
in dubbel genomen en dadelijk verzegeld, met 
uitnoodiging aan den belanghebbende om zijn 
cachet naast dat der ambtenaren te plaatsen, 
of het papier, waarop het cachet wordt ge
steld, door zijne handteekening te waarmerken. 

§ 5. Bij eene herverificatie van de sterkte 
van gedistilleerd zijn de deskundigen niet ge
houden, om uitsluitend van de bij § 1 van 
art. 3 bedoelde werktuigen en tafels gebruik 
te maken. 1 

Art. 130. § 1. De eerste meting of water
ijking van nieuwe of veranderde werktuigen 
in eene branderij of distilleerderij geschiedt 
buiten kosten der belanghebbenden, <loch wan
neer bij het in gebruik nemen eener bestaan
de branderij of distilleerderij eene hermeting 

1 Art. 129 gewijzigd bij art. 1 der wet van 
22 Juni 1929 (Staatsblad n°. 325). 

Xlde HOOFDSTUK. 

B oeten en straffen. 

Art. 133. De hierna vermelde overtredingen 
worden gestraft a ls volgt: 

§ 1. Het niet inl everen of het valsch of on
volledig invullen van de aangifte, voorge
sch reven bij art. 13 en bij de §§ 1 of 2 van 
art. 15, wegens eene branderij, distilleerderij 
of bergplaats, die bij het in werking komen 
der tegenwoordige wet bestaat of later opge
rigt of veranderd wordt, en waarvan het be
staan, uit vroegere aangiften, bij de admi
nistratie bekend is, met eene boete, ten laste 
van den brander, distillateur of handelaar; 
van: 

a. vier honderd gulden bij het niet inleve
ren van de aangifte of het verzwijgen van 
werktuigen, waarvan uit hun aard en bestem
ming gebruik kan worden gemaakt tot ont-
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~luiking van den accij ns, behoudens het be
paalde bij lit. b; 

b. vie,· ho ndenl tot duizc.nd gulden bij het. 
11iet opgeven van het bestaan of van het daa1·
stell en in eene branderij , di sti lleerderij of 
bergplaats, van gemeenschap met andere pan
den, of bij het niet opgeven van het bestaan 
-0f van het aanbrengen van pij pen of buizen, 
a ls bedoe l d bij art. 12 ; 

c. vijf en twintig gidden bij andere afwij 
kingen m et betrekki ng tot de bedoelde aan
gifte. 

H et 111axi1nu1n der boete volgens lit. b w01·dt 
steeds toegepast, i ndien bewezen is dat de ge
he ime of niet opgegeven gemeenschap, pijp of 
buis heeft gediend of klaarblij kelijk is be
.stemd tot het ongeoorloofd wegvoeren van ge
<li st ill eerd of hat aanvoeren van grondstof. 

In de gevall en, voorzi en bij deze en de vol
gende paragraaph, worden, met a fwijking in 
·zoo ver van art. 227 der a lgemeene wet van 
26 Augustus 1822 ( Staatsblad n°. 38), steeds 
-de straffen toegepast, we lke bij de tegenwoor
Jige wet bepaald zij n. 

§ 2. 
§ 3. Het n iet plaatsen van opschriften, of 

· het nict herstellen van een peilstok b innen de 
<laarvoor bepaalde termijnen, overeenkomstig 
de artt. 16, 18, 35 of § 4 van art. 51, met eene 
boete ten l aste van don brander, distillateur 

-o f handclaar, van t-ien gulden. 
Deze boete wordt verbenrd voor iedere week, 

gedurende welke de overtreding na de voor
rnelde termijnen mogt voortduren. 

§ 4. H et aamrnz ig zijn van m eet buiten de 
<laarvoor opgegeven bergplaatsen, in strij d 
rn et art. 19 of § 3 li t . a. van art. 31, of hat 
.aanwez ig zijn van andere soorten van 1nee l, 
clan d ie welke tot inslag zijn aangegeven, met 
-eene boete, ten laste des branders, van een 
fJUlden voor ieder pond meel, en verbeurte 
van het meel. 

§ 5. ln- of uitslag van meel, n iet gedekt 
,door een behoorlij k biljet, overeenkomstig de 
artt. 20 tot en met 23, of in strij d met § 3 
I it . b van art. 31, met eene boete, ten laste 
<les branders, van een gulden voor ieder pond 
rneel, doch in geen geval minder clan honde,·d 
yulden, en ve rbeurte van het meel. 

De boete wordt verdubbeld indien de over
t reding geschiedt tus chen zons- onder- en 
zons- opgang, of binnen een jaa,· wordt her
haald, met dien verstande, nogt,ms, dat wan
neer deze beide gevallen zich te zamen voor
cloen, de boete slechts eenmaal verdubbeld 
\\'Ordt . 

§ 6. H et niet behoorlijk opgeven van de 
<1 nderdeelen a tot en met d eener aangifte tot . 
in- of uitslag van m eel, voorgeschreven bij de 
a rtt. 20 en 22, met een boete, ten laste des 
branders, van vijfti g gulden. 

§ 7. H et bestaan van over- of onderwigt 
op eene partij meel , die in- ?f uitgeslagen 
wordt, bij opnemingen overeenkomstig art. 24 , 
met eene boete ten laste des branders, van een 
gulden voor ieder pond verschil boven de toe
gelaten speling. 

§ 8. Het niet behoorlii lytfwegen van de zak
ken meel overeenkomstig art. 25, met eene 
boete, ten laste des branders, van vijftig gul
-den. 

§ 9. H et aanwez ig zijn van· meel op een 

vaar- of voertu ig in zakken w aarvooL' over
eenkomstig art. 26 geene geldige biljetten tot 
inslag ktnmen worden vertoond, of in fusten , 
manden of andere voorwerpen gepakt, met 
eene boete, ten laste van dengene die het meel 
vervoert of door zijne werklieden of bedienclen 
doet ver vooren, Yan een gulden voor ieder 
pond meel , doch in geen geval minder dan 
hond,e1·d gulden, en verbeurte van het meel. 

§ 10. Het bestaan van over- of onderwigt, 
bij opnemingen van het meel overeenkomstig 
art. 29, met eene boete, ten laste des brande1·s, 
van een gulden voor ieder pond verschil boven 
de toegelaten speling. 

§ 11. H et aanwezig zij n van meel , ver
m engd met zand, aa rde of a ndere zelfstandig
heden, in strijd met art. 30, met eene boete, 
ten I aste des branders, van honde,·d gul,den, 
en verbeurte van het vermengde meel. 

§ 12. H et aanwezig zijn van een handmo
len of ander werktui g, g·eschikt tot het malen 
of breken van granen , in strijd met art. · 33, 
met eenB boete, ten laste des branders, van 
vie,· honderd gulden, en verbeurte van den 
h andmolen of het antler werktuig . 

§ 13. H et hebben van geheime of verbor
gen openingen , pijpen of buizen, aan bij de 
administratie bekende versnellingskuipen, nnv
ketels, samengestelde werktuigen voor het ruw
stoken, distilleerketels of slangen, in strijd met 
§ 1 lit .. b van art. 40 , § 3 van art. 41 , § 1 van art. 
44 , § 1 van art. 47, § 2 van art. 48, of § 1 van 
art. 54, met eene boete, ten laste van den 
brander of dist illateur, van vi e?· honderd tot 
duizend gulden. 

De ·voodaatste zinsnede van § 1 van clit ar
tikel is op deze boete toepasselijk. 

§ 14. H et aanwenclen van middelen van 
misleiding bij het waterijken van werktuigen, 
het vervalschen, verminken of onleesbaar ma
ken van merkteekenen van eenen peilstok, het 
vermeerderen der hoeveelhe id te verbruiken 
grondstof, of het vergrooten de r inhoudsruimte 
van werktuigen, in strijd met § 4 van art. 36, 
de §§ 4 en 5 van art. 50, of § 3 van art. 51, 
met eene boete, ten l aste van den brander of 
distill ateur, van vie ,· honderd gulden. 

§ 15. H et daarstellen , bijplaatsen, af- of 
uitbreken, wegvoeren , veranderen of herstel
len van werktuigen, pijpen of buizen, zonder 
dat claartoe overeenkomstig a rt. 54 aangifte 
gedaan en magtiging verkregen is, behoudens 
in de gevallen, voorzien bij de §§ 1 en 13 van 
dit artikel, met eene boete, ten laste van den 
brander of distillateur, van : 

a . vier honderd gulden, indien dat invloed 
heeft kunnen uitoefenen op den aanslag of op 
den tijd voor het ruwstoken toegestaan , of 
indien van de werktuigen, uit hun aard en 
bestemming, gebruik kan worden gemaakt 
tot ontcluiking van den accijns; en 

b. vijf en twintig gulden, indien dit niet 
het geval is. 

§ 16. Het bereiden van meelbeslag of eener 
andere voor de wijngisting geschikte grond
stof, het aanwezig zijn van beslagen, bereide, 
gistende of uitgegiste grondstof of gistnat, ge
sch ikt om door distillatie een geestrijk vocht 
op te leveren, of het a fstoken daarvan, voor 
zooveel cl.it een en ander geschiedt in de werk
tu igen eener branderij, daartoe bij eene loo
pende aang ifte tot stoken aangegeven, doch 
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b ui ten de opgegeven of bepaalde t ijdstippen, 
of in strijd m et de bepalingen van § 3 van 
art. 38, li t. b van a r t . 39, § 1, lit. d va n art. 
40, de §§ 1, 2 en 5 van a r t. 43 , § 1 va n a r t. 
45, de §§ 1, 2 en 4 van art. 46, § 3 van a r t. 
61, § 5 van a r t . 65 of art . 79, met eene boete, 
ten l aste des branders, van: 

a. vie,· honde,·d gulden, indien de we rk
zaamheden met rn eer da.n een uur zijn ver
vroegd of de toegestane t ijd met meer clan 
Pf>n tt'Ur is overschre den ; en 

b. ti en tot vijft ig gulden bij eene geringere 
a fwijking . 

§ 17. H et verrigten van a ndere clan de bij 
§ 16 van cli t a r t ikel becloelcle werkzaamheden, 
met afwijking van eene aang ifte tot stoken, 
o f in strijd met de bepa l ingen van de §§ 2 en 
3 van a r t. 36, li t . c van art. 39, § 1, li t. e, f 
of g van art. 40, § 3 van art. 46, de §§ 2 en 4 
van art. 61, §§ 2 tot en m et 4 van a r t. 62, 
§ 5 van a r t. 65, § 2 van a rt. 72, de §§ 3 en 4 
van a r t . 78 of art. 79, met eene boete, ten 
I aste des branders, van tien tot honde,·d gul
d en. 

§ 18. H et aanwezig zijn van meer g istnat 
in de g istba kken clan daarin overeenkomstig 
§ 2 va n art. 38 mag voor handen wezen , met 
een boete, ten laste des bra nders, van tien 
gulden voor ieder vat ve rschil. 

§ 19. H et te laag aangeven van den trek , 
blijke ns de u it komst eener afstok ing , volgens 
§ 4 van art. 68 of § 4 van a r t . 80, met eene 
boete, t en l aste des branders, van vijf rnaal 
het becl rag van den accijns van eene hoeveel 
h eid gedistilleerd, gelijkstaande met de ver
k regen gemicldelde overmaat, berekend over 
de ruwstooksels va n twaalf dagen, in dezelfde 
rnrhouding als de verhoog ing va n den trek 
ingevol ge § 3 van art. 68 of § 3 van a r t . 80 
p laats heeft; terwijl voor deze bereken ing de 
werkzaamhecl en van iecler en <l ag gelij k ge
nomen worcl en aan di e, welke op den <lag der 
nfstoking vo l. gens de aang ifte moeten ve rr igt 
worde n. 

De boete worclt verdubbeld inclien de over 
treding binnen een jaar worclt herhaa ld. 

§ 20 . H et bere iclen van meelbeslag of van 
eene a ndere voor de wij ngisting geschikte 
grondstof, het aanwezig zijn van beslagen , 
bere icle, g istende of u itgegiste grondstof of 
g istnat, geschi kt om door distill atie een geest
r ijk vocht op te leveren , of het afstoken 
dam·van, niet vall ende onder § 16 van <li t 
artikel , en alzoo in strijd met § 1 van art. 38, 
1 it . a van art. 39, § 1, li t . c van a r t. 40 of de 
artt. 69, 79 of 128: 

a . m et ecne boete van vijft ig gulden voor 
elk vat inhouclsruimte cler onwettig gebezig de 
" ·erktui gen, fusten of ancler e vaten , waarin 
de voormel de grondstof zi ch bevindt of be
werkt wo rdt, doch in geen geva l m inder clan 
duizend gulden ; 

b. bovenclien met eene boete van vijf rnaal 
l1et bedrag van den accijns van a l het voor
hanclen gedistillee1·cl, of, wanneer in de pan
d en, waarin de overtreding is gepleeg d, of 
d ie claannede gemeenschap hebben, doorloo
pen cl creclie t worcl t genoten , van al hetgeen 
mee t· voor ha nclen is clan volgens de rekening 
mag aanwez ig zij n , zonder dat in cli t geval 
eenige spelin g in overmaat daarop worcl t 
toegestaan; en 

1921!. 

c. verbeurte van bet even becloelde gedis-
t ill eerd . ' ·, 

D e voormelcle boeten kom en ten laste van 
den brander of clistill ateur, of va n denge ne , 
in wiens bezi t of ge bruik zich de p a nclen be
v inden , waarin de over t recling plaats heeft. 

§ 21. H et aanwezig zijn van g ronclstoffen 
in strijcl met a rt. 70 of art. 79, met eene 
boete, ten laste des branders, va n vie,· hon
cle,·d gulden, en verbeu rte van de verboden 
grondstoffen. 

§ 22. Uitsl ag va n gecli still eercl ui t de pan
den of van de erven , vermeld in § 2 v a n a rt. 
111 , of inslag a lclaar, niet gedekt door doc u
ment , of waarvoor cen documen t wordt ver
tooncl dat claartoe, in gevolge de §§ 1 of 
2 van a r t ikel 115 of de §§. 1 of 2 lit . 
a, van a r t . 116, niet geldig is, met eene 
boete, ten laste van den bra nder , clistill ateur 
of h a ndelaar , ui t wiens panden de ui tslag ge
sch iedt, of van <len gene die den insl ag be
werkstelligt, van vijf ,naal het bedrag van 
d en accijns van het onwett ig ui t- of ingeslagen 
gedistill eercl, cloch in geen geva l minder cla n 
honclerd gttlden, en verbeurte van dat gedis
t ill eercl. 

De l aa tste zinsnecle va n § 5 van cli t a rtikel 
is op cleze boete toepasselijk. 

§ 23. U itslag van gedistill eerd , in eene 
grootere hoeveel he id cl a n van t!ene kan, ui t 
de pande n , verm eld in § 3 va n a r t. 111 , wan
nee r di e zij n gelegen binnen den krachte ns 
art. 123 aangewezen omtrnk va n br a nderijen , 
of i nslag in di e pa nclen , niet gecle kt door do
c um e nt , of waarvoo1" een document wordt ve r
tooncl , da t claartoe, ingevolge de §§ 1 of 2 
van a r t . 115, of de §§ 1 of 2, li t. a, van art. 
116, niet geldig is - behoudens de uitzoncle
r ing van § 4 van art. 111 , - met eene boete 
ten l aste van clengene, u it wiens pa nden de 
uitslag geschiecl t of di e de n inslag bewerk 
stell ig t , van vijf 1naal het beclrag va n den 
accijns van het onwet t ig u it- of ingeslagen 
gecli stilleercl, <loch in geen geval minder clan 
vij f en twintig gulden en verbeurte va n clat 
gedistillee rcl . 

§ 24. H et bestaan van over- of ondermaat 
bij ui tslag van gecl istill eercl , overeenkomst ig 
§ 5 van a r t . 114, met eene boete, ten laste 
van cl engene, u it w iens panden de uitslag 
geschied t, van vijf maal het bedrag van de n 
accijns wegens het verschil boven de toege
latcn speling. 

§ 25. Vervoer va n geclistill eercl, alsm ede 
uitslag of inslag, niet vall ende oncler § 22 of 
§ 23 van cli t artikel , in eene g rootere hoeveel
heid clan van eene kan, niet geclekt door do
cum ent, of waarvoor een document wordt ve r 
toond dat claartoe, ingevolge de §§ 1 of 2 
van art. 115, of de §§ 1 of 2, lit. a, van art. 
116 , niet gelcl ig is, en mi tsdi en in strijd met 
§ 3 van a rt. 111, - behoudens de uitzonde
ring van § 4 van clat artikel, - met eene 
boete , ten l aste des vervoerders, va n vij f ,naal 
het beclrag van den accijns van het onwettig 
vervoerde, u it- of ingeslagen gedistilleerd, 
cloch in geen geval minder cla n vijf en twintig 
g.ulden, en ver beurte van clat gedistill eerd. 

§ 26. V ervoer of insl ag van gedistilleerd, 
niet ten voll e gedekt door het daarbij aan
wezige document, of het bestaan va n onder
m aat, bij vervoer op consent tot uitvoer, in de 

54 
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gevallen, voorzien bij art. 116, § 2 lit. b, met 
eene boete, ten laste des vervoerders, of van 
dengene die den inslag bewerkstelligt, van 
~-ijf ma.al het bedrag van den accijns wegens 
de overmaat of de ondermaat. 

§ 27. Het niet aanwezig zijn in of op het 
daartoe opgegeven ·vaar_ of voertuig, of het 
niet vertoonen Yan gedistilleerd, in de geval
len, voorzien bij § 3 van art. 115, met eene 
boete, ten laste des vervoerders, van vijf maal 
het bedrag van den accijns wegens het in de 
betrekkelijke documenten vermelde gedistil
leerd. 

§ 28. Het niet behoorlijk gemerkt zijn van 
fusten, waariri. gedistilleerd wordt uitgeslagen, 
overeenkomstig § 1 van a1·t. 117, met eene 
boete, ten laste van den brander, distillateur, 
handelaar of entrepositaris, van tien gulden 
voor ieder fust. 

§ 29. Het bestaan van over- of ondermaat 
van gedistilleerd, bij peilingen overeenkom
stig de §§ 3 en 4 van art. 118, met eene boete, 
ten laste van den brander, distillateur of han
delaar, van: 

a. vijf ,naal het bedrag van den accijns 
wegens de ove,·maat boven de toegelaten spe
lingen; 

b. een maal het bedrag van den accijns 
wegens de ondermaat boven de toegelaten 
spelingen. 

§ 30. Het niet inl everen of het valsch of 
onvolledig invullen van de opgaven wegens 
in gebruik zijnde panden, waarin handel of 
nering in veraccijnsd gedistilleerd wordt uit
geoefend, overeenkomstig de §§ 3 en 4 van 
art. 123, met eene boete, ten laste van den 
grossier, slijter, tapper of anderen nering
dciende, van honderd gulden. 

§,. 31. Het aanwezig zijn van gedistilleerd, 
niet gedekt door een behoorlijk bewijs van 
wettigen inslag, bij visitatien en peilingen 
overeenkomstig de artt. 121, 124, 125 en 126, 
met eene boete, ten laste van dengene in 
wiens panden de overtreding plaats heeft, van 
~·ijf 1naal het bedrag van den accijns van 
het ongedekte gedistilleerd boven de toege
laten speling, en verbemte van dat gedistil
leerd . 

§ 3lbis. Het aanwezig zijn van gedistil
leerd in strijd met art. 126bis, met eene boete 
ten Jaste van dengene in wiens pand of op 
wiens erf of besloten terrein de overtreding 
plaats heeft, van vijfmaal den accijns van het 
ongedekte gedistilleerd van hoogere sterkte . 
clan vijftig percent en verbeurte van dat ge
distilleerd. 

§ 32. Het niet verschaffen van de benoo
digde werktuigen, gereedschappen en andere 
voorwerpen, van werkvolk of medewerking, 
en het niet voldoen in andere opzigten aan, 
of het overtreden van de bepalingen van § 2 
van art. 32, § 2 van art. 45, § 2 van art. 47, 
de §§ 3-5 van art. 48, § 5 van art. 49, 
§ 3 van art. 50, de §§ i. en 2 van art. 51 , 
§ 2 van art. 59, de §§ 1-4 van art. 67, 
§ 2 van art. 76, art. 79, § 2 van art. 107, 
§ 3 van art. 117, § 1 van art. 119, § 1 van 
art. 120, § 2 van art. 125, art. 127, § 3 van 
art. 129 of de §§ 2 en 3 van art. 134, met 
eene boete van vijftig tot drie honderd gulden. 

Deze boete komt in de gevallen, voorzien 
bij § 3 van art. 48, § 2 van art. 59, de 

§§ 1 en 4 van art. 67, § 2 van art. 76, 
§ 2 van art. 107, § 1 van art. 120 en art. 127, 
ten laste van den gebruiker van het pand, 
waarin de overtreding plaats heeft, en, in de 
overige gevallen, ten laste van dengene, aan 
wien de verpligtingen, die niet zijn Yervuld, 
bij de betrokken artikelen zijn opgelegd. 1 

Art. 133bis. De schuldige aan een feit, val
lende onder § 23, 25, 31 of 3lbis :van het 
vorige artikel kan, in plaats van met geld
boete, met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes maanden worden gestraft, indien hij weet 
of redelijkerwijze moet vermoeden, dat van 
het gedistill eerd de accijns niet is betaalcl. 

I s het feit, vallende onder § 25, onwettig 
vervoer, dan wordt in zoodanig geval het 
venoe1middel verbeurdverklaard. 2 

Art. 134. § 1. De fusten, manden, krui
ken , flesschen, zakken en andere voorwerpen, 
waarin zich het gedistilleerd of het meel be-
vindt, hetwelk wegens onwettigen uitsl ag, ver
voer of inslag wordt verbeurd, zijn in de ver
beurdverklaring begrepen. 

§ 2. Bij verbeurte van gedistilleerd, meel 
en andere grondstoffen, wegens onwettigen 
of ongedekten voorraad, zijn de bepalingen 
van § 1 mede van toepassing, <loch niet bijal
dien het gedistilleerd, het meel of de grond
stoffen geborgen zijn in de grondvaten of 
andere vaste werktuigen; zijnde de bekeurcle in 
dat geval gehouden om behoorlijke fusten of 
zakken te verschaffen, waari n het vervoer kan 
geschieden , welke voorwerpen alsdan in de ver
beurdverklaring zijn begrepen. 

§ 3. De bij een vonnis vei·beurd verklaarde 
werktuigen moeten, binnen acht dagen nadat 
het vonnis in kracht van gewijsde is overge
gaan, door den bekeui·de af_ of uitgebroken 
worden, en worden door of vanwege de ad
mi nistratie .weggevoerd. Wanneer de bekeurde 
aan deze hem opgelegde verpligting niet vol
doet, kan de administratie, onverminderd de 
toepassing van § 32 van art. 133, op zijne 
kosten en gevaar tot het af- of uitbreken 
doen overgaan. 

Art. 135. § 1. Wanneer, krachtens § 1 
van art. 81, ten aanzien van de branderijen 
der derde soort eenige bepalingen van de af
deelingen A of B van het Vde hoofdstuk door 
Ons worden van kracht verklaard, of gelijke 
of gelijksoortige bepalingen door Ons worden 
vastgesteld als ten aanzien van de brande
rijen der ee,·ste en tweede soo,·t in de genoem
de afdeelingen van het Vde hoofdstuk voor
komen, zijn op de overtreding daarvan toepas
selijk dezelfde boeten en straffen, welke te
gen de overtreding der van kracht verklaarde 
bepalingen of der gelijksoortige bepalingen 
van het genoemde Vde hoofdstuk bij de artt. 
133 en 134 van de tegenwoordige wet zijn 
bedreigd. 

§ 2. Overtreding van hetgeen door Ons, 
krachtens § 1 van art. 81, § 2 van art. 85, of 
art. 86 wordt voorgeschreven, niet vallende 
onder het bepaalde bij de vorige paragraaph, 

1 Art. 133 gewijzigd bij art. 28 der wet van 
19 Mei 1922 (Staatsblad n°. 329) en art. 4 
der wet van 28 Juli 1924 (Staatsblad n°. 
365) . 

2 Art. 133bis ingevoegd bij art. 5 der wet 
van 28 Juli 1924 (Staatsblad n°. 365) . 
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wordt gestrnft met eene boete van vijftig tot 
v ie,· honderd gulden, onverminderd de intrek
king van den vrijdom of van de verleende 
rnrgunning, in geval van overtreding der 
maatregelen. vastgesteld volgens art. 85, § 2. 

§ 3. Het maximu,n der boete volgens § 2 
wordt steeds toegepast, wannee1· de overtre
ding ontduiking van den accijns ten gevolge 
heeft gehad, of bij ongestoorden voortgang 
zou kunnen hebben. 

§ 4. Onze Minister van Finantien lmn de 
toestemmingen of vergunningen, verleend in
gevolge § 3, lit. a van art. 9, § 2 van art. 17, 
§ 2 van art. 42, § 1 van art. 44, § 4 van art. 
61, § 3 van art. 62, § 3 van art. 69, § 2 van 
art. 81 of § 1 van art. 120, intrekken, indien 
de vastgestelde voorzorgen of voorwaarden 
niet worden nagekomen, of de bijzondere om
standigheden, bij de artt. 42 en 62 bedoeld, 
ophouden te bestaan . 

XIIde HOOFDSTUK. 

Overgangsbepal ingen . 

Art. 136. Bij het in werking treden dezer 
wet vervallen: 
de wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 

37); 
,, 2 J auuarij 1832 (Staatsblad_ n°. 

4), voor zooveel het binnenlandsch 
gedistilleerd betreft; 

,, 22 April 1852 (Staatsblad n° . 
62); en 
28 December 1855 (Staatsblad 
n°. 193). 

Art; 137. § 1. De processen-verbaal we
gens verrigte metingen, waterijkingen of ver
zegelingen van werktuigen, voor het in wer
king komen der tegenwoordige wet overeen
komstig de toen bestaande wettelijke bepalin
gen opgemaakt, blijven van kracht, behou
dens de bevoegdheid tot het verlangen eener 
nieuwe opnem ing volgens art. 49, § 5. 

§ 2. Voor de panden, welke bij het in wer
king komen der tegenwoordige wet, krachtens 
de artt. 42-45 der wet van 28 December 1855 
(Staatsblad n°. 193), aan de pei l ing onder
worpen zijn, blijven de opgaven, gedaan over
eenkomstig art. 43 dier wet, ook onder de 
tegenwoordige wet van kracht. 

Art. 138. § 1. De bepal ingen van art. 6 
der wet van 15 Mei 1859 (Staatsblad n°. 38), 
omtrent de plaatsel ijke belasting op het bin
nenlandsch gedisti]\eerd van tien graden op 
den Nederlandschen vochtweger, bij eene 
warmte van 55 (!'l"aden op den thermometer 
van Fahrenheit, blijven van toepassing op het 
gedistilleerd van de in art. 1, § 1, der tegen
woord ige wet vastgestelde sterkte. 

§ 2. De goedgekeurde verordeningen tot 
heffing van plaatselijke belasting op het bin-
11enl andsch gedisti lleerd van tien grailen op 
den Nederlandschen vochtweger, bij eene 
warmte van 55 graden op den thermometer 
van Fahrenheit, blijven van toepassing op het 
gedistilleerd van de in art. 1, § 1, vastgestelde 
sterkte, zoodanig, dat, te rekenen van het in 
werking treden dezer wet, voor het laatst be
doelde gedistilleerd dezelfde plaatselijke be
lasting verschuldigd is als voor het eerst om
schrevene. 

Art . . 139. § 1. De aangiften tot stoken, 

overeenkomstig de in art. 136 vermelde wet
ten en de daarop gegronde Koninklij ke be
sluiten gedaan, voor werkzaamheden, die bij 
het in werking komen der tegenwoordige wet 
nog niet zijn afgeloopen, blijven geldig tot 
bij den afloop dier werkzaamheden; terwij l 
daarop de bepalingen der voormelde wetten 
en besluiten van toepassing bl ij ven, behoudens 
het bepaalde bij de §§ 2 en 3 van dit artikel. 

§ 2. De rekeningen tusschen de admini
stratie en de branders, distillateurs, handela
·ren of entrepositarissen, wegens het doorloo
pend crediet, hetwelk overeenkomstig de voor
melde wetten genoten wordt voor den accijns 
van het gedistilleerd, dat in branderijen, dis
tilleerderijen der eerste klasse, bergplaatsen of 
entrepot moet aanwezig zijn , a lsmede die tus
schen den brander en de adm in istratie, wegens 
het ingeslagen en verbruikte meel, blijven 
doorloopen tot bij de eerste peil i ng of opne
ming van den voorraad na het in werking 
komen der tegenwoordige wet. B ij die pei
ling of opneming worden voor het gedistil
leerd, dat v66r het invoeren dezer wet is in
geslagen, de kortingen berekend overeenkom
st ig de bepalingen der in art. 136 vermelde 
wetten. De boetvrije spel ing en de boeten bij 
over- of ondermaat worden echter daarbij be
rekend volgens de tegenwoordige wet. 

§ 3. Het gedistilleerd van tien graden op 
den Nederlandschen vochtweger, bij eene 
warmte van 55 graden op den thermometer 
van Fahrenheit, hetwel k, bij het in werking 
treden dezer wet, volgens de in § 2 vermelde 
reken ingen nog moet voorhanden zijn, - dat, 
hetwelk na dit t ijdstip als niinimum volgens 
§ 1 nog moet worden verantwoord, - en ein
delijk dat, hetwelk voor het gemelde tijdstip 
reeds tot verbruik uitgeslagen, doch waarvan 
de accijns a lsdan nog niet betaald is, wordt 
in de rekeningen, of tot het berekenen van 
den accijns, overeenkomstig art. 1, § 3, naar 
eene sterkte van 50, 7 pe,·centen herleid. 

Art. 140. De bepal ingen van art. 117 zijn 
niet van toepassing bij uitslag van gedistil
leerd uit entrepot, wanneer de opslag of het 
oversteken in de fusten, waarin de uitslag ge
schiedt, heeft plaats gehad voor het in wer
k ing komen der tegenwoord ige wet. 

WET van 1 lUei 1868 (Staatsblad n°. 47). 

Art. 1. Op het buitenlandsch gedistilleerd 
wordt, onverminderd het invoerregt, een ac
cijns geheven, tot hetzelfde bedrag en naar 
dezel fde grondslagen als bij het l ste hoofd
stuk der wet van 20 Junij 186.2 voor het bin
nenlandsch gedistill eerd zijn of later worden 
vastgesteld, voor zoover daarop bij het volgen
de artikel geene uitzondering gemaakt is. 

Van den accijns zijn vrijgesteld buitenland
sche producten en zelfstandigheden, welke, 
bij een temperatuur van 15° Celsius, geen 
11ooger gehalte aan aethyl-alcohol hebben dan 
in verhouding van 6 l iter op den hectol iter. 1 

Art. 2. § 1. Met afwij king van de voor
schriften, bedoeld bij art. 3, § 1, c, der ge
noemde wet van 20 J uni 1862, worden : 

a. de buitenlandsche zoete likeuren be-

1 Art. 1 gewijzigd bij art. 36 der Tarief
wet 1924 (Staatsblad n°. 558). 



1929 30 S E P T E M B E R (S.446) 852 

schouwd eene sterkte te hebben van vijf en 
zestig per cent. 

Bij invoer van vruchten op brandewijn of 
op a nder gedistilleerd wordt dit gedistilleerd 
met zoete l ikeur gelijkgesteld. De hoeveel
he id wordt geacht gelijk te zijn aan het 
volume van de vloeistof met de daarin vervat
te vruchten; 

b. met buitenlandsche zoete likeuren gel iik
gesteld alle ged istill eerde of uit gedistilleerd 
bereide geestrijke dranken, ingevoerd op fles
schen of kruiken, kleiner dan van twee lite,· ; 
en 

c. de buitenlandsche reukwaten, vernissen 
e n andere bij art. 2, litt. b en c, dier wet be
doelde vloeistoffen en alcohol bevattende pro
ducten en zelfstandigheden, beschouwd eene 
sterkte te hebben van negentig percent . 

§ 2. Wordt evenwel , bij opneming, volgens 
art. 3 der voormelde wet, waartoe de ambte
naren steeds bevoegd zijn, eene hoogere dan 
de onder a of c vermelde sterkte bevonden, 
dan geschiedt de herleiding, volgens dat wets
artikel, naar de bevonden sterkte. 

§ 3. Insgelijks is de invoerder bevoegd, om 
bij de aangifte, volgens art. 120 der alge
meene wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad 
n°. 38), ten zijnen koste het opnemen van de 
juiste sterkte der onder § 1 c van dit artikel 
vermelde vloeistoffen en alcohol bevattende 
producten en zelfstandigheden, met uitzonde
ring van de reukwaters en het verrigten der 
herle iding naar deze sterkte te vorderen, mits 
de invoer in geene geringere hoeveelheid dan 
van twee vat en op fust, flesschen of andere 
verpakkingen tenminste vijj en twintig liter 
per stuk inhoudende geschiede op de losplaat
sen of kantoren van betaling, hiertoe in het 
bijzonder door Ons aangewezen. 1 

Art. 3. § 1. Behalve tot verbruik, tot 
doorvoer of tot opslag in entrepot, volgens de 
voormelde a lgemeene wet van 26 Augustus 
1822, kan het buitenlandsch gedistilleerd, met 
uitzondering van dat, in het vorig artikel be
doeld, warden aangegeven om, na betaling 
van het invoerregt, onder doorloopend crediet, 
voor den accijns te warden ingeslagen in bran
derijen, distilleerderijen of bergplaatsen, 
waarin, krachtens de voormelde wet van 20 
Junij 1862, inslag onder crediet kan geschie
den. Deze inslagen warden in onderdeel d van 
art. 82, § 2, dier wet opgenomen. 

§ 2. Geen buitenlandsch gedistilleerd mag 
in hetzelfde particulie,· entrepot of in dezelfde 
bergplaats van een publiek entrepot met bin
nenlandsch gedistill eerd warden opgeslagen, 
tenzij voor zoodanig gedistilleerd, als onder 
doorloopend crediet kan warden opgeslagen, 
vooraf het invoerregt betaald worde. Voor 
zulk gedistill eerd wordt, na betaling van het 
invoerregt, het verbod van art. 107, § 1, der 
Yoormelde wet van 20 Junij 1862 mede opge
heven. 

§ 3. De hoeveelheid gedistilleerd, welke na 
den invoer onder crediet ingeslagen of volgens 
§ 2 in entrepot opgeslagen kan warden, mag 
niet geringer zijn dan vijf vat gedistilleerd ad 
vijftig pe,· cent, of van meerdere of mindere 
sterkte naar evenredigheid. 

1 Art. 2 gewijzigd bij art. 2 der wet van 22 
Juni 1929 (Staatsblad n°. 325). 

Art. 4. § 1. Bij invoer tot verbruik wordt 
de accijns betaald op dezelfde plaats als het 
invoenecht tegen quitantie, tevens dienende 
tot' geleibil jet. 

§ 2. Bij invoer met bestemming tot inslag 
onder krediet voor den accijns of tot opslag in 
entrepot, zij n op den volgbrief, af te geven 
overeenkomstig de voorschriften der meerge
noemde algemeene wet, van toepassing de be
palingen van art. 95, §§ 1-3, of van art. 101, 
§§ 1 en 2, der voormelde wet van 20 Juni 
1862. 1 

Art. 5. vVordt in het geval van opneming 
volgens art. 2, § 2, of bij aangifte volgens 
art. 2, § 3, de sterkte niet terstond opgenomen 
en moet zulks volgens de voorschriften, krach
tens art. 3, § 1 c, der voormelde wet van 20 
Juni 1862 uitgevaard igd, later of elders ge
schieden, dan. kan niettemin het gedistilleerd, 
nadat daarvan proeven zijn genomen, dade
lijk met een volgbrief vervoerd en tot ver
bruik ingeslagen of in entrepot opgeslagen 
warden, op wel ken volgbrief in laatstbedoeld 
geval de voorschriften van toepassing zij n, 
aangehaald in § 2 van het vorig artikel. De 
borgstelling gesch iedt naar de sterkte van 
neyentig percent. 2 

Art. 6. § 1. H et buitenlandsch gedistil
leerd, na betaling van het invoerregt onder 
ere diet of vol gens art. 3, § 2, in entrepot opge
slagen, wordt met binnenlandsch gedistilleerd 
gelij kgesteld, en daarop zijn verder dezelfde 
be pal i ngen van toepass ing als op dit laatste 
gedistilleerd, behalve die van art. 117, § 1, 
der voormelde wet van 20 Junij 1862, zoolang 
het gedjstilleerd onverwerkt en in dezelfde 
fusten blijft, waarop het is ingevoerd. 

§ 2. V an het buitenlandsch gedistilleerd, 
bij het in werking komen dezer wet in berg
plaatsen voor doorloopencl crediet voorhan
den, wordt het invoerregt volgens art. 9 bin
nen 14 dagen ingevorderd , waarna claarop de 
bepalingen der vorige paragraaph van toe
passing zijn. 

§ 3. Alie ander dan het in § 1 of § 2 be
doelde buitenlandsch gedistilleerd, binnen 
'slancls - buiten het terrein van toezigt, om
schreven bij art. 177 der voonnelde algemeene 
wet van 26 Augustus 1822 - aanwezig zon
der wettig bewijs van buitenlandsche her
komst, wordt mede beschouwd als te zijn bin
nenlandsch gedistilleerd. 

§ 4. 3 
Art. 7. Met afwijking in zoover van art. 

96 of art. 109, § 1, der voormelde wet van 
20 Junij 1862 - kan doorvoer van buiten
landsch of uitvoer van binnenlandsch gedistil-
1 eerd met afschrijving van den accijns geschie
den in hoeveelheden van minstens twee vat 
gedistilleerd ad vijftig per cent, of van meer
dere of mindere sterkte naar evenredigheid. 

Art. 8. In de gemeenten, waar eene plaat
sel ij ke be] asting op het buitenlandsch gedis
tilleerd wordt geheven, geschiedt die heffing, 
te rekenen van het in werking treden dezer 

1 Art. 4 gewijz igd bij art. 2 der wet van 31 
December 1915 (Staatsblad n° . 528). 

2 Art. 5 gewijzigd bij art. 2 der wet van 31 
December 1915 (Staatsblad n°. 528). 

3 Art. 6 gewijzigd bij art. 4 der wet van 18 
Juli 1911 (Staatsblad n°. 247). 
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wet, tot hetzelfde bedrng als op het binnen-
1 andsch gedistilleerd. 
Art. 9. 1 

Art. 10. Bij het in werking treden dezer 
wet vervallen: 
de we t van 2 Augustus 1822, Staatsblad n°. 

30· 
,, 2 januarij 1832, Staatsblad n°. 4. 

WET van· 7 Jnllj 1865 (Staatsbla1l 11 °. 80) . 

Art. 1. 2 
Art. 2. 3 
Art. 3. 4 

Art. 4. Geen opslag, overdragt of uitslag 
van buitenlandsch gedistilleerd, waarvan het 
invoerregt nog niet is betaald, hetzij in of uit 
algemeen of particulier entrepot, mag ge
schieden in eene mindere hoeveelheid clan van 
twee vat gedistilleerd ad vijftig per cent, of 
van meerdere of mindere sterkte naar even
red igheid, tenzij voor eene geringere in entre
pot overgebleven hoeveelheid. 

Hiervan zijn uitgezonderd de reukwaters, 
vernissen en andere bij art. 2 lit. b der even
genoemde wet bedoelde vloeistoffen. 5 

Art. 5. , De bepalingen van art. 107 §§ 2 en 
3 en art. 110 derzelfde wet worden ook van 
toepassing verklaard op het in entrepot op
geslagen buitenlandsch gedistilleerd, waa1·van 
het invoerregt nog niet is betaald. 

Art. 6. Met afwijking van art. 107 § 1 
dier wet, in verband met art. 3 § 2 der wet 
van 1 Mei 1863 (Staatsblad n°. 47), kan bin
nenl andsch gedistilleerd in entrepot word en 
opgesl agen in dezelfde bergplaatsen met bui
tenlandsch gedistilleerd, waarvoor het invoer
regt nog niet is betaald , in welk geval al het 
in die bergplaatsen geentreposeerde gedistil
leerd, zonder ondersc;heid van oorsprong, met 
betrekking tot het invoerregt wordt beschouwd 
nls buitenlandsch gedistilleerd . 

Art. 7. Voor zooveel betreft het vervoer 
van gedistill eerd van eene hoogere sterkte clan 
i·ijftig per cent wordt de hoeveelheid, welke 
volgens art. 111 § 3 der voornoemde wet van 
20 J unij .1862 niet door document behoeft ge
dekt te zijn, berekend na herleiding van het 
gedistilleerd tot de sterkte van vijftig per 
rent . 

De uitzondering van art. 111 § 4 derzelfde 
wet voor reukwaters, vernis en andere bij art. 
2 lit. b dier wet bedoelde vloeistoffen wordt 
i ngetrokken, voor zooveel betreft het vervoer 
van de eene gemeente naar de andere. G 

Art. 8. De hoeveelheid gedistilleerd, die 
volgens art. 185 n°. 4 der algemeene wet van 
26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) bij par-

1 Art. 9 vervall en bl ij kens art. 36 der Ta
riefwet 1924 (Staatsblad n°. 568) . 

2 Art. 1 vervallen blijkens art. 8 der wet 
van 7 ]!'ebruari 1929 (Staatsblad n° . 37). 

3 Art. ,! vervallen blijkens art. 7 der wet 
rnn 18 Juli 1904 (Staatsblad n°. 190) en art. 
9 rler wet van 30 December 1910 (Staatsblad 
n°. 377) . 

4 Art. 3 verva llen ingevolge art. 5 der wet 
van 23 December 1886 (Staatsblad n°. 223). 

5 Hier is bedoeld de wet van 20 Juni 1862 
(Staatsblad n°. 62). 

G Art. 7 gewijzigd bij art. 4 der wet van 18 
Juli 1911 (Staatsblad n°. 247) . 

ticul ieren voor huisselijk gebruik ongedekt 
mag voorhanden zijn, wordt bepaald op t!t!ne 
kan per ziel of lid des huisgezins van 18 
jaren en daarboven; met dien verstande dat 
in geen geval meer clan twee dienst- of werk
boden als leden van het gezin worden mede
gerekend. · 

Art. 9. Bij het voorhanden zijn van gedis
t ill ee .-<l van eene hoogere sterkte clan vijft ig 
pe1· !'Cnt wordt de hoeveelheid daarvan voor 
de toepassing van het vorig artikel berekend 
na herleiding tot deze laatste sterkte. 

In elk geval wordt als verboden nederlage 
aangemerkt alle gedistilleerd van hoogei-e 
sterkte clan zeventig pe1· cent, niet door een 
wettig bewijs van inslag gedekt en waarvan 
het vervoer vol gens art. 7 niet ongedekt heeft 
mogen plaats hebben. 

Art. 10. De bepalingen der artt. 177, 178 , 
181, 182, 185, 187, 188 en 189 der genoemde 
algemeene wet worden, voor zooveel het ge
distilleerd betreft, van toepassing verklaarcl · 
op het tenein van toezigt langs de grenzen, 
omschreven bij art. 162 derzelfde wet. 

De grossier, slijter, tapper of andere nering
doencle in gedistilleerd is wegens de pan
den , welke hij op dat terrein voor de uitoefe
ning van zijn bedrij f in gebru ik heeft, doch 
die n iet vall en onder art. 186 der genoemde 
algemeene wet, onderworpen aan de bepalin
gen van art. 123 §§ 2- 4 der wet van 20 Junij 
1862 voornoemd. 

Art. 11. Hij, die gedistilleerd vervoert, in 
zijn bezi t of onder zijn beheer heeft en, nadat 
de ambtenaren van hun voornemen tot visitatie 
hebben doen blijken, dit uitstort, of de fus
ten, flesschen, kruiken, blazen of andere voor
werpen, waarin de vloeistof is bevat, opzette
lijk denvijze opent of beschadig.t, dat het ge
distilleerd geheel of gedeeltelijk wegvloeit en 
hierdoor dus de juiste opneming van hoeveel
heid en sterkte wordt verhinderd, is wegens 
deze ontdu iking of belemmering van visitatie, 
onverminderd de straffen uit anderen hoofde 
van toepassing, strafbaar met het maximum 
der boete, vastgesteld bij art. 324 der a lge
meene wet van 26 Augustus 1822 voornoemd. 

Art. 12. 1 

Overgangsbepalingen. 

Art. 13. In de gemeenten: 
1 °. waar de plaatselijke belasting claags 

v66r het in werking komen dezer wet minder 
bedrnagt clan 40 opcenten van den Rijksac
cijns of f 14 per vat gedistilleerd ad vij/tig 
per cent , 

2°. waar geene dergelijke be] as ting wordt 
geheven, en 

3°. waar ged istilleerd in gemeentel ijk entre
pot, voor zooveel die bel asting betreft, on
verim post is opgeslagen, 

is wegens het voorhanden vernccijnsd ge
distilleerd bijbetal ing verschuldigd: in het 
eerste geval van hetgeen de plaatselijke be
lasting minder bedraagt dan f 15, en in het 
tweede geval, alsmede in het derde wegens. 
den voorraad in bet gemeentelijk entrepot, 
rnn f 15 per vat gedistilleerd ad vijftig per 
cent . 

1 Art. 12 vervallen ingevolge bet inmiddels 
mede vervallen art. 1 der wet van 6 April 
1877 (Staatsblad n°. 71). 



1929 30 SE P 1' E MB ER (S.416) 854 

Daat·, waar de bedoelde plaatselijke belas
t ing ad 40 opcenten van den Rijksaccijns of 
ad f 14 per vat is betaald, is alleen de bijbe
taling van f 1 per vat gedistilleerd ad vijftig 
pe1· cent verschuldigd wegens het gedistilleerd, 
hetwelk v66r het in werking komen dezer 
wet veraccijnsd is en later op geleibiljet naar 
elders verzonden wordt. 

Art. 14. In de gemeenten, bedoeld bij de , 
eerste a linea van het vorig artikel , is ieder, 
die ene grootern hoeveelheid dan van tien 
kcm gedistil leerd voorhanden heeft, waarvan 
de bijbetaling verschuldigd is, gehouden om 
daa rvan, tegen bewijs, aangifte te doen ten 
kantore van den ontvanger van den accijns 
op het ged istilleerd, op den eersten dag dat 
deze wet in werking is, voor ~waal,f ure 
's middags. Wegens gedistilleerd, voor het in 
werking komen dezer wet op quitantie of 
geleibiljet verzonden, doch hetwelk eerst na 
dat tijdstip wordt ingeslagen, geschiedt de 
voormelde aangifte door den ontbieder v66r 
de lossing, bij gebreke waarvan het document 
ophoudt de loss ing en den inslag te dekken. 

De aangifte moet inhouden de soort, de 
sterkte en de hoeveelheid van het gedistil
leerd, alsmede opgave van de panden of ver
voe1middelen, waarin of waarop de voorraad 
zich bevindt: 

De ontvanger i bevoegd om gedurende 
vee,·ticn dagen na den dag det· aangifte den 
YOOrraad te doen opnemen. 

Wordt bij deze opneming een grooter ver
schil in overmaat bevonden dan van een 
twintig13te op de hoeveelheid of op de sterkte, 
da 11 vervalt de aangever voor het verzwegen 
gedeel te in eene boete van tien maal, het be
drag ~ler bijbetaling daarvan, volgen de eer
ste a l mea- van het vorig artikel verschuldigd. 

Art. 15. Voor den aangegeven voorraad 
gedi t il leerd volgens het voorgaand a rtikel, 
alsmede voor de ovennaat of de hoogere ste rk
ie, we lke bij de opneming daarvan mogt wor
den bevo~den, wordt het bedrag, volgens de 
eerste ,:ilmea van art. 13 verschul digd, vol
daan bmnen eene maand na het in werk ing 
komen dezer wet. 

Art. 16. Bij vermoeden van het voorhanden 
zijn va n gedistilleerd in eene grootere hoe
,·eelhe,d dan van ticn kan, zonder dat daar
van aangifte is gedaan, kan de ontvanger, 
!fednren~e de eerste veertien dagen na het 
in werkmg komen dezer wet, eene vis itatie 
gela_sten, welke echter in panden, niet aan 
pe1!1ng or:iderworpen, moet geschieden met 
1nachtnem 111g van de bepalingen van art. 181 
der algemeene wet van den 26sten Augustus 
1822 (Staatsblad n°. 38 ). 

Wordt dat vermoeden door de visitatie be
Yestigd, dan vervalt degeen, bij wien de niet 
aangegeven voorraad wordt bevonden in eene 
boete van ticn 1naal, het bedrag de/ bijbeta-
1 mg. volgens de eerste a linea van art. 13 ver
schuldigd, en wordt het gedistilleercl boven
dien verbeurd verklaard. 

A rt. 1 ?· In de gemeenten, bedoeld bij de 
eer te almea van art. 13 , is ieder die binnen 
,,,ee,·ticn dagen na het in werking komen de
zer wet gedistilleerd inslaat, in zoodanige 
hoeveelheid clat zijn voorraad valt onder het 
bepaalde bij art. 14, verpligt om gedurende 
het genoemd tijdsverloop de clocumenten, 

waarop de inslag ge chiedt, tot het dekken 
van zijn voorraad te bewaren. Bij de opne
ming vo lgens att. 14 of 16 worden de a lzoo 
ingeslagen hoeveelheden van den voorraad af
getrokken, en met de uitgeslagene op gelei
biljetten, na de aangifte volgens art. 14, 
wordt de opgenomen hoeveelheid verhoogd. 

Art. 18. In de gemeenten, bedoeld bij de 
ee1·ste a linea van art. 13, zijn quitantien, ge
leibi ljetten of peil bewijzen wegens veraccijnsd 
ged istill eerd , a fgegeven v66r het in working 
komen dezer wet, niet geldig om daarop an
dere documenten tot uitslag te ligten, dan 
wanneer voor het gedistilleerd, waarvoor bij
betaling is verschuldigd, de aangifte volgens 
art. 14 gedaan is. 

In de gemeenten, bedoeld bij de tweedo 
a linea van art. 13, wordt voor de hoevee l
heden gedistill eerd, waarvoor op dergelijke 
qui tantien, geleibi ljetten of peilbewijzen do
cumenten tot verzend ing naar eene andere 
gemeente worden afgegeven, de bijbetaling, 
volgens die al inea verschuldigd, door den 
Rijksontvanger van den afleveraar ingevor
derd dadel ijk na den afloop der maand, waar
in de documenten zijn a fgegeven. 

Art. 19. W egens het gedistill eerd, ,v66r het 
in werking komen dezer wet op vervoerbiljet 
of volgbrief verzonden om ter plaatse van be
stemming veraccij nsd te warden, doch waar
van de accijns eerst na dat tijdstip betaald 
of wegens het niet gezuiverd terugbezorgen 
,·an het document ingevorderd wordt, zal de 
accijns naar hot bij deze wet bepaalde bedrag 
berekend warden. Evenzeer wordt de accijns 
op dien voet ingevorderd wegens gedistilleerd, 
voor hetzelfde tijdstip op vervoerbiljet, volg
brief, consent tot uitvoer of transitopaspoort 
verzonden orn met overschrijving van crediet, 
in entrep,'>t of met vrijdom van accijns inge
slagen , ui tgevoerd of doorgevoerd te warden, 
wanneer die documenten niet of niet ten voil e 
gezuiverd worden terugbezorgd en de invorde
ririg van den accijns deswege na het boven
bedoelde tijdstip moet geschieden. 

Art. 20. De a rtikelen 1, 2 en 12 tot en met 
19 dezer wet treden in werking op 1 Mei 
1866, en de overige artikelen op den twintig
sten dag na dien der afkondiging. 

WET van 4 December 1869 (Staatsblad 
n °. 202). · 

A rt. 1. A an de vier klassen van brande
r ijen der eerste soort, vermeld in artikel 6 
der wet van 20 Junij 1862 (Staatsblad n° . 
62), wordt eene vijfde klasse toegevoegd, om
vattende de branderijen waarin het meel niet 
op de gewone wijs, maar in afzonderlijke 
rnengbakken (,nacerateurs) beslagen en het 
beslag in daartoe bestemde bijzondere werk
tuigen afgekoeld ·wordt. 

Art. 2. De bepalingen van artikel 81 der 
voormelde wet zijn mede van toepassing op 
de branderijen, behoorende tot de vijfde klasse 
der eerste soort. 

WET rnn 6 April 1877 (Staatsblad 11°. 70). 
A rt. 1. 1 

Art. 2. Onzl) Minister van Financien is be-

1 Art. 1 vervallen ingevolge art. 8 der wet 
van 7 Febrnari 1929 (Staatsblad n°. 37). 
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voegd om proefstokingen, a ls bedoeld zijn bij 
art. 81, § 2, der wet van den 20sten Junij 
1862 (Staatsblad n° . 62), toe te l aten in alle 
branderijen, waarin andere werktuigen wor• 
den gebezigd of waarin eene andere werlnvijze 
gevolgd wordt dan die, waarvoor reeds alge
meene bepal ingen be taan. 

AL"t. 3. Er wordt vrijdom verleend van het 
invoerregt voor het buitenlandsch gedistil
leerd, dat, na bewerking hier te lande in 
eene distil leerderij of branderij onder door
loopend crediet voor den accijns, weder naar 
het buitenland wordt uitgevoerd. 

Het gedistilleerd, bedoeld bij artikel 2 -
lrs. a en b - der wet van den 20sten Junij 
1862 (Staatsblad n°. 62), is hiervan uitge
zonderd. 

Art. 4. Voor de toepassing der wettelijke 
bepal ingen omtrent den accijns wordt het in 
de distilleerderij of branderij, hetzij regt
streeks van buiten .'s lands, hetzij uit entrepot 
ingeslagen gedistilleerd, behoudens het hierna 
bepaalde, met binnenlandsch gedistilleerd ge
lijk gesteld. De voorschriften omtrent de rits
merken zijn echter daarop niet van toepas
sing, zoolang het gedistilleerd in dezelfde £us. 
ten blijft, waarop het is ingevoerd. 

De voorschriften omtrent de rekening, het 
crediet en de aansprakelijkheid voor den ac
cijns gelden ook voor het invoerregt van het 
h ierbedoel de gedistilleerd. 

Art 5. Bij uitslag van het gedistilleerd 
tot uitvoer naar buiten 's lands wordt voor 
het invoerrngt afschrijving verleend op den
zelfden rnet als voor den accijns. 

Bij uitslag met eene andere bestemming 
wordt het invoerregt terstond betaald, behou
dens het bepaalde bij het volgende arti kel. 

Bij het bevinden van ondermaten bij peiling 
en bij het niet gezuiverd terugkomen van een 
consent tot uitvoer of vervoerbiljet voor uit
gesla~en gedistill eerd, wordt het invoerregt 
tegeliJk met den accijns ingevorderd. 

Art. 6. Bij uitslag van gedistilleerd tot op
slag in entrepot kan ook, op aanvraag van 
den fabrikant, het invoerregt op de entrepot
rekening worden overgeschreven, in welk ge
val dit gedistilleerd wordt gelijkgesteld met 
gedistilleerd, dat bij invoer van buiten 's lands 
regtstreeks in entrepot wordt opgeslagen, zon
der voorafgaande betaling van het invoerregt. 

Art. 7. Bij gelij]d;ijdige aanwezigheid in 
eene distilleerderij of branderij van buiten-
1 andsch gedistilleer d met cred iet voor het in
voerregt en van ander gedisti lleerd, moet 
iedere soort afzondedijk worden gehouden vol . 
gens de voorschriften, door Onzen Minister 
van Financien te geven . 

Bij het niet nakomen dier voorschriften 
wordt het invoerregt, waarvoo ,· crediet is ver
leend, ingevorderd. 

Art. 8. Waar in de meergenoemde wet van 
den 20sten Junij 1862 eene hoeveelheid ge
distilleerd genoemd wordt, zonder uitdrukke
lijke vermelding dat gedistilleerd van vijftig 
per cent wordt bedoeld, kom t voor de toepas
sing dier wet geene herleiding tot die sterkte 
te pas. 

Art. 9. Deze wet komt in werking met den 
lsten Julij 1877. 

WET van 23 December 1886 (Staatsbhttl 
n°, 223) . 

Art. 1. 1 
Art. 2. Voor de branderijen der eerste 

soort, eerste klasse , waarin geen gebruik 
wordt gemaakt van samengestelde werktuigen, 
vermeld in art. 44, § 2, der wet van 20 Juni 
1862 (Staatsblad n° . 62), mag, bij afwijking 
van het bepaalde bij art. 58, § 1, dier wet, de 
door den brander aan te geven trek dalen 
tot de vo lgende verhoudingen: 

Minimum van den trek in gedistilleerd 
· ad vijftig percent, 

in het ·eerst.e 
tijdperk, 

per 
kilogram 

meel. 

Liter 

0,52 

I 
p er 

hPctoliter 
beslag. 

Liter 

4,41 

in het tweede 
tijdperk, 

per 
kilogram 

meel. 

Liter 

0,50 

I 
per 

hectoliter 
beslag. 

Liter 

4,14 

De §§ 2 en 3 van genoemd art. 58 zijn ook 
ten deze toepasselijk. 

Art. 3. Het bepaalde bij art. 2 gel dt niet 
Yoor branderijen: 

a. opgericht na 1 Maart 1886, tenzij hare 
Jigging vooraf door Onzen Minister van Fi
nancien is goedgekeurd; 

b. grenzende nan een panel, waarin eene 
tapperij of slij terij van gedistilleerd wordt uit
geoefend. 

Wij behouden Ons voor, de toepassing van 
art. 2 te ontzeggen aan den brander, ten wiens 
laste eene straf is uitgesproken wegens over
treding van de wettelijke bepalingen nopens 
den accijns op het ged isti ll eerd na het in wer
king komen dezer wet. 

Art. 4. Bij aa ngifte van den trnk volgens 
art. 2 dezer wet, wordt de speling van vijf 
ten honderd, bedoeld in art. 68, §§ 2 en 3, 
der voormelde wet van 20 Juni 1862, beperkt 
tot v ier ten honderd, en die van zeven en een 
half ten honderd, bedoeld in § 4 van dat ar
tikel, tot zes en een half ten honderd. Een en 
antler geldt ook voor de to,wassing van art. 
133, § 19, derzelfde wet. 

Art. 5. In art. 104 der meergenoemde wet 
van 20 J uni 1862, gewijzigd bij art. 3 der 
wet van 7 Juli 1865 (Staatsblad n°. 80), wor
den de §§ 1, 2 en 3 gelezen als volgt: 

,,§ 1. Bij de vereffening der rekening wor
den de vol gen de korti ngen verleend, voor zoo
ver die blijkens de uitkomst der peiling noo
dig zij n: 

a. aan den distillateur eene korting van 
hoogstens vie1· ten hondercl op de hoeveelheid 
gedistill eerd, tot geene hoogere sterkte clan 
65 percent ingeslagen, die hij in zijne distil
leerderij der eerste kl asse tot eene sterkte 
van minstens 85 percent heeft gebracht. _ 

Bij aflevering echter van gedistillee1·d van 
deze laatste sterkte aan een distillateur, wordt 

1 Art. 1 vervallen ingevol ge art. 8 der wet 
van 7 Februari 1929 (Staatsblad n°. 37) . 



1929 80 S E P 'l' EM B E R (S.446) 856 

aan den a fl everaar slechts tw ee en een half 
tin honderd en aan den ontbieder slechts een 
en een hal f ten honde1·d korting verleend. 

rig art ike l, wordt op de reken ing, vermeld 
in art. 82 der mee rgenoemde wet van 20 Juni 

b. aan den d istillateu,· eene korting van 
hoogstens een en een half ten honderd op het ' 

1 1862, 66k in debet gebrach t het gedistilleerd, 
dat blij kens opneming door ambtenaren meer 
uit de ruwstokingen is verkregen clan de hoe
veelheid , berekend volgens des branders aan-gedistill eerd, niet a fkomstig uit eene distil 

leerderij , dat in zij ne d istilleerderij der eerste 
klasse is ingeslagen en waarvoor hij de kor
ti ng, bedoeld onder Jr. a, niet geniet. 

l s hieronder gedistilleerd begrepen van hoo
ger gehal te clan 65 percent, clan kan voor eene 
gelijke hoeveelheid gedisti lleerd, dat tot min
stens 85 percent is gebracht, de korting vol
gens Jr. a niet worden genoten, tenzij eerstbe
doeld gedistill eerd volgens de voorschriften 
van Onzen Min ister van Financien in tegen
woordigheid van ambtenaren tot 65 percent 
of lagere sterkte is versneden. 

c. aan den brander, d ie in zijne branderij 
tevens moutwij n of ander gedistilleerd door 
overhal ing zu ivert of tot drank stookt, de
zelfde kort ingen a ls onder lrs. a en b aan 
den d istillateur zij n toegekend. 

Ged istilleerd, herkomstig uit eene branderij 
welke gemeenschap heeft met die waar het 
gedistill eerd wordt ingeslagen, is hiervan uit
gezonderd. 

§ 2. De kortingen, bedoeld bij lrs. b en c, 
worden n iet verleend: 

1 °. voor gedisti ll eerd, herkomstig uit eene 
branderij, waarvoor korting volgens Jr. c ge
uoten wordt; 

2°. voor gedistilleerd, dat, ofschoon afge
leverd door een brander die ,geene korting ge
n iet, n iet ui t zijne ruwstooksels verkregen, 
maar in de branderij ingeslagen is. 

Onze M inister van Financien kan uitzonde
r ing toelaten op het bepaal de sub 1°., voor 
het in de branderij vervaardigd gedistilleerd, 
ind ien dit daar overeenkomstig zijne voor
schriften afgescheiden is gehouden van ander 
gedistil leerd . 

§ 3. Wij behouden Ons voor, de korting, 
venneld onder § 1, Jr. b, te verhoogen: 

1 °. voor het ged istilleerd, dat bij zondere 
bewerkingen ondergaat, welke een grooter ver
lies medebrengen clan in verhouding van d ie 
korting; 

2°. voor het onzuiver gedistilleerd, in eene 
branderij der tweede soort uit de ruwstoking 
verkregen , dat, zonder in d ie branderij te zijn 
overgehaa ld , ter 've1·dere bewerking naar des 
branders afzonderl ij ke d istilleerderij der eerste 
klasse wordt overgebracht." 

Art . 6. H et bepaalde bij art. 104, § 4, en 
art. 119, § 2, der meergenoemde wet van 20 
J uni 1862 omtrent moutwijn is ook toepasse
lijk op antler gedistilleerd, waarvoor aan
spraak op korting bestaat. 

Art . 7. W'ij behouden Ons voor, ten op
zichte van b1·anderijen, waarin overeenkom
stig Onze voorschri ften afsluitbare verzamel
bakken voor het voortbrengsel der ruwstokin
gen zijn geplaatst; onder de noodige voor
zieningen ontheffing te verleenen van de be
palingen der voormelde wet van 20 J uni 1862 
omtrent den inslag, de bewaring, vervaard i
g ing, bereid ing en verantwoording van meel 
of andere grondstof of het ambtelij k afstoken 
van beslag. 

Art. 8. Wanneer een brande1· gebrui k 
maakt van de ontheffing, bedoeld bij het vo-

gifte tot stoken. 
Art. 84, § 1, derzelfcle wet gelclt mede voor 

het gedistilleerd, dat volgens de voorgaande 
zi nsnede op de rekening is gebrach t . 

Omtrent het sluiten en ontslui ten van de 
vet·gaderbakken, het bepalen van het daarin 
aanwezige gedistilleerd en het verleenen van 
korting claarop voor het verli es bij de verdere 
bewerking worden door Ons voorschr iften ge
geven . 

Art. 9. Wij behouden Ons wijders voor in 
het belang der nijverhe icl, onder de nood ige 
voorzien ingen afwijkingen toe te staan van 
andere bepalingen der wetten nopens den ac
cijns op het gedistilleerd clan die bedoeld bij 
art. 7. 

Deze afwijkingen betreffen noch het begin
sel der heffing, noch het bedrag of de grond
sl agen van den accijns. 

Art. 10. Het doen van hetgeen bij de alge
meene maatregelen van inwendig bestuur, u it
gevaardigd krachtens de artt. 7, 8 of 9 dezer 
wet, is verboden, of het n iet doen van het
geen bij die maatregelen is voorgeschreven, 
wordt gestraft met eene boete van -vijft ig tot 
vierhonde1·d g,dde,i . 

Bovend ien kan den overtreder, bij veroor
deel ing, door Ons het recht op toe gel a ten af
wij kingcn van bepal ingen der wetten worden 
ontzegd. 

Art. 11. Deze wet treedt in werking den 
lsten J anuari 1887. 

1VE T Yan 31 December 1898 (Staatsblacl 
n °. 286). 

Art. 1. In de wet vau 20 J uni 1862 
(Staatsblad n°. 62) wOl'den de vol gende ver
anderingen gebracht: 

§ 1. In artikel 13, § 1, wordt onder<leel f 
gelezen als volgt: ,,de soorten van meel of 
der andere grondstoffen, welke zullen ge
bruikt worden, met afzonderlijke ve ,melding 
van gebuild meel". 

§ 2. Aan artikel 19 wordt de volgende pa
ragraaf toegevoegd: 

,,§ 3. De Minister van F inancien kan onder 
de noodige voorz ieningen toelaten het voor
handen hebben van meel voor veevoeder in 
stall en, die met eene branclerij gemeenschap 
hebben". 

§ 3. Artikel 31 vervalt. 
§ 4. In artikel 58, § 4, wordt in plaats van 

,,andere" gelezen: ,,gebu ild meel o f van an
dere". 

§ 5. Aan a r t ikel 59, § 1, onderdeel e, wordt 
het volgende toegevoegd: ,,wanneer gebui ld 
meel gebruikt zal worden moet <l it u itdrukke
lijk worden vermeld met afzonderlij ke opgaaf 
van de hoeveelheid daarvan". 

§ 6. In artikel 61, § 2, wordt in de plaats 
van ,,moet, behoorl ij k" gelezen: ,,moet, het 
gebu ilde en het ongebui lde meel e lk afzon
derlijk, behoorlijk". 

§ 7. In artikel 61, § 4, vervallen de woor
den: ,,i n de branderijen der eente klasse" . 

§ 8. Aan artikel 104, § 1, a, tweede lid , 
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zooa ls dat artikel luid t volgens art. 5 der wet 
van 23 December 1886 (Staatsblad n° . 223), 
wordt de volgende vo lzin toegevoegd: 

,,Deze bepaling is eveneens van toepassing 
wanneer dat gedist ill eerd, v66r de a fl evering 
aan een distillateur, volgens de voorschriften 
van den Minister van Fina nciiin in tegen
woordigr.eid van ambtenaren tot 65 percent of 
I agere sterkte is versneden; met dien ver
stande, dat de ontbieder op dat gedistilleerd 
-,.eene and e re korting kan genieten." 

Art. 2. De bepalingen van de artikelen 
66, 67 en 68 der voormelde wet van 20 Juni 
1862 zijn mede van toepassing op de brande
rijen van de tweede, de de,·de en de vie,·de 
klasse der ee,·ste soort, met <li en verstande, 
dat voor deze branderijen de speling van 
vij/ ten honderd, bedoeld bij artikel 68, §§ 2 
en 3, wordt bepaald op zes ten honderd en de 
speling van zeven en een half ten honde,·d, 
bedoeld bij artikel 68, § 4, wordt bepaald op 
negen ten honde,·d. 

Ten aanzien van deze branderijen warden 
vnn t-0epass ing verkl aard : 

op de verhoogingen, voortspruitende ui t af
stokingen ingevolge a rtikel 68, §§ 2 en 3, het 
bepaalde bij artikel 82, § 2, onderdeel c; 

op het niet voldoen aan of het overtreden 
der bepal i ngen van a rt i kel 67, § 1, § 2, § 3 of 
§ 4, de strafbepal ingen van artikel 133, § 32 ; 

op het te I aag aangeven van den trek blij
kcns de uitkomst eener a fstoking volgens ar
t ikel 68, § 4, de strafbepal ingen van artikel 
133, § 19. 

Art. 3. De feiten, trafbaar volgens de be
palingen dezer wet, warden beschouwd als 
misdrijven, hehalve voor de toepassing van de 
artikelen 57 en 58 van het Wetboek van 
Strafrecht, in de plaats waarvan wordt toe
gepast he tgeen bij artikel 62, l ste en 2de lid, 
van dat \-Vetboek voor overtredingen is be
paald. 

De in zake van invoerrech ten en accijnzen 
th ans geldende bepal ingen voo,· het geval van 
wanbetaling van geldboeten zijn ook bij de 
toepassing va n deze wet van krach t. 

Art. 4. Deze wet t reedt in werking met den 
l sten Juli 1900. 

·wET van 30 December 1901 (Staatsblad 
n°. 319). 

Art. 1. In art. 104 der wet van 20 J uni 
1862 (Staatsblad n°. 62) , zooals het luidt vol -
gens art. 5 der wet van 23 December 1886 
(Staatsblad n°. 223) en art. 1 § 8 der wet 
van 31 December 1898 (Staatsblad n°. 286), 
warden de volgende veranderingen gebraclit. 

I. Aan § 1 a van dat ar t ikel wordt een 
nieuw lid toegevoegd luidende: 

,,Op ged isti lleerd, waarvoor de voormelde 
korting eenmaal genoten is, wordt verde~ 
geenerle i korting verleend, tenzij in bijzondere 
gevallen ter beoordeeling van Onzen Minister 
van Financien en onder de voorwaarden door 
hem te stellen." 

II. In § 1 b, tweede I id , van dat artikel 
wordt in plaats van: ,,Is hieronder gedistil
leerd begrepen" , gelezen: ,,I s door den dis
ti II ateur gedistilleerd ingeslagen". 

Art. 2. De disti ll ateur of de brander die 
aanspraak maakt op de kortingen verleend bij 
of krnchtens de wet van 20 J uni 1862 (Staats-

blad n° . 62), zooa ls die is gewijzigd en aan
gevuld bij de wetten van 4 December 1869 
(Staatsblacl 11°. 202) en 23 December 1886 
(Staatsblad n°. 223), is gehouden om, onver
minderd he t bepaalde bij de a,·tt. 9, 10 , 11 en 
12 der ee rstgemelde wet, zijne distilleerderij 
of branderij van anclere panden en erven af 
te sche iden en daarin aanwez ige deuren, ven
sters of a nclere openingen af te slui ten, een 
en ander ten ge 11oegen van Onzen Minister 
van Fina.ncien of overecnkomstig de voor
scluiften door hem te geven. 

De distillateur of brander zal op zij ne kos
ten aan die voorschriften moeten voldoen 
telkens binnen den tijd door <lien Minister te 
bepalen en moeten zorgen dat een en ander 
in behoo1· lijken staat blijft, bij gebreke waa,·
van a lle aanspraak o p korting verva l~. 

Art. 3. De ambtenaren zijn bevoegd per
sonen te vi siteeren die eene brancler ij of di s
t illeerderij verlaten en die zij verden ken ge
d istillee rcl met zich te voeren. 

Art. 4. Onze !Iinister van Financiiin is be
voegd om, wanneer hij di t tot wering van he i
mel ijke uitslagen van gedistill eerd noodig 
acht, di tilleerderijen cler ee1·ste klasse en de 
claartoe behoornncle erven zoowel bij clag a ls 
bij nacht door ambtenaren te doen v isiteeren 
of bewaken. 

Art. 5. In de gemeenten of gedeelten van 
gemeenten door Ons daarvoor aan te wijzen. 
mogen · pe rsonen beneden de 16 j aar geen ge.
dist ill ee rd vervoeron, hoe ger ing oak de hoe
veelhe id zij , zonder voorzien te zijn van een 
geldig claartoe strekkend document. 

Op vervoer in strijd met deze bepaling zijn 
de straffen van art. 133, § 25 der voormel de 
wet van 20 Juni 1862 van toe pass ing. 

Bedraagt ech te r de hoeveelhe icl di e in strijd 
met het eerste l id vervoerd wordt, niet meer 
dan een liter, da n behoeft tegen den vervoer
der geen bekeuring ingesteld te warden, <loch 
kan het gedisti ll ee rd met de fl esschen of 
andere voorwerpen, waarin het zich bevind t, 
aangehaald en zonder rechterl ijke uitspraak 
vernietigd warden. 

Wanneer bij vervoer in strijd met dit ar
tikel blijkt, dat het gedisti ll eerd is ui tgesla 
gen uit een pand als becloelcl bij a rt. 111 , § 3 
cler voormelcle wet van 20 Juni 1862, wordt 
degene uit wiens panel de uitslag is geschied, 
gestraft met eene boete van vijfrnaal het be
drag van den accijns van het onwettig ver
voerde gedistilleercl , <loch in geen geval mi n
der dan vijf en wiintig gulden . 

Art. 6. De feiten, strafbaar volgens de be
palingen clezer wet, worclen beschouwd als 
misdrijven, behalve voor de toepass ing van de 
a r tt. 57 en 58 van het W etboek van Straf
recht, in de p laats waarvan wordt toegepast 
hetgeen bij a rt. 62, eerste en tweede lid, van 
dat wetboek voor overtredingen bepaalcl is. 

De in zake van invoerrechten en accijnzen 
thans geldende bepalingen voor het geval van 
wa nbetal ing van geldboeten, zijn ook bij de 
toepassi ng van deze wet van kracht. 

Bij strafvervolg ing wegens vervoer in strij d 
met het eerste lid van het yorig artikel is van 
toepassi ng het voorlaatste lid van art. 7 der 
wet van 15 April 1886 (Staats'blad n°. 64 ) 
tot dat de wet van 12 F ebruari 1901 (Staat s
blad n°. 63) in werking treedt. 
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Art. 7. Deze wet komt in werking met den 
dag harer afkondiging. 

Voor distilleerderijen, waarvoor na den 
eersten December 1901 eene aangifte volgens 
art. 13, § 4 der voormelde wet van 20 Juni 
1862 is ingeleverd, is echter het bepaalde on
der II van art. 1, met den <lag van de in
levering dier aangifte van kracht. 

W E'.r van 18 Juli 1904 (Staatsblad n°. 190) . 

Art. 1. Wij behouden Ons voor, bij alge
meenen maatregel van bestuur, onder de noo
dige voorzieningen tegen misbruik: 

ci. vrijdom te verleenen van den accijns 
YOOr het gedistilleerd dat niet bestemd is tot 
inwendig gebruik; • 

b. teruggaaf toe te staan van den accijns, 
rnor het gedistilleerd, aanwezig in likeuren, 
bitters, reuk- en toiletwaters, essences, tinctu
ren, geneesmiddelen en andere samengestelde 
stoffen , di e 11aa1· het buitenland worden uit
gevoerd. 

Art. 2. Het doen van hetgeen bij de alge
meene maatregelen van bestuur, ingevolge 
a rt. 1 dezer wet ui tgevaardigd, verboden is 
of het nalaten van hetgeen bij die maatrege
len voorgesclueven is, wordt gestraft met eene 
boete van ten minste f 50 en ten hoogste 
f 1000, onvenninderd de intrekking van den 
nijdom of van de in verband daarmede ver
leende vergunning zoo daartoe termen be
staan. 

Art. 3. H et bedrag van de zekerheid voor 
den accijns door den brander of distillateur 
overeenkomstig de wet van 20 Juni 1862 
(Stcicitsblcid 11°. 62) te stellen, wordt door 
Onzen Minister van Financien bepaald. 

Wordt door <lien Minister het eens bepaalde 
bedrag verhoogd, dan wordt de zekerheid 
dienovereepkomstig aangevuld binnen eene 
maand nadat de aanzegging daa1·toe aan den 
brnnder of distillateur is gedaan. 

Bij gebreke van die aanvulling worden: 
geene inslagen van gedistilleerd toegelaten 

d_~n tegen afzonderl ijke zekerheid voor den ac
c1Jns; 

geene uitslagen van gedistilleerd toegel aten 
dan tegen afzonderlijke zekerheid of tegen 
cladelijke betaling van den accijns; 

geene aangiften tot stoken aangenomen dan 
tegen afzonderlijke zekerheid voor den ac
cijns van het gedistilleerd, . dat volgens die 
a angiften zal worden verkregen . 

Art. 4. 1 

Art. 5. De wettelijke bepalingen nop~ns 
den accij ns op het gedistilleerd ten aanz1en 
Yan branders, clistillateurs, handelaars en an
clere personen, zijn ook van toepassing op 
YCn nootschappen van koopha ndel en op ver
eenigingen die rechtspersoonlijkheicl bezitten. 

De st-raf, bedoeld in art. 133, § 2, tweede 
lid, cler wet van 20 Juni 1862 (Staatsblad n°. 
62), gelijk die bepaling luidt na de daarin 
door art. 4 dezer wet gebrachte wijziging, 
wordt uitgesproken tegen de bestuurders of 
commissarissen van wie blijkt, dat het mis
clrijf met hun mecleweten is gepleegd. 

Art. 6. De feiten strafbaar volgens de be-

1 Art. 4 vervallen blijkens art. 28 der wet 
Yan 19 l\lei 1922 (Staatsblad n°. 329) . 

palingen dezer wet, worden beschouwd als 
misdrijven, behal v.e voor de toepassing van de 
artt. 57 en 58 van het Wetboek van Straf
recht, in de plaats waarvan wordt toegepast 
hetgeen bij art. 62, eerste en tweede lid, van 
dat wetboek voor ove1·tredingen bepaald is. 

De in zake van invoerrechten _en accijnzen 
thans geldende bepalingen voor het geval van 
wanbetaling van geldboeten, zijn ook bij de 
toepassing van deze wet van krach t. 

Art. 7. Op den <lag van het in werking 
t reden dezer wet vervallen de artt. 85 en 86 
der wet van 20 Juni 1862 (Staatsblad n°. 62) 
en art. 2b der wet van 7 Juli 1865 (Staats
blad n°. 80). 

WET van 13 Juli 1907 (Staatsblad n°. 189) . 

Art. 1. De brander of distillateur die, ·vol
gens de wettelijke bepalingen omtrent den 
accijns op het gedistilleerd, recht heeft op 
korting bij de vereffening zij ner rekening, 
wordt, ind ien hij daarvan misbruik maakt, 
door den directeur der accijnzen schriftelijk 
gewaarschuwd. 

Maakt hij binnen vij f jaren na die waar
schuwing wederom misbruik van het bedoelde 
recht, dan vervalt voor hem dat recht voor 
den tijd van vijf jaren, ingaande met den 
<lag, waarop de directeur hem zulks schrifte-
1 ij k aanzegt. 

Zoowel de waarschuwing als de aanzegging 
volgens het vorige lid, vermelden het feit of 
de foiten waarop zij is gegrond. 

Art. 2. Voor de waarschuwing volgens ar
ti kel 1 wordt geen nieuw feit vere,scht, wan
neer de brander of distill ateur van het recht 
op korting misbruik heeft gemaakt · voor het 
in werking treden dezer wet, <loch nadat het 
ontwerp van wet hem vanwege den inspec
teur der accijnzen was medegecleeld. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met 
den dag barer afkondiging. 

WET van 4 December 1909 (Staatsblatl 
n°. 375). 

Art. 1. De accijns enz. 
De verhooging betreft allen accijns die na 

het in werking treden dezer wet vorderbaar 
wordt. · 

Zij wordt bovendien nagevorderd voor het 
gedistilleerd, dat bij het in werking treden 
dezer wet in voorraden van meer clan 25 
liter aanwezig is buiten de panden bedoeld 
in artikel 84, § 3, der wet van 20 Juni 1862 
(Staatsblad n°. 62) , en voor het gedistilleerd 
dat voor het in werking treden dezer wet 
hier te lande is verzonden, <loch eer'st na dat 
t ijdstip wordt ingeslagen. 1 

Art. 2. Ieder die bij het in werking tre
den dezer wet, buiten de panden bedoeld in 
artikel 84, § 3, der wet van 20 J uni 1862 
(Staatsblad n°. 62), meer dan 25 lite r ge
distilleerd, voor zich zelven of voor een an
tler, in voorraacl heeft, en ieder die na het 
in werking treden dezer wet gedisti lleerd in
slaat hetwelk voor dat tijdstip h ier · te lande 
is verzonden, moet daarvan uiterlij k op den 
eerstvolgenden werkdag, tegen gedagteekend 

1 Art. 1 gewijzigd bij art. 8 der wet van 7 
Februari 1929 (Staatsblad n° . 37). 
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ontvangbewijs, schriftelijk aangifte doen ten 
kantore van den ontvanger. 

·De ·aangifte moet onderteekend zijn en be
halve de vermelding van den naam en de 
woonplaats van den aangever en van de _hoe
veelheid soort en sterkte van al het ged,stil
leerd, e;ne nauwkeurige aanwijzing inhouden 
van de · plaats waar het gedistilleerd in voor-
raad was of ingeslagen is. . 

Art. 3. Voor het gedistilleerd, bedoeld m 
Ftet vorig artikel, rnoet de verhooging v:an den 
accijns binnen twee maanden na het m wer
king treden dezer wet warden betaald door 
hem, .die volgens dat artikel tot aangifte ge-
hoi1den is. .. · .. 

Art. 4. De ambtenaren der acminzen z1Jn 
bevoegd om binnen veertien dagen na het_ in 
werking treden dezer wet, met machtnemmg 
van de in de artikelen 181 en 183 der Alge
meene wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad 
n°. 38) voorgeschreven vormen, overigens niet 
aan peiling onderworpen panden, tegen den 
wil der bewoners of gebn1ikers binnen te tre
den en aldaar eene peiling te verrichten. 

Alie n-edistilleerd dat binnen <lien termijn 
wordt a7tngetroffen buiten de panden b~doeld 
in artikel 84, § 3, der wet van 20 Jui:11 1862 
(Staatsblad n°. 62) wordt, indien met het 
tegendeel aannemelijk wordt gemaakt, geacht 
-reeds bij het in werking treden dezer wet ter 
zelfder plaatse aanwezig te zijn geweest. 

Art. 5. Overtreding v:,n artikel 2 wordt 
gestraft met eene boete var; ten hoogste vier
honderd yulden. 

Als overtreding wordt niet aangemerkt een 
verschil van niet meer dan vijf ten honderd 
op de volgens artikel 2 aang~g~ven hoeveel
heid gedistilleerd, na herle,dmg tot eene 
sterkte van vijftig percent. 

Art. 6. De feiten strafbaar- volgens deze 
wet warden beschouwd als misdrijven, behal
ve ~oor de -toepassing van de artikelen 57 en 
58 van het Wetboek van Strafrecht, in de 
plaats waarvan wordt toegepast hetgeen bij 
artikel 62, eerste en tweede lid, van dat Wet
boek voor overtredingen is bepaald. 

De in zake van invoerrechten en accijnzen 
thans geldende bepalingen voo"._het geval .. van 
wanbetaling van geldboeten z1Jn oak b1J de 
toepassing van deze wet van kracht. 

Art. 7. Hetgeen de accijns op binnen- en 
buitenlandsch gedistilleerd over de jaren 
1911 tot en met 1914 meer opbrengt dan 
f 25,200;Q00 wordt goedgeschreven aan een 

Fonds van de suppletoire opbrengsten van 
den accijns op binnen- en buitenlandsch ge
distilleerd" . 

De beschikking over de aan genoemd Fonds 
goedgeschreven bedragen maakt het onder
werp van nader vast te stellen wettelijke be
pal ingen uit. 

V,m de bedragen, welke ingevolge het eer
ste lid van dit artikel aan het aldaar genoem
de fonds wonlen goedgeschreven en van de 
bedragen, waarover volgens het tweede lid is 
beschikt. "·ordt jaarlijks eene rekening door 
Ons aan' de Staten-Generaal overgelegd. 1 

Art. 8. Deze wet treedt in werking op den 
dag hare!' afkondiging. 

1 Art. . 7 gewijzigd bij art. 40 der wet 
23 December 1914 (Staatsblad n°. 612). 

van I 

WET van 31 December 1920 (Staats~lad 
n°. 928). 

Art. 1. De accijns enz. 
De verhooging betreft den accijns, die na 

het in werking treden dezer wet vorderbaar 
wordt. 

Zij wordt bovendien nagevorderd ·voor het 
gedistilleerd, dat bij het in werking-' tre?en 
dezer wet in voorraden van · meer dan 25 hter 
aanwezig is buiten de entrepots of · buiten de 
panden bedoeld in artikel 118, § 1, der wet 
van 20 Juni 1862 (Staatsblad n°. 62) en voor 
het gedistilleerd dat v66r het in werking tre
den dezer wet hier te lande is verzonden, 
<loch eerst na dat tijdstip wordt ingeslagen. 1 

Art. 2. Teder die bij het in werking treden · 
dezer wet buiten de entrepots of buiten de 
panden b;doeld in artikel 118, § 1, der wet 
van 20 Juni 1862 (Staatsblad n°. 62) meer 
dan 25 Jiter gedistilleerd, voor · zich zelveri 
of voor een ander in voorraad heeft, en ieder 
die na het in werking treden dezer wet gedis
tilleerd inslaat hetwelk v66r dat tijdstip hier 
te lande is ve,:zonden, moet daarvall ·uiterlij k 
op den eerstvolgende~ werkdag, ~':gen ge_d_ag
teekend ontvangbew1Js, schr,ftehJk · aangifte 
doen ten kantore van den ontvanger. 

Alie gedistilleerd, in eene waning met hare 
aanhoorigheden aanwezig, wordt geacht · in 
voorraad te zijn bij den hoofdgebmiker der 
waning. . .. 

De aangifte moet onderteekend z1Jn en be
halve de vermelding van den naam en de 
woonplaats van den aangever en van de _ho_e
veelheid, soort en sterkte van al het ged1st1l
leerd, eene nauwkeurige aanwijzing inhouden 
van de plaats waar het gedistilleerd in voor
raad was of ingeslagen is. 

Art. 3. Voor het gedistilleerd, bedoeld in 
het vorig artikel, moet de verhooging van den 
accijns binnen twee maanden na het in wer
king treden dezer wet warden betaald door 
hem, die volgens dat artikel tot aangifte ge
houden is . 

Art. 4. De ambtenaren der accijnzen zijn 
bevoegd om binnen veertien dagen na het in 
werking treden dezer wet, met inachtneming 
van de in de artikelen 181 en 183 der Alge
meene Wet van 26 Augustus 1822 (Staats
blad n°. 38) voorgeschreven vormen, overigens 
niet aan peiling onderworpen panden, tegen 
den wil der bewoners of gebrmkers bmnen 
te treden en aldaar eene peiling te verrichten. 

Alle gedistilleerd dat binnen <lien termijn 
wordt aangetroffen buiten de entrepots of 
buiten de panden bedoeld in artikel 118, § l_, 
der wet van 20 Juni 1862 (Staatsblad n° . 
62) wordt, indien niet het tegendeel 3:'.'nne
melijk wordt gemaakt, geacht reeds b1J het 
in werking treden dezer wet ter zelfder 
plaatse aanwezig te zijn geweest. 

Art. 5. De afgifte van geleibiljetten ~p de 
quitantien, vervoerbiljetten en pe1lbew1Jzen, 
afgegeven v66r het in werking treden dezer 
wet, blijft voor iederen belanghebbende be
perkt: 

a. tot ten hoogste 25 liter, na herleiding 
tot de sterkte van 40 pet., indien hij geen 

1 Art. 1 gewijzigd door art. 8 der wet van 
7 Febru~-ri 1929 (Staatsblad n°. 37) . 
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aangifte heeft ingeleverd als bedoeld in ar
tikel 2, eerste lid; 

b. tot ten hoogste de hoeveelheid gedistil
leerd, na herleiding tot de sterkte van 50 pet., 
waarvan hij aangifte heeft gedaan overeen
komstig artikel 2, eerste l id. 

Met ingang van den vij ftienden dag na het 
in werk ing treden dezer wet leveren quitan
t ien, vervoerb iljetten, gele ibil jetten en pe il
bewijzen ouder dan veertien dagen, nog slechts 
dekk ing op tot ten hoogste de boeveelheid 
waarvoor daarop ingevolge het vorig lid ge
le ibiljetten kunnen worden afgegeven. 

Art. 6. Overtreding van artikel 2 wordt 
gestraft met eene boete Yan ten hoogste dui
zend gulden. 

Als overtreding wordt niet aangemerkt een 
versch il van n iet meer dan vij f ten honderd 
op de volgens artikel 2 aangegeven hoeveel
heid gedisti lleerd na herleiding tot de sterkte 
van vij ftig percent. 

Art. 7. De feiten strafbaar volgens deze 
wet, worden beschouwd als misdrijven, be
halve voor de toepassing van de artikelen 57 
en 58 van het Wetboek van Strafrecht, in de 
plaats waarvan wordt toegepast hetgeen bij 
artikel 62, eerste en tweede lid, van dat Wet
boek voor overtredingen is bepaald . 

De in zake van invoerrechten en accijnzen 
thans geldende bepalingen voor het geval van 
wanbetalingen van geldboeten, zijn ook bij de 
toepassing van deze wet van kracht. 

Art. 8. 1 
Art. 9. Deze wet treedt in werking met in

gang van den <lag volgende op dien harer af
kondiging. 

WE'.I.' van 24 December 1921 (Staatsblad 
n°. 1418). 

Art. 1. Aan § 3 van artikel 97 der wet 
van 20 J uni 1862 (Staatsblad n°. 62) , laat
stel ijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1915 (Staatsblad n°. 528), wordt bet volgen
de toegevoegd : 

De vorenstaande bepaling is mede van toe
·pass ing bij uitvoer ter zee, langs door Ons 
aan te wijzen u iterste wachten, voor zoover 
de uitvoer geschiedt met een vaartuig van 
geen grooter inhoud of laadvermogen dan 
door Ons is bepaald; met <lien verstande, dat 
uit het daarbij gevorderde bewijs moet blij 
ken, dat de invoer en de aangifte behoorl ij k 
zijn geschied in het land van bestemming. 

Art. 2. Wij bebouden Ons voor, de aanzui
vering van documenten tot doorvoer van bui
tenlandsch gedistilleerd afhankelijk te stel
len van bet bewijs, dat het gedistilleerd in 
het aangrenzende Rijk of in het land van 
bestemming behoorl ij k is ingevoerd en aange
geven. 

WE T van 19 Mel 1922 (Staatsblad 11 °. 329) . 

I. INLEIDENDE BEPALINGEN. 

Art. 1. Voor de toepassing dezer wet wordt 
onder distilleertoestel verstaan ieder toestel 
d_at voor het afstoken van eenige grondstof 

1 Art. 8 vervallen door art. 8 der ,-,et van 
7 Februari 1929 (Staatsblad n°. 37) en de 
Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 568). 

1 voor gedistilleerdbereicling kan dienen, onver
schillig of het zich al dan n iet in zoodanigen 
staat bevinclt, dat het voor dadelijk •gebruik 
geschikt is . 

Waar verder in deze wet van een distilleer
toestel • of, bij verkorting, van een toestel 
worclt gesproken, zijn onderdeelen van een 
cl istilleertoestel mede daaroncler begrepen. 

II. VOORHANDEN HEBBEN EN VER
VAARDIGEN VAN DISTILLEERTOE

STELLEN. 

Art. 2. Het is verboden een distilleertoe
stel voorhanden te hebben zonder scbriftel ijke 
machtiging van de n directeur der accijnzen, 
in wiens di enstkr ing het toestel zich bevindt. 

De machtiging wordt verleend, indien eenig 
redelijk belang dat vordert en m isbrnik, door 
ontduiking van den accij ns op het gedistil

' leerd, niet is te Yreezen. 
Zij wordt verleend voo,· een bepaalde plaats 

en een bepaald doe!. 
Art . 3. Het is verboden een distilleertoe

stel te vervaardigen zonder schriftelijke mach
tiging van den directeur der accijnzen, in 
wiens dienstkring het toestel wordt vervaa1·
digd. 

De machtiging wordt verleencl , indien de
gene voor wien bet toestel bestemd zal zijn, 
gemachtigd is om zoodanig toestel voorhanden 
te hebben, of inclien blij kt, dat het toestel be
stemd zal zijn om te worden uitgevoerd. 

Zij wordt verleend voor een bepaalde plaats. 
Bij de machtiging om een distilleertoestel 

te vervaardigen dat bestemd za l zijn om elders 
te worden gebruikt, wordt tevens macbt iging 
verleend om het, na voltoo iing, tot een be
paald tijdstip op de plaats van vervaardig ing 
voorhanclen te hehben . 

Art. 4. De machtig ing om een distill eertoe
stel voorhanden te hebben of te vervaardigen, 
wordt schriftelijk aangevraagd. 

De bescbikking van den directeur is met 
redenen omkleecl, ind ien de aanvraag, geheel 
of ten deele, niet wordt ingewilligd, hier
onder begrepen het geval, dat aan de mach
t iging bijzondere bepalingen wo rden verbon
den, die bij de aanvraag niet zij n voorzien. 

Art. 5. De directeur kan bij met redenen 
omkleede beschikking de macht iging om een 
distilleertoestel voorhanden te hebben, in
trekken. 

Art. 6. De beschikkingen, bedoeld bij de 
artikelen 4 en 5, worden den belanghebbende 
bij aangeteekenden br ief of tegen . gedagtee
kend ontvangbewijs in afschr ift medegedeeld. 

Binnen veertien clagen nadat het afschrift 
ter post is bezorgd of tegen ontvangbewijs is 
uitgereikt, staat beroep open op Onzen Minis
ter van Financien. Het beroep wordt inge
steld door indien ing van een met redenen 
omkleed beroepschrift. . 

Indien de belanghebbencle tegen de beschik
king van den directeur een bezwaar van tech
nischen aard heeft, wint de Minister, alvorens 
uitspraak te doen, het advies in van een of 
meer deskundigen, die niet mogen zijn ambte
naar ressorteerende onder het Departement 
van Financien. De adviezen worden in de uit
spraak opgenomen. 

De uitspraak op het beroep is met redenen 
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omkleed. Zij wordt den belanghebbende op 
een der wijzen bedoeld bij het eerste lid van 
<lit artike l, medegedeeld. 

Art. 7. Een beschikking van den direc
tetn', waarbij de machtiging om een distilleer
toestel voorhanden te hebben, wordt ingetrok
ken, wordt van kracht veertien dagen nadat 
de termijn va11 be roep ongebruikt is verstre
ken. In geval van t ijdig beroep wordt zij, in
dien of voo,· zoover zij is gehandhaafd, van 
kracht veertien dagen nadat het afschrift der 
uitspraak op het beroep ter post is bezorgd of 
tegen ontvangbewijs is uitgereikt. 

Art. 8. Voordat een beschikking als be
doeld bij het vorig artikel, van kracht wordt, 
kan de belanghebbende op zijn kosten het 
distilleert:oestel op een door den inspecteur der 
accijnzen aan te wijzen p laats in ambtelijke be
waring geven. 

Is het toestel een jaar nadat het in bewa
r ing is gegeven , niet vanwege den belang
hebbende weggevoerd, dan wordt het geacht 
aan het R.ijk te zijn a fgestaan. 

Art. 9. De overeenkomstig deze wet ver
k1·egen bevoegdheirl om ten behoeve van een 
bedrijf een bepaald distilleertoestel voorhan
den te hebben of in de uitoefening van een 
bedrij f een distilleertoestel met een bepaalde 
bestemming te vervaard igen, strekt zich van 
rechtswege uit tot ieder die in het bedrijf 
wordt opgenomen, en gaat van rechtswege 
over op ieder die het bedrijf voortzet. 

Art. 10. Indien zich in een imichting van 
een publie krechtelijk lichaam een distilleer
toestel bevi ndt, word en zij die met het be
stuur der im-ichting zijn belast, geacht het 
toestel voorhanden te hebben. 

Art. 11. De bij de admin istratie der ac
cijnzen bekende distilleertoestell en kunnen 
volgens de voorschriften van Onzen Minister 
van Financien van merkteekenen worden 
-voorz ien. 

Een distilleertoestel dat tijdelijk buiten ge
bruik is, kan door ambtelijke verzegeling on
bruikbaar worden gemaakt. 

Art. 12. Tot wegvoering of slooping van 
een dist ill eertoestel mag niet worden overge
gaan dan in tegenwoordigheid van een amb
tenaar der accijnzen. 

De ambtenaar maakt van de wegvoering of 
siooping proces-verbaal op, waarvan een af
schrift aan den belanghebbende wordt uitge
reikt. 

III. VER.VOER. VAN DISTILLEER.
TOESTELLEN. 

Art. 13. Het is verboden een distilleertoe
tel te vervoeren zonder een geleibiljet, afge

geven door den ontvanger der accijnzen, in 
wiens dienstkring het vervoer is aangevangen. 

Een geleibiljet wordt slechts verstrekt: 
1 °. indien degene voor wien het toestel is 

bestemd, gemachtig d is om het voorhanden 
te hebben; 

2°. indien blijkt, dat het toestel bestemd 
is om te worden uitgevoerd of doorgevoerd; 

3°. indi en het toestel in ambtelijke bewa
ring zal worden gegeven of elders zal worden 
gesloopt. 

Het biljet wordt schriftelijk aangevraagd en 
vermeldt , onder meer, de wijze van vervoer en 
den tijd binnen welken di t moet afloopen. 

Voor de nakoming van hetgeen daarin wordt 
bepaald, kan zekerheid worden gevorderd. 

Art. 14 . Onze Minister van Financien kan 
geheele of gedeeltelijke ontheffing van het 
verbod van vervoer zonder geleibiljet verlee
nen voor di stilleertoestellen die met inacht
neming der daarvoor geldende wettelijke be
palingen worden in-, uit- of doorgevoerd. 

Art. 15. In een aangifte als bcdoeld bij 
art ike l 120 of artikel 143 der Algemeene 
Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 
38), moet een distilleertoestel duidelijk als 
zoodanig worden vermeld. 

IV. STR.AFRECHTELIJKE BEPALINGEN. 

Art. 16. Met gevangenisstraf van ten 
hoogste twee jare n wordt gestraft: 

1 °. hij die, anders dan in een branderij 
die bij de administratie der accijnzen a ls in 
werking zijnde bekend staat, eenige als grond
stof voor gedistilleerdbereiding bruikbare zelf
standigheid afstookt; 

2°. hij die zonder vergunning van Onzen 
Minister van Financien gedistilleerd overhaalt 
dat, ten einde geheel of gedeeltelijk van den 
accijns te worden vrijgesteld, met vreemde 
zelfstandigheden is vermengd . 

H et distilleertoestel of de andere voor de 
afstok ing of overhaling diene nde voorwerpen 
en het voorhanden gedisti lleerd, met de voor
werpen waarin dit zich bevindt, worden ver
beurdverklaard. 

Art. 17. Met hechtenis van ten hoogste 
twee maanden of geldboete van ten hoogste 
twee duizend gulden wordt gestraft: 

1 °. hij die een distilleertoestel voorhanden 
heeft dat hij niet bevoegd is voorhanden te 
hebben ; 

2° . hij die een distilleertoestel vervaar
digt of onvoltooid voorhanden heeft, dat hij 
niet bevoegd is te vervaardigen; 

3°. hij die een distilleertoestel vervoert 
niet gedekt door het vereischte geleibiljet, of 
een van buitenslands aangebracht distilleer
toestel, in strijd met artikel 15, onder een 
andere benaming aangeeft; 

4 °. , hij die in gebreke blijft een distilleer
toestel dat hij bevoegd is voorhanden te heh
hen en dat niet met inachtneming van artikel 
12 is weggevoerd of gesloopt, op de eerste 
vordering van een ambtenaar der accijnzen, 
ter plaatse waar het zich moet bevindcn, te 
vertoonen. 

In de gevallen onder 1°., 2°. en 3°. om
schreven, wordt onderscheidenlijk het distil
leertoestel, het onvoltooid distilleertoestel of 
het distilleertoestel met de verpakking ver
beurdverklaard. 

Art. 18. Hij die opdracht geeft een distil 
! eertoestel te vervoeren, wetende of rede-
1 ijkerwijs moetende vermoeden, dat het daar
voor vereischte geleibiljet niet is of zal wor
den aangevraagd, alsmede hij die, in strijd 
·met artikel 15, opdracht geeft een van bui
tensl ands aangebracht of aan te brengen dis
tilleertoestel onder een andere benaming aan 
te geven, wordt, indien de opdracht wordt uit
gevoerd, gestraft met hechtenis van ten hoog
ste twee maanden of geldboete van ten hoog
ste twee duizend gulden. 

Art. 19. De schuldige aan een feit vallen-
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de. onder 'artikel 17, 1° tot 3°, of onder ar
tikel 18, wordt, in plaats van met hechtenis 
of geldboete, gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste zes maanden, indien hij weet of 
redelijkerwijs rnoet vermoeden, dat het distil
leertoestel bestemd is, of bestemd zal zijn, om 
tot ontduiking van den accijns te warden ge
bruikt. 

'Art. 20. Hij die een distilleertoestel voor
handen heeft dat hij bevoegd is voorhanden 
te hebben, wordt indien de daarop aangebrachte 
merkteekenen niet meer ongeschonden aanwe
zig zijn, gestraft met hechtenis van ten hoog
ste een maand of geldboete Yan ten hoogste 
duizend gulden. 

Art. 21. De bij deze wet strafbaar gestelde 
Ieiten warden, indien daarop gevangenisstraf 
is gesteld, als misdrijven beschouwd, behalve 
voor de toepassing van de artikelen 57 en 58 
van het Wetboek van Strafrecht, in de plaats 
waarvan wordt toegepast hetgeen bij artikel 
62, · eerste lid , van dat wetboek voor over
tredingen is bepaald. Overigens warden zij 
als overtredingen beschouwd. 

De straffen van gevangenis en hechtenis, 
vervangende hechtenis daaronder begrepen, 
mogen bij samenloop van feiten strafbaar vol
gens deze wet, gezamenlijk den tijd van twee 
jaren en acht maanden niet te boven gaan. 

De in zake invoerrechten en accijnzen thans 
geldende bepalingen voor het geval van wan
betaling van geldboeten zijn oak bij de toe
passing van deze wet van kracht. 

Art. 22. Indien een feit bij deze wet straf
baar gesteld, wordt begaan door· een rechts
persoonlijkheid bezittende vennootschap of 
vereeniging of een stichting, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen de bestuurders. 

Geen straf wordt uitgesproken tegen den 
bestuurder van wien blijkt, dat het feit buiten 
zijn toedoen is begaan. 

De bij de wet bepaalde verbeurdverklaring 
wordt in ieder geval uitgesproken. 

Art. 23. Met · het opsporen van de bij deze 
wet . strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de 
ambtenaren der invoerrechten en accijnzen, 
belast alle ambtenaren van Rijks- en gemeen
tepo1itie. 

De ambtenaren, in het voorgaande lid be
doeld, hebben in de uitoefening van het aan 
hen opgedragen toezicht, met de hen verge
zellende personen, te alien tijde vrijen toegang 
tot alle plaatsen, waar redelijkerwijs vermoed 
kan warden dat er een distilleertoestel is of 
vervaardigd wordt. 

Wordt hun de toegang geweigerd, dan ver
schaffen zij zich dien desnoods met inroeping 
van den sterken arm. 

Is de plaats tevens eene woning of alleen 
door eene waning toegankelijk, dan treden 
zij deze tegen den wil des bewoners niet bin
nen dan op algemeenen of bijzonderen schrif
telijken last van het hoofd van plaatselijke 
politie of in tegenwoordigheid hetzij van dat 
hoofd, hetzij van den kantonrechter, hetzij 
van een commissaris va,n politie. Van dit bin
nentreden wordt door hen proces-verbaal op
gemaakt, dat binnen tweemaal vier en twintig 
uren aan dengene, wiens waning is binnen
getreden, in afschrift wordt medegedeeld. 

Art. 24. De ambtenaren, in het vorig ar-

tikel bedoeld, zijn te alien tijde bevoegd om 
in beslag te nemen, zoomede om ter inbeslag
neming het noodige onderzoek in te stellen 
naar en de uitlevering te vorderen van alle 
voorwerpen, welke tot ontdekking der waar
heid kunnen dienen, of welker verbeurdver
kl aring- kan warden bevolen. 1 

V. OVERGA GS- EN SLOTBEPALINGEN. 

Art. 25. Wie bij het in werking treden 
dezer wet een distilleertoestel voorhanden 
heeft waarvan de aanwezighe id ter plaatse 
waar het zich bevindt, bekend is bij de ad
ministratie der accijnzen, is gernachtigd dat 
toestel ook verder te dier pi aatse voorhanden 
te hebben . 

Op de aan het eerste lid ontleende machti
ging is artikel 5 van toepassing, behalve voor 
zooveel betreft de distilleertoestellen in een 
branderij , zoolang deze bij de administratie 
als in werking zijnde bekendstaat. 

Art. 26. Wie bij het in werking treden 
dezer wet een distilleertoestel voorhanden 
heeft van we) ks verkrijging volgens artikel 
14, § 2, der wet van 20 Juni 1862 (Staatsblad 
n°. 62) geen aangifte behoefde te warden ge
daan, blijft voorloopig bevoegd dat toestel 
Yoorhanden te hebben. 

'\,Vie bij het in werking treden dezer wet 
met de vervaardiging van een distill eertoe
stel is begonnen, behoeft geen machtiging om 
het ter zelfde plaatse te voltooien en is voor
loopig bevoegd het toestel, na voltooiing, al
daar voorhanden te hebben. 

De voorloopige bevoegdheid volgons het 
eerste of tweede lid eindigt veertien dagen na 
het in werking treden dezer wet, tenzij de 
belanghebbende inmiddels de volgens artikel 
2 vereisohte maohtiging heeft aangevraagd. Is 
dit het geval, dan eindigt de voorloopige be
voegdheid veertien dagen nadat de termijn 
van beroep tegen de beschikking van den 
direoteur ongebruikt is verstreken of, in geval 
van tijdig beroep, veertien dagen nadat het 
afschrift der uitspraak op het beroep ter post 
is bezorgd of tegen ontvangbewijs is uitge
reikt. 

V66r het eindigen der voorloopige bevoegd
heid kan het toestel op den voet van artikel 
8, eerste lid, in bewaring worden gegeven. 
Het tweede lid van dat artikel is op het in 
bewaring gegeven toestel van toepassing. 

Art. 27. De vorige artikelen dezer wet, 
behalve artikel 16, zijn niet van toepassing 
op glazen distilleerkolven van niet meer clan 
een liter inhoudsruimte, met toebehooren. 

Verdere uitzonderingen kunnen door Onzen 
Minister van Finanoien worden bepaald. 

Art. 28. In de wet van 20 Juni 1862 
(Staatsblad n° . 62) warden de volgende wij
zigingen aangebraoht: 

§ 2 va,n artikel 133 verval t; 
in § 1 van artikel 52 vervalt het onderdeel 

letter c; 
in § 1 van artikel 54 worclt in plaats van 

,,de artt. 13 en 14" gelezen: ,,art. 13". 
Art. 29. Artikel 14 der wet van 20 Juni 

1 D e artt. 23 en 24 gewijzigd bij het eenig 
artikel der wet van 23 Juni 1923 (Staatsblad 
n°. 288). 
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1862 (Staatsblad n°. 62) wordt gelezen als 
volgt: 

§ 1. Voordat tot het oprichten eener nieuwe 
branderij of distilleerderij wordt overgegaan, 
moet de Jigging aan de goedkeuring van 
Onzen Minister van Financien warden onder
worpen. 

§ 2. Na verkregen goedkeuring geeft de 
oprichter, tegen bewijs, schriftelijk kennis aan 
den ontvanger, v66rdat tot het plaatsen van 
grondbakken of andere werktuigen wordt 
overgegaan, onverminderd de verplichting om, 
v66r het in werking stellen der branderij of 
distilleerderij, de aangifte te doen, voorge
schreven bij het vorig artikel. 

Art. 30. In artikel 1 der wet van 2 Maart 
1916 (Staatsblad n°. 95) warden: 

onder 1°. de woorden _,,buiten de volgens de 
accijnswetgeving aangegeven branderijen, bier
brouwerijen en fabrieken van belasten of on
belasten wijn" vervangen door: ,,buiten de 
branderij en, bie1·brouwerijen en fabrieken van 
belasten of onbelasten wijn, die bij de admini
stratie der accijnzen als in werking zijnde be
kendstaan" ; 

onder 2° . de woorden ,,in eene volgens de 
accijnswetgeving aangegeven fabriek van be
I asten of onbelasten wijn" vervangen door: 
,, in eene fabriek van belasten of onbelasten 
wijn, die bij de administratie der accijnzen 
als in werking zijnde _bekendstaat,". 

Deze wet treedt in werking met ingang van 
den dag volgende op dien harer afkondiging. 

WET van 10 Jnni 1926 (Staatsblad 11 °.179). 
Art. 1. Voor de toepassing van de wetge

nng omtrent den accijns en het invoerrecht 
op gedistilleerd en omti·ent den in-, uit- en 
doorvoer van goederen warden propylalcohol 
en iso-propylalcohol gelijkgesteld met aethyl
alcohol en warden de stokerijen waar propyl
alcohol of iso-propylalcohol uit andere grond
stoffen vervaardigd wordt, onder de brande
rijen gerangschikt. 

Als propylalcohol of iso-propylalcohol wor
clen aangemerkt a lle vloeistoffen welke, ge
meten bij eene warmte van vijftien graden 
van den honderdcleeligen thermometer, meer 
clan vijf voluumpercenten propylalcohol of 
iso-propylalcohol bevatten. 

Art. 2. Ieder die bij het inwerking treden 
clezer wet in het bezit is van propylalcohol of 
iso-propylalcohol is gehouden daarvan binnen 
acht .dagen aangifte te doen bij den ontvan
ger der accijnzen zijner woonplaats, onder op
gave van de plaats waar die zich bevindt en 
van de hoeveelheid en onder gelijktijdige vol
doen ing van den accijns. Gedurende die acht 
dagen is, in afwijking van artikel 1 dezer 
wet, dekking niet vereischt. 

De af te geven quitantie client als document 
tot dekking van den daarin vermelden voor
raad. 

Hoeveelheclen beneden een liter behoeven 
buiten het terrein aangewezen ingevolge ar
t ikel 162 der Algemeene Wet van 26 Augus
tus 1822 (Staatsblad n°. 38) niet te zijn ge
dekt, noch naar het eerste lid te worden aan
gegeven. 

Art. 3. Propylalcohol en iso-propylalcohol 
warden geacht eene sterkte te bezitten van 
honderd percent. 

Art. 4. Het versnijden van propylalcohol of 
iso-propylalcohol is verboden. · 

Onze Minister van Financien is bevoegd 
regelen vast te stellen waaronder van deze 
bepaling kan warden afgeweken. 

Art. 5. Inslag van propylalcohol of iso
propylalcohol in eene branderij, eene distil
leerderij der eerste klasse, eene bergplaats van 
doorloopend krediet of een particulier entre- · 
pot en voorhanden hebben van die alcoholen 
aldaar is verboden, tenzij met vergunning 
verleend door of vanwege Onzen Minister van 
Financien en onder door dezen te stellen voor
waarden. 

Propylalcohol of iso-propylalcohol in strijd 
met het voorgaande in eene der genoemde in
richtingen voorhanden, blijft buiten aanmer
king bij de opneming van den voorraad. Over
treding van het eerste lid wordt gestraft met 
verbeurte van den ingeslagen of voorhanden 
propylalcohol of iso-propylalcohol. 

Art. 6. De bij het vorig artikel strafbaar 
gestelde feiten worden beschouwd als misdrij 
ven. 

De inzake van invoerrechten en accijnzen 
geldende bepalingen voor het geval van wan
betaling van geldboete zijn voor het verhaa l 
van de geldswaarde der verbeurd verklaarde 
goederen mede van kracht. 

Art. 7. Wij behouden Ons voor bij a lge
meenen maatregel van bestuur andere a lcoho
len voor de toepassing dezer wet gelijk t e 
stellen met propylalcohol en iso-propylalcohol. 
indien blijkt van het gebru ik dier a lcoholen 
hier te lande ter vervanging of gedeeltelijke 
vervanging van . aethylalcohol in reuk- of 
toi letwaters of in dranken. · 

Ten aanzien van zoodanigen alcohol zijn de 
bepali ngen van artikel 2 met deze wijziging 
van toepassing, dat het tijdstip van het in 
werking treden dezer wet vervangen wordt 
door het tijdstip van het in werking treden 
van den algemeenen maatregel van bestuur. 

Art. 8. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien waarop 
zij is afgekondigd. 

WET van 7 Februarl 1929 (Staatsblad 
n°. 37). 

Art. 1. In artikel 1, § 2, der wet van 20 
Juni 1862 (Staatsblad n°. 62), houdende be
palingen omtrent den accijns op het binnen
landsch gedistilleerd, wordt in de plaats van 
,,twee en twintig gulden" gelezen: een hon
derd en tachtig gulden. 

Ht eerste lid werkt ten aanzien van den 
accijns_ van gedistilleerd, na het in werking 
treden dezer wet uitgeslagen uit eene bran
derij, eene disti lleerderij der eerste klasse, 
eene bergplaats tot opslag van gedistilleerd 
onder genot van doorloopend krediet voor den 
acciins of uit entrepot, of we! na gemeld 
tijdstip ten invoer aangegeven of ingevoerd. 

Art. 2. In artikel 2, eerste lid, der wet 
van 30 December 1910 (Staatsblad n°. 377 ). 
houdende bepalingen omtrent het belasten 
van houtgeest, wordt voor ,,een honderd tach
t ig gulden" gelezen: drie honderd zes en 
negentig gulden. 

Het eerste lid werkt ten aanzien van den 
accijns, die na het in werking treden dezer 
wet vorderbaar wordt. 
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Art. 3. § 1. In het tarief, behoorende bij 
de T ariefwet 1924 (Staatsblad n°. 568) war
den de volgende wijzig ingen gebracht: 

a. in onderdeel I van post 2 wordt in 
de kolom ,,Rechten" voor f 840 gelezen : f 505, 
en voor f 667 gelezen f 403 ; 

b. de Bijzondere bepaling n° . 4 op post 2 
\\"Ordt gelezen: 

4. Voor reuk- en toiletwater, vermengd op 
de wijze a ls door Onzen Minister van Finan
c icn zal warden voorgeschreven, wordt de 
accijns slechts geheven ten bedrage van een 
honderd en vijftig gulden per hectoliter ge
di st ill eerd, welke bij eene warmte van vijf
t ien graden van den honderddeeligen thermo
.n,eter vijftig liter zuivere a lcoho l bevat, in
dien de invoer plaats heeft in de verpakking 
waari n de aflevering gesch iedt aan het pu
b! iek en deze verpakking behoorl ijk is geslo
te n en geetiquetteerd en geen grooteren in
J10ud heeft clan Yan een ha lven liter; 

c. in onderdeel I van post 30 wordt in de 
kolom ,,R ech ten" voor f 8.40 telkens gelezen: 
f 5.05; 

d. in onderdeel V van post 41 , a lsmede in 
0 11de1·deel 1 van post 94 wordt in de kolom 
,,R echten" voor f 4.70 gelezen : f 2.80 en voor 
f 6. 70 ge lezen : f 4. 

§ 2. Bij het in werking treden dezer wet 
T indt a r t ikel 42 der Tar iefwet 1924 (Staats
l;lad n°. 568) overeenkomst ige toepassing. 

Art. 4. De accijns betaald van op den 
-eersten i\,Iaart 1929 hier te lande aanwezig 
gecl ist ill aercl, wordt tot een bedrag van een 
honderd en twintig gulden per hectolite r, 
,yelke bij eene warmte van vijft ien g raden van 
<len hondercldeeli gen thermometer vijftig liter 
z uiveren alcohol bevat, aan de bez itters ten1g
gegeven. 

Art. 5. De in het vorig artikel bedoelde 
teru ggaaf wordt verleend op den voet der al
gemeene maatregelen Yan bestuur , uitgevaar
digd ingevolge a rtikel 1, letter b, der wet 
van 18 Juli 1904 (Staats blad n°. 190), met 
<li en verstancle, dat waar in die maatregelen 
:sprnke is van uitvoer, daarvoor in de plaats 
treedt opslag der goederen onder slui t ing van
wege de administratie der accijnzen, ter 
plaatse, door Onzen Minister van Financien 
te bepalen, in den nacht van 28 Februari op 
1 Maart 1929. De strafbepaling van a rtikel 
2, zoomede de artikelen 5 en 6 dier wet, vin
den daarbij toepassing. 

Onze Minister van Financien geeft de voor
:schriften, di e ter verdere uitvoering van ar
t ikel 4 en van dit artikel noodig zijn ; deze 
voorschriften kunnen behelzen, dat de goede
ren te r ver ificatie moeten warden aangeboden 
te r plaatse, waar zij zull en warden opgesla
gen, op door of vanwege genoemden Minister 
11aar mate van plaatselijke omstandigheden 
te bepalen dagen en uren. 

Art. 6. Op de in de vorige artikelen be
doelde teruggaaf kan wegens aan den op
,s] ag en de verificatie verbonden kosten, ten 
hoogste een ten honderd van haar bedrag 
warden ingehouden. 

Art. 7. De in de vorige artikelen bedoelde 
teruggaaf w01·dt uitgestrekt, zoowel tot de 
onvermengde door overhaling verkregen al
-coholhoudende vloeistoffen, a ls tot likeuren, 
b itters, reuk- en toiletwaters, essences, tine-

turen, geneesmiddelen en andere samenge
stelde stoffen. 

Van die teruggaaf zijn uitgesloten reuk- en 
toiletwaters die methylaetylketon bevatten en 
goedernn waarvan het alcoholgehal te m inder 
bedraagt dan 20 centiliter per liter. 

Art. 8. De be pal i ngen de r wetten van : 
31 December 1863 (Staatsblad n°. 221), 
7 Juli 1865 (Staatsblad n°. 80) , 
9 April 1869 (Staatsblad n° . 62), 
6 April 1877 (Staatsblad n° . 70) , 

23 December 1886 (Staatsblad n° . 223), 
27 September 1892 (Staatsblad n°. 226) , 
4 Decembe1· 1909 (Staatsblad n°. 375) , 
3 April 1919 (Staatsblad n° . 141) en 

31 D ecember 1920 (Staatsblad n °. 928), 
voor zoover daarbij de accijns op gedistil

leerd of di e op houtgeest ,rnrd ve rhoogd, zijn 
veHallen. · 

Art. 9. Deze wet treeclt in werking met in
gang van den eersten Maart 1929, met uit
zondering van a rtikel 5, dat met ingang van 
den vijftienden Februari 1929 in werking 
treedt. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 30 Sep
tember 1929 (Staatsb lad 11°. 446). 

Mij bekend , 
D e M inister van l'inancien, D e Gee r . 

30 September 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art . 114bis .) 

Een gemeentelijke dienst die, met toe. 
pass ing van art. 114b·is, door den Raad 
is be] ast met het beheer van een fonds 
tot instandhouding van een kapitaa l, des
tijds verkregen bij eene grenswijziging, is 
niet aan te merken als een bedrijf a ls be
doeld in de Begrootings_ en Rekenings
voorschriften 1924. 

Wij WILHEL MINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingestel d door 

den Raad der gemeente Overschie tegen het 
beslui t van Ged. Staten van Zuid-Holl and van 
13/16 Mei 1929, B . n°. 3468/12, 3e afd. G. S. 
n°. 111, waa1·bij goedkeuring is onthouden 
aan het raadsbeslui t van 30 November 1928 
tot wij ziging van de gerneentebegrooting voor 
het dienstj aar 1928; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur; gehoord, adv ies van 
11 September 1929, n°. 602 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 26 Sept. 1929, n°. 8365, afd . 
B.B. ; 

0 . dat Ged. Staten bij hun besluit van 13/16 
Mei 1929, G.S. n°. 111, hunne goedkeuring 
hebben onthouden aan het besluit van den 
Raad der gemeente Overschie van 30 Novem
ber 1928, waarbij de begrooting dezer ge
meente voor het dienstjaar 1928 wordt gewij
zigd, u it overweging, dat bij Raadsbesluit van 
3 November 1928, goedgekeurd door hun col
lege bij resolutie van 26 November daaraan
volgende G.S. n°. 278, werd ingesteld een 
fonds tot instandhouding van een kapitaal, 
groot f 70,083.90, verkregen bij de grenswij
ziging in 1903: dat in verband hiermede de 
op de primitieve begrooting, dienst 1928 ge
raamde bijdragen van de Hoofdstukken VII, 
XIII par. 1 en XIII par. 3 van den gewonen 
dienst aan Hoofdstuk VII van den kapitaal-



865 30 SEPTEMBER (S.446) 

dienst en de op di t Hoofdstuk va n den kapi 
taaldienst voorkomende ontvang post bij ge
noemd beslui t van de begrooti,ng, di enst 1928, 
warden a fgevoerd, terwijl nieuwe posten war
den ingestelc!, o. m . wegens bijclrage van de ge
noemcle Hoofc!stukken van den gewonen cli enst 
aan een a fzonc!erlijke paragraaf, in casu pa r . 
4, van Hoo fcl stuk XIII va n den . gewonen 
cli enst, waartegeno ver op clit Hoofc!stuk een 
post in uitgaaf worclt gebrach t wegens uit
keering aan het bovengemelde fonds; dat be
cloeld foncls we! iswaar krachtens eene veror
clening, ingevolge a r t. 114bis der Gemeente
wet, a ls zel fstandi ge inrich t ing word t beheerd, 
doch da t dit niet is een bedrij f, a ls becloeld in 
a rt. 13 der Begroot ings- en a r t. 36 cler R eke
n ingsvoorschriften ; dat toch v66r de wijziging 
di er Voorschriften , bij beslui t va n hun college 
cld. 16 Juni 1924, G .S. 75/1, goec!gekeurd bij 
Ons beslui t va n 28 Juli daa raanvolgend n° . 
202 (Provinciaal blad n°. 79 van 1924) , onder 
bedrijven we rc! en ve ,·staa n o. m . all e takken 
van dienst. die k rach tens eene vororden ing 
als bedoeld in art. 114 bis der Gemeentewet 
als zelfstanclige in r ich tingen wa rden beheerd, 
doch na deze wijzi g ing onder bedrij ven a ll een 
wa rden verstaan die bedrijven , we lke k rach
t ens eene ve rordening, al s becloeld in a rt . 
114bis der Gem eentewet a ls ze l fstandige in
r ich t ingcn word en beheerd ; dat m itsd ien tha ns 
volgens de voorschriften a ls beclrij ven moeten 
warden aangemerkt hetgeen econom isch claar
onder is te ve r taan, zoodat a l leen met be
trekking tot deze takken van d ienst rami ng 
en verantwoorcling va n ontvangsten en uitga
ven op H oofc!stuk XIII moeten pl aa ts heb
ben ; dat in ve rband hiermede di t raadsbeslui t 
door hen were! te ruggezonclen m et ve rzoek de 
betrokken postcn va n H oofclstuk XIII, § 4, 
naar H oofdstuk VII van den gewonen dienst 
over te b rengen; clat de R aad cler gemeente 
Overschie we iger t aan hun ve rzoek te vol
doen ; 

dat van di t beslui t de R aad der gemeen te 
Overschie bij Ons in be roep is gekomen, aan
voerende cla t Geel. S ta ten hun m eening g ron
den op het fe it, cla t s inds de wijziging der 
B egrootings- en R ekeningsvoorschriften va!' 
16 Juni 1924, G.S. n°. 75/1, goedgekeu r cl b1J 
Ons beslu it van 28 Juli daaraanvolgend n° . 
202 slech t a ls bed rijven moeten wa rden aan
ge~ erkt hetgeen economisch daaronder is te 
verstaan ; clat hem het beroep op deze wijzi
g ing niet juist voorkomt. aangez ien c!ez~ na i_i r 
zijne m eening ten doel had de mogehJkhe1d 
te openen om ondernemingen van nij verhe id, 
welke niet overeenkomstig art. 114bis der 
Gemeentewet wa rden beheefcl, ook niet a ls 
bedrijven in den zi n der voorsch ri ften te be
chouwen: dat daarentegen hieru it juist mag 

warden afge le id , dat de bedoel ing clezer wij -
2,iging mec!e is geweest, om u itsl u itend a ls 
beclrijven aan te m erken , a ll e takken van 
d ienst die krachtens eene verordening, be
cloe lc! 'in art. 114b is de r Gemeentewet, warden 
beheercl ; clat, indi en Geel. Staten a ls cri terium 
Y00r verantwoorcling op H oofclstuk XIII cler 
Begroot ing lechts aannemen een ,,bedrijf in 
economischen zin", zij ook hun goedkeuri ng 
zo uclen moeten on thouden aa n begroot ingen , 
"·aarop de verantwoo rcling van di ensten als 
. ,centrale boekhoucling, openbare werken en 
gemeentere ini g ing" op H oofcl stuk X III p laats 

Hl2!1 

vind t; dat het zijn college bekend is, dat 
mee r gemeenten deze takken van dienst (o. a. 
centra le boekhouc!ing te Sliedrecht, openbare 
werken te Gouda en gemeentere inig ing te 
Vl aarc!ingen) verantwoorden op Hoofc!stuk 
XIII, zonc!er dat daartegen van de zijc!e van 
Ged. Staten immer bezwa ren zijn ge rezen ; 
dat cleze bedrijven niet zijn aan te merken a ls 
bedr ijven in economischen zin ; dat Gee! . Sta
ten rnitsdien zelve de sche iclslijn niet tre kken 
al s boven a angegeven, cloch een ande r c rite
rium aanhouclen ; dat het R eservefoncls 1903, 
overeen komsti g a rt . 114 bis der Gemeentewet, 
wordt beheercl a ls zelfsta ncli ge inrichting , het
geen moge blijken ui t de geheele afsche icling 
der gelclmicldelen va n di e c!e r gemeente en de 
j aarlij ksche vastste l I ing eener balans en ver-
1 ies- en winstrekening ; 

0 . rl at blijkens Model" A , vastgestelc! door 
a rt . 1 de,· beg root ingsvoorschriften 1924, in 
Hoofdstuk XIII, a ll een de begrootingen der 
bedrijven moeten warden ve rmeld , en c! a t art . 
13 d ie,· voorschr iften bepaalt, clat onder be
clrij ven a l leen w0t·den ve rstaan di e beclrijven, 
we lke krach tens eone verorclening , a ls bec!oeld 
in a r t . 114 bis der Gemeentewet, al s ze lfsta n
cli ge inr ich t ingen worden behee rd ; 

cla t de gemeente lijke di enst, welke door don 
R aad v,rn Ove rschie bij zijn bes lui t van 3 N o
vember 1928, goec! gekeurd door Ged. S taten 
bij beslui t van 26 November c!aaraanvol gend , 
m et toepass ing va n a rt. 114bis der Gemeente
wet, be l ast is met het beheer Yan het onder
hav ige fonc!s , n iet is aan te merken a ls een 
bedrijf, en cleze di enst clus in strijd met de 
begrootingsvoorschriften 1924 bij de begroo
t ingswijzi g ing in Hoofclstuk XIII onder de 
bedrij ven is opgenomen ; 

dat c!us Gee!. S ta ten terech t hunne goeclke u
ring aan de onderha vige begroot ingswijz iging 
hebben onthouden; 

Gezi en de Gemeentewet; 
H ebben goec! gevonden en ve rstaan: 

het beroep ongegrond te ve rkl aren. 
Onze Minister van Binnenl a nclsche Za ken 

en Lanclbouw is belast, enz. (A. B.) 

30 S epte1nber 1929. RONDSCHRIJVEN van 
den Ministe r van Arbe ic! , H andel en Nij
verhe icl aan c!e bu rgemeester, bet reffencle 
de besm ettelij ke Ziektenwet. 

Binnenkort za l in werking t reden de be
smettel ijke ziektenwet (Stbl. 1928, n°. 265) . 

Aangez ien door de bepalingen van die wet 
de bevoegdheclen va n de burgemeeste rs ve r
ruimcl zijn , ach t ik het wenschelijk, op enke le 
hoofdp\ mten Uw aanclach t te vestigen. 

Ingevolge art. 1 van die wet zal bij a lge
meenen maa trege l van bestuur wa rden be
paal c!, welke ziekten voor haar toepass ing 
gelden a ls besmettelijke ziekten. T ubercul ose 
en ges lachtsz iekten blij ven claa rva n u itgezon
derd. 

Bij de uitvoe ring van dat a1·tikel zullen 
twee g roepen van ziekten , A en B , oncle r
sche ic!en moeten wa rden. 

Ten aanzien van be ide groepen legt art. 2 
aan iederen geneeskundi ge op den voet als in 
dat a rtike l besch reven, den plich t van ken
ni sgeving aan den bu,·gemeester en den in
specteur op. H et voo rschrift van a r t. · 6 va n 
de wet van 1 J un i 1865 (St bl . n°. 60) , hou
denc!e bepali ngen op de ui toe fening der ge-

!55 
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neeskunst, in welk artikel tot dusver de plicht 
tot kennisgeving van een geval van besmet
telij ke ziekte voor de geneeskundigen was 
omschreven, komt te verva!len. 

Ten aanzien van de ziekten van groep A 
geeft art. 3 van de nieuwe wet bindende voor
schriften voor den burgemeester. Het vierde 

. I id van dat artikel gee ft den burgemeester 
de besliss ing, welke der al daar genoemde 
maatregel en moetcn worden toegepast. 

T en aanzien van de ziekten van groep B 
geeft art. 4 van de wet den burgemeester de 
bevoegdheid maatregelen te treffen. Een der 
in dat artikel bedoelde geneeskundigen of in
specteur adviseeren den burgemeester; de in
specteur heeft beroep op den Minister (zie 
lid 3 van het artikel) indien de burgemeester 
niet binnen 24 lll'en aan zijn advies gevolg 
heeft gegeven. 

Art. 5 van de wet legt in de handen van 
den bnrgemeester, na advies van den inspec
teur, de bes! issing over het toepassen van 
maatregelen van afzondering, waarneming, 
toezicht en onderzoek, op een persoon, die 
naar het oordeel van den inspecteur gevaar 
oplevert voo1· overbrengi ng van of verdacht 
moet worden te lijden aan een besmettelijke 
ziekte van grnep A, of in het geval , omschre
ven in het eerste lid, va.n groep B. Ook bij 
de toepassing van dit artikel heeft de inspec
teur berocp op den Minister . 

Ook met betrekking tot het houden van 
kermissen, markten en openbare vergaderin
gen of ve1makelijkheden in de gemeente (art. 
7) en tot kinderbewaarpl aatsen en schol en 
(artt. 9 en 10) geeft de wet aan den burge
meester de beslissing. Hetzelfde gel dt ont
smetting, reiniging en vern ietiging, waarop 
de artt. 14 en 15 betrekking hebben. 

De wetgever heeft met al deze bepalingen 
tot doe! gehad, dat zij, die gevaar voor be
smetting opleveren of kunnen opleveren, zoo 
spoedig mogelijk zullen worden geisoleerd, 
opdat verspreiding voorkomen en de oorzaak 
van de besmetting opgeheven worde. In ieder 
voorkomend geval zal de burgemeester voor-
1 ichting ontvangen van een geneeskundige ter 
p la.a.tse of va.n den inspecteur - zooals dat in 
de wet is beschreven; voor de te nemen be
slissing is de burgemeester verantwoordelij k. 
Roever in een voorkomend geva.l met het toe
passen van maatregelen moet worden gega.an , 
is in het a lgemeen niet te zeggen, de wetge
ver heeft, beboudens enkele bij a lgemeenen 
maa.tregel van bestuur vast te stell en voor
schriften, dit nadrukkelij k willen overlaten 
aan het beleid van den burgemeester, en in 
geval van beroep aan den Minister. 

Ik vestig Uw bijzondere aandacht op art. 
18 van de wet. Zal het doe! van de ,vet, 
snelle en zooveel mogel ij k afdoende bestrij 
ding van u itbreiding van besmettelij ke ziek
ten, bereikt worden , clan zal in versch illende 
gevallen afzondering van lijders of vermoede
lijke lijders (contacten of verdaci}ten) noodig 
zijn. Een redelijke gelegenheid daarvoor is 
voor veel gemeenten niet aanwezig. H et is 
niet noodig, dat iedere gemeente zelve een 
inrichting heeft; gemeenten kunnen groeps
gewijze samenwerken en op . verschill ende 
wijze zjch de beschikking voor een geval van 
noodzakelij kheid verzekeren. Op deze wijze 
zal met de minste kosten het doe! worden be
reikt. 

Ik nood ig U nit, hieraan, voor zoover Uw 
gemeente op dit punt nog niet toegerust is, 
spoedig Uw zorgen te geven, voorstellen voor 
te berniden eventueel en bij voorkeur met 
andere gen1eenten samen te werken ter berei
king van dit doe!. 

Met betrnkking tot de kosten van maatre
gelen wijs ik U op de a rtt. 19 , 20 en 21 van 
de wet. 

De bevoegdheid tot het binnentreden van 
woningen, enz. is geregeld in de artt. 23 en 
24 van de wet. 

Tenslotte wijs ik U op de voorschriften 
betreffende de vaccinatie, de artt. 17, 17a, b, 
c, d en 18 van de nog geldende wet van 
1872, die in art. 35 van de nieuwe wet zijn 
gehandhaafd met wijziging in art. 36 van de 
wet; tot 1 J anuari 1930 gel dt de voorwaarde. 
dat men ingeent moet zij n om tot een school 
te worden toegelaten niet. Of deze bepal ing, 
zooals die is vervat in art. 17 van de wet van 
1872, ook na 31 December van <lit jaar bui
ten werking zal bl ijven , moet nog beslist 
worden. 

Ik doe een beroep op Uwe medewerking 
voor een juiste uitvoering van de wet. 

(Gem. Stem) 

1 October 1929. BESLUIT tot bepaling van 
den dag, waarop de B esmettelijke-Ziekten
wet (Staatsblad n°. 265 ) in werking treedt. 
S. 447. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, H andel en Nijverheid en van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Za ken en Landbouw van 27 Septem
ber 1929, n°. 1790 H , Afdeeling Volksge-
zondheid en van 30 September 1929, n°. 8709, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op artikel 38 van de Besmettelijke
Ziektenwet (Staatsblad 1928, n° . 265 ); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat de Besmettelij ke-Ziekten

wet (Staatsblad 1928, n°. 265) in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
<lien der dagteekening van het Staatsblad, 
waarin dit besluit is geplaatst. 

Onze Min isters van Arbeid, H andel en Nij 
verheid en van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in· het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den l sten October 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijv erheid, 
T. J . Verschuur. 

De Minist ei· van Staat, 
Minister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de Beerenbro u ck. 

( Uitgeg. 2 October 1929.) 

1 October 1929. BESLUIT ter uitvoering 
van de Besmettelijke-Ziektenwet (Staats
blad 1928, n° . 265) . S . 448. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, H andel en Nijverheid en van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Binnenland-' 
sche Zaken en Landbouw van 12 September-
1929, n°. 1700 H, Afdeeling Volksgezond
he id ; 
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Gelet op de wet van 21 Juli 1928, Staats
blad n°. 265, houdende voorzieningen tegen 
besmettelijke ziekten; • 

Den Raad van State gehoord {advies van 
24 September 1929, n°. 42) ; 

Gelet op de nadere rapporten van Onze 
voornoemde Ministers van 27 September 1929, 
n°. 1789 H, afd. Volksgezondheid en van 30 
September 1929, n°. 8710, Afdeeling Binnen-
1 andsch Bestuur; 

I-Iebben goedgevonden en verstaan het Da
volgende te bepalen: 

Art. 1. Dit besluit verstaat onder: ,,Onzen 
Minister" den Minister, belast met de uit
voering van de Besmettelijke-Ziektenwet 
{Staatsblad 1928, n°. 265), ,,Hoofdinspecteur" 
en ,,Inspecteur" onderscheidenlijk den Hoofd
inspecteur en den Inspecteur van het Staats
toez icht op de Volksgezondheid, die belast 
zijn met het toozicht op de handhaving van 
de wettelijke bepalingen betreffende besmette
lijke ziekten, ,,de wet" de Besmettelijke-Ziek
tenwet {Staatsblad 1928, n°. 265). 

2. 1. De ziekten, waarop artikel 3 van de 
wet van toepassing is (groep A), zijn: 

pest; 
cholera; 
gele koorts; 
vlektyphus; 
febris recurrens; 
variola major (pokken). 
2. De ziekten, waarop artikel 4 van de 

wet van toepassing is (groep B), zijn: 
febris typhoidea; 
paratyphus: 1. typheuze vorm; 2. gastro-

enteritische vorm; 
variola minor (alastrim) ; 
febris undul ans; 
dysenteria bacillaris; 
dysenteria amoebica; 
roodvonk; 
diphtherie; 
meningitis cerebrospinalis epidemica; 
poliomyelitis anterior acuta; 
encephalitis lethargica; 
lyssa; 
lepra; 
ziekte van Weil. 
3. De kennisgevingen bedoeld in art. 2 van 

de wet worden ingericht volgens het bij dit 
beslu it behoorende model. 

4. 1. Het kenmerk bedoeld in art. 3, vierde 
lid, van de wet, wordt aan woningen, win
kels of andere perceelen op zoodanige plaats 
of plaatsen bevestigd, dat het van den open
baren weg af duidelijk zichtbaar is. Bij vaar
tuigen wordt het, geplakt op een houten bord, 
gehecht: 

a. bij vaartuigen met hooge verschansing: 
aan den valreep van stuur- en bakboordzijde; 

b. bij vaartuigen met !age verschansing: 
aan de buitenzijde van het want, een meter 
boven board, aan stuur- en bakboordzijde; 

c. bij elke andere soort van vaartuigen en 
bij vlotten: aan een paal of staak ter hoogte 
van twee meter boven het vaartuig of vlot. 

2. De plaats waar het op oorlogsschepen 
wordt bevestigd wordt bepaald in overleg met 
den commandeerenden officier. 

5. 1. De afzondering, bedoeld in artikel 5, 
l e lid, van de wet vindt plaats door opne
ming van den persoon, die daaraan wordt 
onderworpen, in eene inrichting voor afzonde
ring, als bedoeld in artikel 18 van de wet 

r of bij gebrek aan plaats in zoodanige inrich
ting in eene door den burgemeester op ad
vies van den inspecteur aan te wijzen gelegen
heid. De burgemeester kan op advies van den 
inspecteur toestaan, dat de afzondering, onder 
zoo noodig te stellen voorwaarden, plaats 
vindt in de woning van den af te zonderen 
persoon. 

2. De burgemeester doet van zijne beschik
kin'g aan den af te zonderen persoon een af
schrift uitreiken. 

6. 1. Een persoon, die ingevolge het be
paalde in artikel 5 van de wet aan waar
neming wordt onderworpen, wordt afgezon
derd overeenkomstig het bepaalde in het vo-
rig artikel. . 

2. Tijdens de afzondering wordt de waar
neming verricht door den behandelenden ge
neeskundige of, bij gebreke van een behande
lend geneeskundige of zoo deze daartoe niet 
oereid is, door een geneeskundige, door den 
burgemeester op advies van den inspecteur 
aan te wijzen. 

3. De geneeskundige brengt na afloop van 
den termijn van waarneming of zoodra hij 
zekerhe id aangaande den toestand van den 
waargenomen persoon heeft verkregen, een 
rapport van zijne bevinding uit aan den in
specteur. 

4. De burgemeester kan op advies van den 
inspecteur bepalen waarop bij de waarneming 
v66r alles gelet moet warden. 

5. De burgemeester doet van zijne beschik
king, waarbij een persoon aan waarneming 
wordt onderworpen, aan dien persoon een af
schrift uitreiken. 

7. 1. De duur der afzondering en der waar
neming bedraagt voor: 
pest . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ten hoogste zes dagen ; 
cholera .......... vijf 
gele koorts .. . . . . zes 
vlektyphus . .. . ... . ... twaalf 
febris recurrens . . . . zes 
variola major (pok-

ken) ............... .. . 
variola minor (alas-

trim) ... .. .. ..... .. .. . 
febris typhoidea .. . 
para typhus: 1. ty-

pheuze vorm ..... . 
2. gastro-enteriti. 
sche vorm ...... .. . 

dysenteria bacillaris 
roodvonk ...... .. ..... . 
diphtherie ... ... ...... . 
meningitis cere-

brospinalis epide-
mica .... .......... ... . 

po! iomyel i tis ante-

veertien 

veertien 
veertien 

acht 

zes 
acht 
acht 
acht 

veertien 

rior acuta . . . . . . . . . veertien 
enc~phal i tis lethar- . 

gwa . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,, ,, . veertien ,, . 
8. 1. Een persoon, die ingevolge het be

paalde in artikel 5, le lid, van de wet aan 
toezicht wordt onderworpen, kan zich ge
durende het toezicht binnen de gemeente vrije
lijk bewegen; hij mag de gemeente niet voor 
!anger dan 24 uur verlaten zonder toestem
ming van den burgemeester en is gehouden 
zich, indien hij van die toestemming gebruik 
maakt, in de gemeente, waarheen hij zich 
heeft begeven, zoo spoedig mogelijk, in ieder 
geval binnen twaalf uur na aankomst, bij den 
burgemeester van die gemeente te vervoegen. 
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Die persoon is verplicht zich binnen een t ijd
vak, door den burgemeester op advies van den 
inspecteur te bepalen, te onderwerpen aan 
een of mee1· geneeskundige onderzoeken, door 
den burgemeester na advies van den inspec
teur voorgeschreven . De burgemeester wijst in 
zijne besch ikking de pl aats en den geneeskun• 
dige voor het onderzoek aan. Voor het onder
zoek wordt aa ngewezen de beha ndelende ge
neeskundige of bij gebre ke van een behande-
1 end geneeskundige of zoo deze tot het ver
richten van het onderzoek niet bereid is, op 
advies va n den i nspecteur een ander genees
kundige. 

2. De burgemeester doet van zijne besch ik
king, waarbij een pen;oon aan toezich t wordt 
onderworpen , een a fschrift u itreiken aan <lien 
pe rsoon en aan den aangewezen '!"eneeskun• 
d ige. Indien de burgemeester aan een per• 
soon, die aan toezicht is onderworpen, vergun
ning geeft de gemeente voor !anger dan 24 
uur te verl aten , geeft h ij te gelijk daarvan 
onverwijld kennis aan den burgemeester der 
gemeente waarheen die persoon zich wenscht 
te begeven. 

3. De aangewezen geneeskund ige zendt on• 
verwijld berich t aan den burgemeeste r , indien 
de porsoon niet op den in de beschikking be· 
paalden t ijd bij hem is gekomen. 

4. De aangewezen geneeskundige teekent 
den uits lag van ieder onderzoek aan op het 
hem u itgereikt afschrift van de beschikking 
van den burgemeester . Zijn verschijnselen 
van de ziekte of ziekt-en, waarop het onder
zoek betrekking heeft, n iet waargenomen, dan 
zendt hij na afloop van het toezicht het af• 
schrift van de beschikking met zijn aantee• 
ken ingen aan den burgemeester terug; zijn 
zoodanige verschijnselen we! waargenomen, 
dan geeft hij daarvan onverwijld kennis aan 
den inspecteur. 

5. De bepalingen van <l it a rtikel vinden 
overeenkomstige toepassing telkens wa nneer 
de aan toezicht onderworpen persoon zich voor 
!anger dan 24 uur naar een andere gemeente 
wenscht te begeven. 

9 . 1. H et onderzoek, oedoeld in a r t ikel 5, 
l e lid, van de wet, vindt plaats a l of niet ge• 
durende a fzondering. 

2. De burgemeester bepaal t in zijne beschik
king op advies van den inspecteur, hoever 
het onderzoek zich uitstrekt, waar, wanneer 
en door wien het moet worden verricht. 

3. H et bepaalde in artikel 8, l e lid , 4e 
zinsnede, 2e l id, l e zinsnede, en 3e lid vindt 
overeenkomstige toepassing. 

10. De besmettelijke ziekten waarvoor de 
burgemeester het bepaalde in a r t ikel 6 van 
de wet kan toepassen zij n : 

feb ris typhoidea; 
paratyphus: 1. typheuze vorm; 2. gastro-

enteritische vorm ; 
dysenter ia bacillaris, en 
d iphtherie. 
11. De besmettelijke ziekten, waarvoor Onze 

Minister het bepaalde in a r tikel 7, tweede 
lid, van de wet kan toepassen, zij n: 

de ziekten vermeld onder grnep A in ar• 
tikel 2 van <li t besluit en van de ziekten ge. 
noemd onder groep B: 

febris typhoi dea; 
paratyphus: 1. typheuze vorm; 2. gastro

enter it ische vorm; 
variola m inor (alastrim) ; 

dysenteri a bacillaris ; 
roodvonk ; 
diphtheri e ; • 
meningit is cerebrospina lis epidemica ; 
poliomyeli tis anterior acuta ; 
encephali t is letha1·gica. 
12. De gedagteekende en onderteekende 

verklaring, bedoeld in artikel 9 van de wet, 
houdt in: 

a. den naam, den voornaam, den geboor te
datum en het adres van dengene voor wien 
de verklari ng wordt a fgegeven ; 

b. den t ijd gedurende wel ken hij onder toe• 
zicht van den onder teekenenden geneeskun
dige is geweest ; 

c. in geval van dysenteria bacill a ris : dat 
in de ontlasting bij twee opeenvolgende onder. 
zoekingen geen kiemen dier ziekte zijn gevon• 
den · 

in' geval van febris typhoidea of een van de 
beide, in artikel 2 genoemde vormen van pa
ratyphus: dat in de ontlasting en de urine bij 
twee opeenvolgende onderzoekingen geen kie
men dier ziekten zijn gevonden; 

in geval van vlektyphus : da t hij vrij is 
van luizen ; 

in geval va n roodvonk: dat er geen ontste
ki ng ,an keel, neus of oor bestaat ; 

in geval van meningit is cerebrospinal is epi
demica of diphtherie: dat bij 2 opeenvolgen• 
de, met tusschenpoozen van ten minste dr ie 
dagen, verr ichte onderzoekingen geen kiemen 
dier ziekten in het neus. en keelsl ijm gevon• 
den zij n; 

d. den naam va n den onderzoeker of van 
de inrichting die het bacteriologisch onder• 
zoek heeft verricht. 

13 . 1. H et vervoer van l ijken van personen, 
overleden aa n een der ziekten, genoemd in 
ar t ikel 2 van dit besluit onder A of aan 
variol a minor (alastrim) , febris typhoidea of 
dysenteri a bacillaris, moet geschieden in een 
kist, waarvan de bodem bedekt is met een 
tenminste 5 c.M. di kke laag houtzaagsel , turf. 
molm of tu inaarde. 

2. In deze kist moet het lijk zoo spoedig 
mogel ij k na het overlijden, in een met subli
maatoplossing gedrenkt laken gehuld, zijn ge• 
legd. De kist moet nadat het lijk daarin ge
plaatst is, gesloten zijn geworden en gesloten 
gebleven zijn. 

14. De besmettelijke ziekten, in verband 
waarmede artikel 13 van de wet toepassing 
kan vinden, zijn de ziekten genoemd in ar• 
t ikel 2, lid 1 van <l it besluit (g roep A) en 
variola minor (alastrim ) van g roep B . 

15. 1. H et verbranden of op andere wijze 
vernietigen van voorwerpen, goederen of wa
ren geschiedt op eene of meer door den bur• 
gemeester daartoe aan te wijzen plaatsen en 
zoodan ig dat de algemeene gezondheidstoe
stand daardoor geen gevaar kan lijden en 
geen brandgevaar kan ontstaan. Kleine voor
werpen mogen in de kachel der wooing ver• 
bmnd worden. Bedvulsel van weinig of geen 
waarde wordt bij voorkeur verbrand. 

2. Ontsmetting van voorwerpen, van gebou• 
wen of vertrekken, van voer- en vaartuigen 
geschiedt door het personeel van een door den 
M inister vol gens artikel 20, 3e lid, goedge
keurden ontsmettingsdienst. Zij , die de ont• 
smetting verricht hebben, geven een verkla
r ing af, dat de ·ontsmett ing is gesch ied vol
gens de bestaande bepalingen. Zonder deze 
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verklaring wordt de ontsmetting geacht niet 
te hebben plaats gehad. 

3. Indien de te. ontsmetten voorwerpen niet 
ontsmet kunnen worden in de wooing of op 
het erf, waar zij aanwezig zijn, of niet naar 
een door den Minister volgens artikel 20, 3e 
lid, goedgekeurde gelegenheid voor ontsmet
ting gebracht kunnen worden, worden zij ver
voerd naar een door den burgemeester aan te 
wijzen pi aats en ontsmet. 

16. Behalve het bepaalde in artikel 16, 2e 
lid, van dit besluit gelden voor de reiniging 
en de ontsmetting, bedoeld in artikel 16 van 
de wet, de volgende voorschriften: 

A. Middel en, bij de reiniging en de ont
smetting te gebruiken. 

1 °. Verzadigde stoom op atmo pherischen 
druk of daarboven; 

2°. Kokend water, waarin 2 pet. soda is 
opgelost; 

3°. Oplo sing van sublimaat 1 : 1000, be
reid door per lite r zuiver water op te lossen 
een sublim aatpastille, samengesteld volgens de 
Nederlandsche Pharmacopee, 5de uitgave, of 
1 gram sublim aat en 400 milligram keuken
zout met een spoortje methyleenblauw; wordt 
de oploss ing van sublimaat in voorraad ge
houden, dan moeten de flesschen met een 
etiket voorzien zijn, waarop, behalve de naam, 
ook het woord ,.Vergift" duidelijk leesbaar 
voorkomt en die in een gesloten kast warden 
bewaard; bij voorkeur worde van warme op
lossingen gebruik gemaakt; voorwerpen, ont
smet met sublimaatoplossing, warden nabe
h andeld met een oplossing van een dee! soda 
op 100 deel en water; 

4°. Kresolzeepwater, versch bel'eid door 
6en volumen kresolzeepoplossing als voorge
schreven in de Nederlandsche Pharmacopee, 
5de uitgave, te mengen met 19 volumina zui
ver water. De vloeistof bevat ongeveer 2½ 
pet. ruw kresol. Zoo mogelijk worde van war
me oplossingen gebruik gemaakt; voorwerpen, 
ontsmet met kresolzeepwater, warden nabe
handeld met gewoon water; 
, 5°. a. Gebluschte kalk ; b. Kalkmelk. Deze 
I aatste moet verseh bereid warden door een 
volumen gebluschte kalk te mengen met 3 
volumina water; 

6°. Chloorkalk of andere eh loorverbindin
gen die ten minste 20 pet. werkzaam ehloor 
bevatten en in goed gesloten fl essehen worden 
bewaard bui ten invloed van het licht; 

7°. Formaldehyde; 
8°. Zwaveligzuurgas; 
9° . Phosphorus; 
10° P etroleum· 
11 °: H eete I ueht boven 70° C. ; 
12° . 10 pet. zeepwater, te verkrijgen door 

100 gram zachte zeep met een vetzuurgehal te 
van ten minste 38 pet. op te lo sen in een li ter 
warm water ; 

13°. Cyaanwaterstofgas of cyaanverbindin
gen, in zoover deze laatste in staat zijn ratten 
en m uizen, a lsmede insecten en hun eieren te 
dooden. 

B . W ijze van ontsmetting en reiniging. 
§ 1. Vooi·schriften omti·ent het ontsmetten en 

reinigen van besm ette of van besmetting 
ve1·daehte voorwerpen. 

Het vervoer van besmette, van besmetting 
verdachte of van voor reiniging aangewezen 

voorwerpen, die niet in de waning of op het 
erf kunnen worden ontsmet, gereinigd of ver
brand, naar de pl aats van ontsmetting, reini
ging of verbranding moet geschiede~ in met 
sub! imaatoplossing of met een gehJke hoe
veelheid water verduncl kresolzeepwater ge
clrenkte zakken, die in waterdichte kisten ge
pakt worden, welke claarna goed warden ge
sloten . 

Kleedingstukken, bedclegoed, bedden, ma
trasscn , tapijte n e n a1l es van dien aard, ,vat 
met den lijder in aanraking of in <li ens naaste 
omgeving is geweest, of door hem tijdens de 
ziekte is gebruikt, worden zoo mogelijk door 
verzadigden stoom op atmospherisehen dru1< of 
daarboven ontsmet. 

Voorwerpen, die zoncler nadeel kookhitte 
kunnen verdragen, zooals linnen, katoen , eet
en clrinkgereedschap, enz. kunnen ook in een· 
van een deksel voorzienen pot, in eene ruime 
hoeveelheid eener oplossing van 2 deelen 
soda in 100 deel en water ondergedompeld en 
gedurende ten minste een kwartier warden 
gekookt. Ook kunnen deze voorwerpen gedu
rende ten minste 2 uren in kresolzeepwater, 
met de gel ijke hoeveelheid gewoon water ver
duncl , warden ondergedompeld en daarna ge
wasschen . 

LijL en bedgoederen en andere voorwerpen , 
die kenne! ijk met uitseheidingen van den lij
der zijn bevuild, mogen niet vooraf warden 
gespoeld. 

Voorwerpen, welke sehade zouden lijden of 
we! geheel bedorven zouden warden door den 
waterdamp in een ontsmettingsoven of door 
koken, zooals pelswaren , lederwerk, ingebon
den boeken, sommige kleedingstukken, enz. 
kunnen bohandeld warden bij voorkeu,· in een 
bepaaldelijk daartoe aangewezen toestel, waar
van het model door den inspecteur is goedge
keurd, door ze overvloedig met eene oplossing 
van formaldehyde te bestuiven ( door middel 
van een spray-apparaat) en daa rna £link t l'l 
borstelen. 

Voorwerpen, die gewasschen kunnen worden 
en bepaaldelijk die, welke kookhitte niet ver
dragen, zooals voorwerpen van wol , fl anel, 
caoutchouc, kunnen ook gedurende ten minste 
2 uren in kresolzeepwater, met de gelijke 
hoeveelheid gewoon water verduncl , worden 
gedompeld, daarna gewasschen en geclroogd. 

Meubelen, huisraa d, springveer matrassen 
en clergelijke voorwerpen warden voor zooveel 
noodig met sublimaatoplossing terdege afge
wasschen en vervolgens met lappen nauw
keurig afgewreven, welke lappen daarna wor
den verbrand. Voorwerpen, die voor behan
deling met sublimaat niet vatbaar zij n, zoo
als voorwerpen van metaal , warden met kre
solzeepwater behandeld. 

§ 2. Vooi-sehrift cn omt,·ent het ontsmetten en 
reinigen van gebouwen of vertrekken en 

van vaai·- of voe,·tuigen. 
Aan een ontsmetting van alle voorwerpen 

a fzonderlijk gaat zoovee l mogelijk vooraf een 
ontsmetting van bet vertrek, waarin zieh deze 
voorwerpen bevinden, door verstuiving of ver-

1 clamping van een oplossing van formaldehyde. 
Door de behandeling met formaldehyde zijn 

sleehts de wanden, het plafond, de vrije, glad
' de vlakten der meubels als ontsmet te be

schouwen, voor zoover zij geen reten of voegen 
vertoonen of ziehtbaar vervui ld zijn. Al het 
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ornrige moet volgens de reeds gegeven voor
schri ften nog afzonderlijk worden ontsmet. 

I s een tapijt aanwezig, dan wordt dit ver
wijderd en ontsmet. De vloer wascht men ter
dege met sublimaatoplossing of met kresol
zeepwater . Aarden vloeren worden met een 
mengsel van een dee! kalkmelk en vijf deelen 
water overgoten. 

Is geen ontsmetting met formaldehyde voor
afgegaan, dan moeten ook de wanden, het 
p lafond en de vriie, gladde oppervlakten der 
meubels met sublimaatoplossing of kresolzeep
water worden behandeld op de wijze al voor 
den vloer is aangegeven, behoudens gekalkte 
muren en zolderingen, die ontsmet worden 
door ze te bestrijken met kalkmelk. Geteercle 
wanden of voorwerpen kunnen ook worden 
ontsmet door ze opnieuw te teren. 

Op gelijke wijze als met vertrekken en hui
zen, wordt gehandeld met kajuiten en andere 
scheepsruimten, voertuigen en draagbaren, 
waarin een lijder aan eene besmettelijke ziek
te of het nog niet gekiste lijk van den daar
aan overledene is geweest. Voer- en vaartui
gen, a lsmede kisten en manden, gebruikt tot 
het vervoer van besmette goederen, worden, 
na elk zoodan ig vervoer, van binnen met su
bl imaatoplossing of kresolzeepwater goed af
gesponst en daarna goed gereinigd. 

Gevulde zittingen worden met sublimaat
oplossing of kresolzeepwater besproeid; lede
ren zittingen worden daarmede afgesponst. 

§ 3. Voorsc"1-iften 01nt1·ent het onschadelijk 
maken van door zieken langs verschillende 

wegen ontlaste stolfen. 

Voor zoover de af- en uitscheidingen van 
lijders geacht worden besmetting te kunnen 
veroorzaken, worden zij op de volgende wijze 
behandeld : 

In de potten of flesschen, waarin de darm
ontlasting, het braaksel of de urine wordt op
gevangen, worden vooraf 200cc (een bierglas) 
kresolzeepwater gedaan, waarmede de stoffen 
goed vermengd worden. 

D e potten of flesschen mogen niet eerder 
clan twee uren nadat de laatste darmontlas
ting, enz. daarin is opgevangen, worden gele
digd en moeten vervolgen met kresolzeep
water worden omgespoeld. 

Waar door de zorg van het gemeentebe
stuur gekenrnerkte tonnen, uitsluitend be
stemd tot het opnemen van de uitwerpselen 
der lijders, worden verstrekt, wordt de in
houd der potten of flesschen en het kresol
zeepwater, waarmede zij zij n orngespoeld, 
daarin verzameld. In die tonnen moet vooraf 
1 li ter kresolzeepwater of ongeveer 600 gram 
chloorkalk worden gedaan. Zij moeten, a lvo
rens zij na led iging weder aan huis worden 
bezorgd, met kresolzeepwater worden omge
spoeld. 

Zijn de u it neus- of keelholte afgescheiden 
stoffen opgevangen op doeken, dan wo1·den 
deze verbrand of behandeld zooals in § 1 is 
a a ngegeven. 

§ 4. Voorsch1'iften o,ntrent het onschadelijk 
,naken of ontsmetten van wate,· en van 

ve,·zamelingen van vuil en 01ntrent het 
ontsmetten van privaten en urinoirs. 

Water wordt met chloorkalk of met kalk
melk ontsmet. Van chloorkalk is zooveel toe 
te voegen, dat de vloeistof stark naar chloor 

riekt, van kalkmeel zooveel, dat het mengsel 
rood lakmoespapier sterk en blijvend blauw 
kleurt. In beide gevallen · mag de vloeistof 
eerst na 2 uren weggegoten worden. Waar het 
water met metalen oppervlakten in aanraking 
komt, is kalkmelk boven chloorkalk te verkie
zen. 

Wanneer bij het heerschen van eenige be
smettelijke ziekte verzamelingen van mest of 
ander vuil worden opgeruimd , moet dat vuil, 
na zoo noodig en zoo mogelijk behandeld te 
zijn met chloorkalk, worden verbrand of op 
een daarvoor geschikt terrein diep onderge
ploegd. Bij vermoeden of zekerheid van be
smetting wordt de bodem, waarop zij hebben 
gelegen, met een voldoende hoeveelheid kre
solzeepwater of kalkmelk begoten of met 
chloorkalk, met een weinig water aange
mengd, behandeld. 

Wanneer wegruiming niet mogelijk of niet 
raadzaam is, bedekke men den vuilnishoop of 
mestvaalt of het verspreide vuil met een laag 
chloorkalk, met een wein ig water aange
mengd. 

Ierputten worden behandeld als hieronder 
voor beerputten is aangegeven. 

Bij het voorkomen van cholera en bij het 
epidemisch heerschen van febris typhoidea. 
een van de beide vormen van paratyphus of 
dysenteria bacilla1·is, worden openbare priva
ten en urinoirs en andere privaten en urinoirs, 
die niet uitsluitend door personen uit een en 
hetzelfde huisgezin worden gebruikt, zooals in 
hotels en slaapsteden, scholen en openbare ge
bouwen, dagelijks ontsmet, door er een ruime 
hoeveelheid kalkmelk of chloorkalk in te 
storten . Ook de trechters worden met een 
behoorlij ke hoeveelhe id bedeeld. De zitting 
van het privaat, de vloer, de deur en de 
wervels, klinken, knoppen, haken, knippen of 
sleutels worden met kalkmelk of kresolzeep
water gewasschen. Op gelijke wijze wordt ge
handeld m et die privaten en urinoirs , welke 
we! alleen voor de leden van een huisgez in 
bestemcl zijn , maar in welke de uitwerpselen 
zijn gestort van lijders aan die ziekten, welke 
niet volgens de in § 3 gegeven voorschriften 
zijn ontsmet. 

Beerputten mogen in de bovengenoemde ge
vallen niet geledigd worden, dan nadat zij ten 
minste 12 uren te voren zijn ontsmet, door den 
inhoud met kalkmelk of chloorkalk te bedee
len en daarna te roeren. Als maatstaf wordt 
hierbij aangenomen, dat 10 K .G. gebluschte 
kalk of 5 K .G. chloorkalk voldoende zijn voor 
een M3. faecali en. 

Goten of andere waterloozingen, slooten en 
waterloopen van welke men vermoeden kan, 
dat daarin 'u itwerpselen van lijders aan cho
lera, febris typho idea, een van de beide vor
men van pa ratyphus of dysenteria bacillaris 
zij n geraakt, worden ontsmet op overeenkom
stige wijze als de privaten. Indien dit niet 
mogelijk is, wordt het gebruik van het zich 
claarin bevindende water belet. 

Straatvuil wordt zoo noodig behandeld vol
gens de regelen in het 2de lid van deze para
graaf aangegeven. 

§ 5. Voorschrift en o,ntrent het onschadelijk 
maken van besmet of van bes,netting ve,·

dacht ongedierte. 
A . Met I:ietrekking tot ratten en muizen. 
Ratten en muizen moeten worden gedood 
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met zwavel igzuurgas, phosphorus, cyaanwater
stof of cyaanverb indingen, of andere midde
len, in zoover de cyaanverbindingen en de 
andere micldelen in staat zijn ratten en muizen 
te clooden . 

De gedoocle dieren warden, zooveel mogelijk 
ter plaatse waar zij warden gevonden, over
goten met kokend water, kresolzeepwater of 
petroleum , daarna met een tang aangepakt 
en in een waterdichten emmer of bak gedaan 
en ten poed igste verbrand. I s verbrand ing 
niet mogelijk, dan kan daarvoo r in de plaats 
treclen begraving in een laag chloorkalk of 
fijn gemaakte ongebluschte kalk, of, zoo deze 
niet ter be chikking zijn, een laag gebluschte 
kalk , waarover aarde. 

B . Met betrekking tot insecten en hun 
eieren. In ecten en hun eieren warden ge
dood met boven 70° C. verwarmde lucht, zeep
water van 10 pet., cyaanwaterstofgas of cyaan
verbindingen, in zoover deze laatste in staat 
zijn in ecten en hun eieren te dooden , petro
leum of benzinedamp. 

De gedoode dieren warden zooveel mogelijk 
verzameld en daarna verbrand. De bij de ver
zamel ing gebruikte werktuigen warden ont
smet. 

§ 6. Vooi-sch,-iften 01ntrent het onschadelijk 
maken van .water, in het bijzonde,· aan 

boo,·d van schepen. 

Het ruimwater, zoomede het verdere aan 
boord aanwezige water , wordt, indien en voor
zoover zu lks noodig wordt geacht, overeen
komstig het bepaalde in § 4 ontsmet en ver
vol gens, <loch niet eerder da n na verloop van 
ten minste 6 uren , buiten boord gepompt. 
Voor de ontsmetting kan warden gebruikt 
kresolzeepwater , kalkmelk, chloorkalk of su
blimaatoplos ing. 

17. De besmettelijke ziekten, ten aanzien 
waarvan het bepaalde in het eerste l id onder 
a en in het tweede lid van artikel 17 van de 
wet toepass ing kan vinden, zijn de ziekten, 
,genoemd in artikel 2 van <lit besluit onder 
groep A en variola minor (alastr im) van 
groep B. 

18. Bij gebrek aan gelegenheid of plaats
ruimte ktumen door het gemeentebestuur ter 
opname van I ijders a.an besmettelijke ziekten 
rerplaatsbare ziekenbarakken warden aange
vraagd. Deze barakken staan onder het be
heer van den Voorzitter van den Gezondheids
raad. De voorwaarden waaroncler deze ba
i-akken a.an gemeentebesturen ten gebruike wor. 
rlen a fgestaan, warden door Onzen Minister 
nacler geregelcl. 

19 . 1. Voor zoover een tegemoetkoming, 
a ls bedoeld in het derde lid van artikel 19 
van de wet, noodig mocht blijken, bedraagt zij 
ten hoogste f 800· per jaar. lngeval de be
langhebbende minderjarige e igen-. aange
huwcle- of pleegkinderen heeft, di e nie t in de 
Rijksinkomstenbelasting zijn aangeslagen, on
dergaat het maximum, hiervmen bedoelcl , 
eene verhoog ing op den voet van de in arti
kel 38 van de wet op de inkornstenbelasting 
neergelegde regeling wegens kinder-aftrek. 
Voor de toepas ing dezer verhooging wordt in 
aanmerking genomen het belastbaar inkomen, 
hetwelk gestrekt heeft tot vaststelling van den 
aanslag in de Rijksinkomstenbelasting voor 
het belastingjaa r, voorafgaande aan dat, 

waari n de belanghebbende zijn beroep of be
drij f moest opgeven. 

2. De u itbetal ing eener toegekende tege
moetkorning gesch iedt wekelijks dour het ge
meentebestuur. Een wekelijksche uitbeta ling 
beclraagt 1/52 van het vastgestelde jaarbedrag. 
Een gedeelte Yan eene week worclt hierbij a ls 
vo l le week aangemerkt. 

3. Bij opheHing van den maatregel , i1, 
artike l 6 van de wet bedoeld, kan de uitbeta-
1 in g der t egemoetkoming ten hoogste 3 maan
clen warden voortgezet. 

4. In komsten welke de bel anghebben cle n 1 

het in werking treden cler tegemoetkomin.; 
verwerft, warden daarop in minderi ng ge
bracht. 

5. Onze Minister i in zeer bijzondere gE• 
va ll en bevoegd : 

a. ten behoeve van den belanghebbende af 
te wijken van de maxim a, in het l e en hf t 
3e I id van di t art ikel becloeld; 

b. het voorschrift, in het 4e lid van cl; t 
a rtikel vervat, geheel of gedeeltel ijk buite 1 

toepass ing te laten. 
6. Aan de toekenning va n een tegemoet

koming is de voorwaarcle verbonclen, dat de 
persoon, aan wien zij wordt toegekend, een 
ander beroep of bedrijf niet uitoefent voor
dat de burgemeester hem, op advies van den 
inspecteur, heeft doen weten, clat hij bij de 
uitoefening daarvan geacht wordt geen gevaar 
op te leveren voor verspre iding van de ziektc, 
waarvan hij de kiemen draagt. 

20. 1. De verzoeken om eene der bijdragen~ 
bedoeld in artikel 20, l ste lid, van de wet, 
warden door het bestuur cler gemeente met de 
daarbij behoorende stukken in tweevoud tot 
Onzen Minister gericht. Deze beslist en stelt 
het bedrag der bijdrage vast na den i nspec
teu r, clien het aangaat, te hebben gehoord. 

2. Bijdragen voor de deskundige leiding 
van een ontsmetting clienst warden slechts 
verleend , indien de inrichti ng van den dienst 
door Onzen Minister is goedgekeurd en bij 
dragen voor de opleicling van ontsmetters 
slechts, i ndien de ontsmett ingsdienst ten be
hoeve waarvan deze opleiding gesch iedt, door 
Onzen Minister is goeclgekeurd. 

3. Bijdragen voor reiniging en ontsmet
ting warden alleen gegeven, wanneer deze 
ven-icht zijn door een ontsmettingsdienst , die 
dooi- Onzen Minister is goedgekeurcl. 

4. Aanvragen om toekenn ing van Rijksbij
dragen in de uitgaven voor rciniging, ont
smetting, vernietiging, schadeloosstelling en 
voor deskundige le iding van den ontsmettings
clienst, die later dan 1 Juni van he t jaar, vol
gende op dat waarop de aanvrage betrekking 
heeft, worden ingediend , blijven bui ten be
schikking. 

21. 1. Bij een aanvrage om toekenning van 
een Rijksbijdrage in de kosten van oprichting, 
vern ieuwing of uitbreiding van een gemeen
te lijken ontsmettingscl ienst, als bedoeld in ar
t ikel 20, l e lid , on cler 1 ° van de wet warden 
overgelegd : 

a. een uitgewerkt plan ~!er voor den dienst 
te bestemmen terreinen en op te richten, te ver. 
nieuwen, uit te breiden of te bezigen gebou
wcn , met nauwkeurige en volledige begrnoting ; 

b. een uitgewerkte opgave met duidelijke 
omschrijving van de aan te schaffen toestellen 
en verdere hulpmicldelen, met nauwkeurige en 
volleclige begrooting; 
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c. een volledige opgave van het aan te 
stell en personeel en van de aan hetzelve toe 
te kennen sa l arissen; 

d. een raming van de bedrijfskosten voor 
het eerstvolgend dienstjaar; 

e. alle overige bescheiden, die voor een 
juiste beoordeeling van het plan wenschelijk 
zijn. 

2. Indien de aanvrage betrekking heeft op 
eene uitbreiding of vernieuwing van den ont
smettingsdienst, voegt het gemeentebestuur bij 
zijn aanvrage tevens een overzicht van den 
bestaanden ontsmettingsclienst en van de daar
door in het laatstverloopen dienstjaar ver
richte werkzaamheden benevens een uiteen
zetting van de wenschelijkheid of noodzake
lijkheid der voorgenomen uitbreiding of ver
uieuwing. 

3. Zoodra Onze Minister de plannen van 
oprichting, ver ieuwing of uitbreiding van 
deri ontsmettingsdienst heeft goedgekeurd, 
deelt hij aan het gemeentebestuur mede, dat 
aanspraak gemaakt kan worden op toeken
ning van eene Rijksbijdrage. Het gemeente
bestuur doet daarop Onzen Minister zoo spoe
dig mogelijk weten, dat het plan ten uitvoer 
zal worden gelegd. 

4. Zoodra het plan is uitgevoerd en het 
juiste bedrag der daarop gevallen kosten be
kend is, zendt het gemeentebestuur Onzen Mi
nister opgave van die kosten, onder overleg
ging van alle stukken, welke ter beoordeeling 
van de juistheid van de opgave noodig zijn. 

22. De ziekten, bedoeld in artikel 20, le 
lid, onder 2° van de wet zijn de ziekten, ge
noemd in artikel 2 van <lit besluit onder de 
groepen A en B met uitzondering van lyssa. 

23. l. Bij een aanvrage orn toekenn ing van 
een Rijksbijdrage in de uitgaven voor de op
leiding tot onrametter, als bedoeld in artikel 
20, le lid, onder 3° van de wet, wotden op
gegeven het aantal personen dat tot ontsmet
ter zal worden opgeleid, de wijze en duur van 
de opleiding en de geraarnde uitgaven. 

2. Zoodru Onzen Minister zal zijn geble
ken, dat de voorgenomen opleiding aan rede-
1 ijke eischen zal voldoen en dat het aantal tot 
ontsmetter op te leiden personen voor den 
dienst, waarbij deze personen werkzaarn zijn, 
niet te groot is, deelt deze aan het gerneente
bestuur mede, dat aanspraak kan worden ge
maakt op de toekenning van een Rijksbijdrage 
voor de opleiding van het door Onzen Mi
nister te noemen aantal ontsmetters. Zoodra 
de opleiding voltooid is, en het juiste bedrag 
der daarop gevallen kosten bekend is, zendt 
het gemeentebestuur Onzen Minister opgave 
van die kosten onder overlegging van alle 
stukken, die ter beoordeeling van de juistheid 
van de opgave noodig zijn. 

24 . Bij de aanvrage om toekenning van een 
Rijksbijdrage in de uitgaven voor deskundige 
leiding van den ontsmettingsdienst, als be
doeld in artikel 20, le lid, onder 4° van de 
wet, waarin opgave wordt gedaan van het 
juiste bedrag der uitgaven voor de deskundige 
leid ing in het laatstverloopen dienstjaar, war
den alle stukken gevoegd, welke voor de be
oordeeling van de juistheid van die opgave 
noodig zijn. 

25. Aan de toekenning van de Rijksbijdra
gen, bedoeld in artikel 20, lste lid, onder 1 °-
40 van de wet, zijn de volgende voorwaarden 
verbonden: 

a. aan de door Onzen Minister aan te wij
zen ambtenaren van het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid wordt te a lien tijde vrije 
toegang verleend tot de terreinen en gebou
wen van den ontsmettingsdienst; 

b. aan de door Onzen Minister aan te wij
zen ambtenaren wordt inzage van boeken en 
bescheiden betreffende den dienst gegeven; 

c. de deskundige !eider is gehouden Onzen 
Minister benevens den door dezen aan te wij
zen ambtenaren van het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid, desgevraagd a lle verlangde 
inl ichtingen, den dienst betreffende - des
gewenscht ook schriftelijk - te verschaffen; 

d. het gemeentebestuur is gehouden de ge
bouwen en goederen, tot den ontsmettings
dienst behoo1·ende, behoorlijk te onderhouden 
en zorg te dragen, dat de dienst naar behoo
ren blijft werken; 

e. het gemeentebestuur is gehouden op door 
Onzen Minister goed te keuren voorwaarden, 
de reinigingen, ontsmettingen en vernietigin
gen bij ziekten bedoeld in art. 22 van <lit be
sl uit ook in of ten behoeve van door Ons aan 
te wijzen naburige gemeenten te doen verrich
ten. 

26. 1. Een bijdrage, a ls bedoelcl in artikel 
20, 3de lid , van de wet, in de kosten van 
maatregelen, die een gemecnte ter wering van 
uitbreiding eener besmettelijke ziekte heeft 
moeten nemen, wordt slechts verleend indien: 

1 °. de ui tb1·eiding of het gevaar voor uit
breiding van de ziekte niet te wijten is aan 
nalatigheid van het gemeentebestuur; 

2°. de kosten zijn gehouden binnen de 
grenzen van het noodzakelijke; 

3°. voor zoover mogelijk vergoeding van 
kosten van belanghebbenden is gevorderd; 

4° . de kosten, die voor rekening van de 
gemeente zijn , moeten worden geacht haar 
draagkracht te boven te gaan. 

2. Onze Minister pleegt met betrekking tot 
de draagkrach t van de gemeente overleg met 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw. 

3. De bijdrage bedraagt ten hoogste 75 pet. 
van de kosten , d ie voor rekening van de ge
meente zijn . 

4. Een verzoek om een bijdrage, dat later 
dun 1 Juni van het jaar volgende op dat 
waarin de kosten zijn gemaakt, is ingediend, 
blijft buiten beschikking. 

27. H et staat den gemeentebesturen vrij de 
ontsmettingsdiensten waarvoor de Rijksbijd ra
gen, bedoeld in de artikelen 21, 23 en 24 van 
<lit besluit, zijn of worden genoten, ook reini
gingen en ontsmettingen te doen verrichten 
bij ziekten, die niet in artikel 22 van di t be
sl uit bedoel d zijn; een Rijksbijdrage wordt 
daarvoor evenwel niet gegeven. 

28. 1. De Rijksbijdragen voor een der doel
einden , genoemd in artikel 22 van de wet, 
kunnen slechts aan vereenigingen, die rechts
persoonlijkheid bezitten, verleend worden. 

2. H et bestuur van de vereeniging, die 
voor toekenning van deze Rijksbijdrage in 
aanrnerking wenscht te komen, zendt zijne 
aanvrage daartoe aan Onzen Minister. Op die 
aanvrage zijn van toepass ing de artikelen 20, 
21 , 23 en 24 van dit besluit, met <lien ver
stande, dat de verplichtingen, die bij een 
dezer arti kelen aan het gemeentebestuur wor
den opgelegd, rusten op het bestuur der' ver-

' eenig1ng. 
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3. Het staat het bestuur der vereeniging 
vrij ook reinigingen en ontsmettingen bij niet 
in artikel 22 van dit besluit bedoelde ziek
ten te doen verrichten; een Rijksbijdrage 
wordt daarvoor evenwel niet gegeven. 

4. Aan de toekenning van de Rijksbijdra
gen, bedoeld in het l e lid, zijn de voorwaarden 
verbonden, genoemd in artikel 25 van dit 
besluit, met dien verstande, dat de verplich
tingen, die daarbij aan het gemeentebestuur 
warden opgelegd, rusten op het bestuur der 
vereeniging. 

5. Daarnnboven is de vereeniging gehouden 
a lle reinigingen en ontsmettingen bij ziekten 
bedoeld in artikel 22, van dit besluit te doen 
verrichten in alle door Onzen Minister aan te 
wijzen gemeenten. Voorts is het bestuur der 
vereeniging gehouden jaarlijks v66r den l sten 
Juni aan Onzen Minister benevens aan den 
inspecteur een verslag van den staat van den 
ontsmettingsdienst en van de daartoe behoo
rende gebouwen en goederen te zenden. 

6. De vereenigingen, die voor een Rijks
bijdrage in aanmerking zijn gekomen, zijn 
verpl icht een tarief vast te stellen betreffende 
de uitvoering van reinigingen en ontsmettin
gen bij ziekten, bedoeld in artikel 22 van dit 
besluit. Dit tarief en eventueele wijzigingen 
daar in behoeven de goedkeuring van Onzen 
Minister. 

29. 1. De zekerheid, bedoeld bij artikel 32 
van de wet, ka n bestaan uit: 

a. storting van een geldsom in de con
signatiekas; 

b. het stellen van een of meer hoofdelijke 
rnede-schuldenaren in den zin van artikel 
1331 van het ,Burgerlijk Wetboek, een en an
tler ten genoegen van den Ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie, die belast is met de 
vervolging van het strafbare feit. 

2. Ingeval van verbeurdverklaring wordt, 
indien de verbeurdverklaarde voorwerpen niet 
worden uitgeleverd of het geldelijk bedrag, 
waarop zij bij de uitspraak geschat w01·den, 
niet wordt betaald, tot dit laatste bedrag ver
haal uitgeoefend op de gestelde zakelijke ze
kerheid of de hoofdelijke mede--schuldenaren. 

3. Indien of voorzoover de gestelde zake
lijke zekerheid na de uitspraak niet noodig 
blijkt ter wille van verhaal, als bedoeld in het 
tweede lid, wordt zij op last van den Amb
tenaar van het Openbaar Ministerie, bedoeld 
in het eerste lid, zoodra mogelijk terug ge
geven. 

30. Dit besluit treedt tegelijk met de wet 
in werking. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nij
verheid en van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw zijn belast met ·de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad geplaatst en 
waarvan afschrift aan den Raad van State 
gezonden zal warden. 

's-Gravenhage, den lsten · October 1929. 
WILHELMINA. 

De llfiniste,· van Ai·beid, Handel en Nijve,·heid, 
T. J . Verschuur. 

De Ministe,· van Staat, 
Jlf iniste1· van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de Beer en brou ck. 

(Uitgeg. 2 October 1929.) 

MODEL. 
Gemeente 
Naam v/d ziekti,: 

Vastgesteld geval der groep A. 
Vermoedel\ik geval cler groep A. 
der groep B. 

Woon
plaats: 

Bij zonderheden 
omtrent den aard 
van het ziektege
val en zijn oor
sprong: 

Naam: 

Gelieve in het onclerstaan
de het nooclige door te 
schrappen en in te vullen 

Bij febris typhoidea of een 
van de beide vormen van 
para typhus: 
Is het gezin betrok-l 
ken bij de behande- Ja 
ling van ect- off - -
clrinkwaren (melk, Neen 
vleesch, enz.)? 

Bij variola major (pokken), 
bijvartola minor (alastrim), 
roodvonj{, diphtherie, febris 
typhoidea of een van de 
beide -.vormcn ,van , para
typhus: 
H eeft inenting 
plaats gehad ? } 

Ja 
- Neen 

Zoo j a, wanneer ? ____________________ _ 
----------'--------- -- ---
Bovenvermelde verklaring ingevulcl door : 

Geneeskundige te (Gemeente): 

De geneeskundigen worclen verzocht voor iecler 
ziektegeval een afzonclerlijke kaart te gebruiken 
en, zoo de voorraacl verbrui.kt is, n ieuwe 
kaarten en clienstenveloppen aarr te vragen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van l October 
1929 (Staat8blad n°. 448). 

2 October 1929. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. (vVegenbelasting in de ge
meente Katwijk - Art. 242c der Ge
meentewet.) 

In art. 242c der Gemeentewet wordt wel 
verband gelegd tusschen de te heffen 
wegenbelasting en de ten laste der ge
meente komende kosten voor aanleg en 
onderhoud van de openbare land- of wa
terwegen in de gemeente, alsmecle voor de 
kosten van hunne verlichting en voor af
voer van water en vuil, 1naar daarui t 
volgt niet, dat eene op di t wetsvoorschrift 
steunende gemeente-verordening de groncl
slagen der belasting zoodanig moet om
schrijven, dat blijkt, dat de belasting 
client als bijdrage voor de becloelcle kos
ten. Ten onrechte heeft de Raad van Be
roep clerhalve aan de gemeenteverorcle
ning verbindende kracht ontzegd. 
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De Hooge Raad enz. ; 
Gezi en het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester der gemeente Katwijk, tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Leiden van 12 Maa1·t 
1929, betreffende een aansl ag in de straatbe-
1 asti ng der gemeente Katwijk, over het oe
lastingj aar 1929 opgelegd aan de vennoot
schap onder de firma X., gevestigd te Kat
wijk; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal B erger, namens den Pro
cureur -Generaal, strekkende tot vernietiging 
de r bestreden uitspraak en tot verwijzing van 
het geding naat· den Raa..d van Beroep voor 
de Directe Belastingen te L eiden, ter verdere 
behandeling en beslissing van de zaak in vol
tal lige vergadering, met inachtneming van 
het door den Hoogen Raad in dezen te wijzen 
a rl'est : 

0. dat blijkens de bestreden uitspraak de 
bovenvermelde aanslag is opgelegd met toe
p ,issing van de Verordening der gemeente 
Katwijk regelende de heffing van een belas
ting wegens gebouwde eigendommen en daar
b ij behoorende erven , die aan openbare land
wegen in de gemeente K atwijk belenden of in 
de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen 
zijn; 

dat belanghebbende een drietal grieven te
gen den aanslag heeft ingebracht, waaronder 
dat de betreffende Verordening, als niet steu
nende op de wet, verbindende kracht mist, 
waarvoor belanghebbende er zich op heeft 
beroepen, dat het door art. 242c der Gemeen
tewet genoemde verband tusschen de te hef
fe n belasting en den ten laste der gemeente 
komende kosten in de Verordening ontbreekt 
en deze clan ook de mogelijkheid opent van 
heffing eener straatbelasting buiten ieder ver
band met bedoelde kosten; 

0. dat de Raad van Beroep den grief ge
grond heeft geoordeeld, aangezien de betref
fen de verordeni ng steunt op art. 242c der 
Gemeentewet en dit artikel een onmiddelijk 
en onverbreekbaar verband legt tusschen de 
helating en de ten laste der gemeente komen
de kosten van aanleg en onderhoud van open
bare land- en waterwegen, terwijl van <lit 
Yerband en de onderwerpelijke niet blijkt en 
deze cla n ook in haar a lgemeenheid de moge
lijkheid opent van bet heffen der belasting 
buiten ieder verband met de ten laste der 
gern eente komende kosten van aanleg en on
derhoud der openbare land- of waterwegen; 

0. dat de burgemeeste1· der gemeente Kat
wijk tegen deze beslissing als middel van 
cassatie opwerpt : 

Sch.ending, altha.ns verkeerde toepassing van 
de artt. 240b en 242c der Gemeentewet en van 
de artt. 1, 2, 3 en 4 der Verordening, rege
lende de heffing van eene belasting wegens 
gebouwde eigendommen en de daarbij behoo
rende erven, di e aan openbare landwegen in 
de gemeente belenden of in de onmiddellijke 
nabijhe id daarvan zijn gelegen, vastgesteld 
door den Raad der gemeente . K a twijk den 
2en Maart 1922, goedgekeurd bij K. B . van 
19 Juni 1922 n°. 218, en gewijzigd bij Ver
ordening van 13 Maart 1925 11°. 59, goedge
keurd bij K. B. van 2 Mei 1925 n° . 59 ; 

0. dat ingevol ge art. 242c der Gemeentewet 
wegens de daar omschreven eigendommen eene 
belasting kan worden geheven naar grond
slagen, volgens welke eene billijke bijdrage 
gevorderd wordt in de kosten ten laste der 
gemeente komende voor aanleg en onderboud 
van de openbare land- en waterwegen in de 
gemeente, voor hunne verlicbting en voor af-
voer van water en vuil; · 

dat in deze wetsbepaling we! verband wordt 
gel egd tusschen de te heffen be-lasting en de 
vermelde kosten der gemeente, maar dat daar
uit niet volgt, dat eene op deze wetsbepaling 
steunende verordening de grondslagen der be
lasting zoodanig moet omschrijven, dat bl ijkt, 
dat de belasting client als bijdrage voor de 
bedoelde kosten; 

dat ook de mogelijkheid, dat bij de redactie 
der onderhavige vero rdening belasting zou 
kunnen worden geheven, welke niet bet ka
rakter zou hebben eener bijdrage tot de be
doel de kosten, geenszins medebrengt, dat de 
heffing, zooals zij geschiedt, dat karakter 
1nist; 

da.t derhalve _de aangevallen uitspraak niet 
in stand kan blijven; 

Vernietigt de bestreden u i tspraak; 
Verwijst de zaak naar den bovenvermelden 

Raad van Beroep, ten einde haar, met inacht
neming van di t arrest, in voltallige vergade
ring verder te bebandelen en beslissen. 

(W.) 

5 October 1929. BESLUIT tot vernietiging 
van bet besluit van den Raad der gemeente 
Wijk en Aalburg van 13 Juni 1928 tot 
schorsing van E. Sluymers a ls secretaris 
en ontvanger dier gemeente en van de be
sluiten van 11 Juli en 11 Augustus 1928, 
strekkende tot verlenging, respectievelijk 
nadere verlengin!! van den bij eerstgenoemd 
raadsbesluit bepaalden termijn van schor
sing ; alsmede van bet besluit van den Raad 
der' gemeente Wijk en Aalbiirg van 12 
November 1928, voor zoover daarbij aan 
E. Sluymers ongevraagd niet-eervol ontslag 
is verleend a ls administrateur der afdeeling 
Aalburg (.,Ebbe") dier gemeente. S. 449. 

\-\7ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandscbe Zaken en 
Landbouw van 22 Augustus 1929, n°. 7689, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot vernieti
ging van h et besluit van den Raad der gemeente 
Wijk en Aalbit-rg van 13 Juni 1928 tot scborsing 
van E. Sluymers als secretaris en ontvanger 
dier gemeente en van de besluiten van 11 Juli 
en 11 Augustus 1928, strekkende tot verlenging, 
respectievelijk nadere verlenging van den ~ij 
eerstgenoemd raadsbesluit bepaalden term1Jn 
van s·cborsing; alsmede van het besluit van den 
Raad der gemeente Wijk en Aalburg van 12 
November 1928, voor zoover daarbij aan 
E. Sluymers voornoemd ongevraagd niet-eervol 
ontslag is verleend a ls administrateur der af
deeling Aalbitrg (,,Ebbe") dier gemeente; 

Overwegende dat, vermits aan Gedeputeerde 
Staten van Noordbrabant bij bet onderzoek van 
de gemeentebegrooting van W{ilc en Aalburg 
voor bet dienstjaar 1928 was gebleken, dat in 
den loop cler jaren enkele fouten van administra-



875 5 0 C T O B E R (S.449) 1929 

.tieven aard waren gemaakt bij de boeking van 
ontvangstin en uitgaven tusschen de kas der ge
meente en het gemeentelijk electriciteitsbedrijf, 
door genoemd College bij eene desbetreffende 
nota van aanmerkingen d .d. 15 F ebruari 1928 
aan den Raad dier gemeente o.a. werd gevraagd, 
of een bedrag van f 1,983.75, hetwelk in de ge
meenterekening over het jaar 1923 onder de 
inkomsten was verantwoord, we! in eenige rre-
meenterekening was geboekt ; "' 

dat h et gemeentebestuur van W ijlc en Aalbury 
deze vraag van Gedepnteerde Staten opvatte 
in dien zin, als zoude de gemeente-ontvarn;er 
de gemeente voor genoemd be<lrag ad f 1,983.75 
bebben benadeeld ; 

<la t op <l ien grond door den Gemeenteraad 
werd beslote n omtrent de door de meerclerheid 
van <lien Raad vermeende onregelmatigheden 
een onderzoek te cloen instellen door het Cen
t raal Bureau voo t· Verifi c.atie en Financieele 
Aclviezen der Vereeniging van Nederlanclsche 
Gemeenten; 

clat de Gemeenteraad bij beslui t van 13 Juni 
1928, op grond van het onder dagteekening van 
24 :Mei 1928 door bovengenoemd Centraal 
Bureau uitgebracht rapport, en ui.t overweging 
voorts, dat samenwerking met den secretaris
ontvanger in de gegeven omstandigheden on
rnogelijk was. besloot laatstgenoemde als zoo
clanig voor een maand t e schorsen ; 

dat deze term.(jn van schorsing door den Raad 
bij besluit Yan 11 Juli 1928 met. een maand werd 
verlengd, uit overweging,' dat een nadere be
spreking van bovenbedoeld rapport met den 
gemacht-igde van E. Sliwmers tot dusverre 
niet had kunnen plaats vinden en het onder
:ioek alzoo niet afgeloopen was ; 

dat bedoelde t ermijn van schorsing door den 
raad bij bes luit van 11 Augustus 1928 nader 
met 3 rnaanden werd verlengd, uit overweging, 
dat tot op dat tijdstip en we! bijzonderhjk in de 
vergadering van Burgemeester en Wethouders 
d .d. 19 Juli 1928 het tegenbewijs van het in 
,·oornoemd rapport geconstateerde niet was 
geleverd, noch door den beschuldigde, noch 
door diens raadsman ; dat ook de bloote mede
d eeli,ng van Gedeputeerde Staten in hun brief 
van 21 Maart 1928, als zou de boeking van de 
door het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf aan 
de gemeente verschuldigde rente op juiste wijze 
zijn geschied, zonder ,neer niet kon worden aan
,·aard ; dat Burgemeester en vVethouders ander
rnaal bezig waren een nieuw geconstateerd feit 
te onderzoeken; dat het alzoo niet in het belang 
der gemeente was, dat voornoemde ambtenaar 
zijn betrekking bleef waarnemen, op grond dat 
hem niet !a nger het vertrouwen kan worden 
geschonken : 

dat de Raad der gemeente Wijk en Aal/nirg 
na<ler in zijne vergadering van 12 November 
1928 besloot met ingang van dien dag aan 
E. Sluymers niet-eervol ontslag te geven als 
secretaris-ontvanger zijner gemeen te, benevens 
als ambtenaar van den Burgerlijken Stand en 
administrateur cler afdeeling A albiirg (,,Ebbe" ); 

clat de Raad daarbij lieeft overwogen, dat in 
de nota. Yan aanmerkingen van Gedeputeerde 
Staten van ::.-i' oordbrabant van 15 Februari 1928, 
gevallen op de gemeentebegrooting 1928, o.m . 
werd geconcludeerd, <lat niet in de gemeentekas 
zou zijn ged oeid de inkomst ad f 1,983.75 we
gens halfjaarlijksche rente voor het Gemeente-

lijk Electriciteitsbedrijf voor het jaar 1923; 
<lat een bij de Provinciale Noord-Brabantsche 
Electriciteits-Maatschappij te 's-Hertogenbosch, 
die tot en met 31 December 1926 het beheer 
van het Electriciteitsbedrijf voerde, ingesteld 
onderzoek uitwees, dat de secretaris-ontvanger 
E. Sluymers het voornoemde bedrag niet heeft 
verantwoord; dat het College van Gedeputeerde 
Staten bij brief van 21 Maart 1928 aan het 
gemeentebestuur mededeelde, dat het, na inzage 
van bescheiden en na ontvangen inli chtiq.gen 
van de Provinciale N oord-Brabantsche Electrici, 
t eits -Maatschappij tot de overtuiging was ge
)rnmen,dat de boeking der door hetGemeentelijk 
Electriciteitsbedrijf aan de gemeente verschnl
digcle rente over 1923 in de rekening voor dat 
jaar op juist e wij ze was geschied, zonder deze 
bloote mededeeling echter nacler te motiveeren ; 
dat,, naar aanleiding der met elk.antler in strijd 
zijnde brieven van Gedeputeerde Staten , op 
3 April 1928 aan het Centraal-Bureau voor 
verificatie enz. der Vereeniging van Nederland
sche Gemeenten te 's-Gravenhage de opdracht 
werd gegeven totverificatiederrekening-courant 
tusschen bet Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf 
eenerz ijds en den Gemeente-Ontvanger ander
zijds; dat uit het van het voornoemde bureau 
ingekomen rapport blijkt, dat inderdaad een 
bedrag van tl,983.75,als rente van het Gemeen
telijk E lectriciteitsbedrijf, over het tweede half
jaar 1923 aan de gemeente is ten goecle gekomen, 
doch niet in de gemeenterekening 1923 verant
woord ; dat verder is gecons tateerd, dat de boekin · 
gender rente over het2de halfjaar 1923 oorsj'.lron
kelijk in orde waren; dat echter nadien tot CJJfer
veranderingen in de kasboeken is overgegaan, 
verancleringen, welke een bedrag van f ·l,983.75 
uit de inkomsten hebben doen verdwijnen; dat, 
gez ien de manipulaties, cl ie in de kasboeken heb
ben plaats gehacl, is komen vast te staan , dat 
de secretaris-ontvanger met voorkennis gehan
deld heeft en aan verzuim of nalat igheid in 
dezen n iet kan worden gedacht ; dat, door de 
vaststelling der gemeenterekening 1923 door 
Gedeputeerde Staten, de ontvanger weliswaar 
op wettige wijze van z.ijn beheer is outlast, doch 
deze decharge, daargelaten, dat zij bij in rechte 
gebleken valschheid in bewijsstukken hare 
kracht verliest, aan de handelingen van den 
voornoemden ambtenaar hun laakbaar karakter 
niet ka n ontnemen; dat noch de beer Sluymers, 
noch diens raaclsman Mr. van Urk, hoewel 
daartoe ruimschoots in de gelegenheid gesteld, 
eenige opheldering omtrent de bedoelde ver
a nderingen in het kasboek hebben gegeven ; dat 
zelfs als hier goede trouw aanwezig zou zijn, 
in ieder geval de beer Sluymers heeft blijk ge
geven niet geschikt te zij n tot het voeren der 
gemeenteadministratie; dat dit herhaaldeliJk 
ook uit andere feiten is gebleken; dat vroeger 
(in 1923) de heer Sluymers reeds eenmaa\ een 
bedrag van fl500 heeft moeten bijpassenw(jlgens 
door hem ontvangen, doch niet verantwoorde 
militiegelden ; dat bij het nagaan der gemeente
r ekening 1927 is geconstateerd, dat de gemeente
ontvanger daarin niet had verantwoord : 

1°. een bedrag van f 400 wegens van de 
hoofden der scholen ontvangen vergoeding voor 
het bewonen van ambtswoningen; 20. een be
drag van f 5 wegens van het Bestunr van ,,het 
Wijkerzand" ontvangen vergoeding voor het 
gebruik \7 an het gymnastieklokaa I; 3°. een be-
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drag van f 3.30 wegens ontvangen gelden in
gevolge het Vuurwapenreglernent, terwijl ten 
onrechte een bevelschrift tot betaling van een 
bedrag van f 1.80 in uitgaaf was gebracht, welk 
rnandaat niet voor voldaan was geteekend door 
den betrokkene, die bovendien verklaard heeft 
nirnmer een bedrag van f 1.80 van de gemeente 
te vorderen te hebben gehad; dan toen tevens 
is geconstateerd, dat er weer een tekort was in 
de kas van den gerneente-ontvanger van 
f 410.52½; dat uit een en antler blijkt, dat de 
genoemde arnbtenaar de adrninistratie der ge
meentefinaucien niet naar behooren verzorgt; 
dat al · de hierboven weergegeven feiten en orn
standigheden duideliik aantoonen, dat de beer 
Sluymers niet ~eschikt is voor de hem opgedra
gen taak en ziJne daaruit voortvloeiende ver
plichtingen grovelijk verwaarloost ; dat het 
alzoo in strijd is met het belang dcr gemeente, 
dezen ambtenaar nog !anger in zij ne fnncties te 
handhaven ; · 

dat Gedeputeerde Staten van Noordbrabant 
bij hun besluit van 6 Februari 1929 G n°. 96, 
Ille afdeeling aan bovenornschreven besluit 
van den gerneenteraad van Wijk en Aalburg van 
12 November 1928 hunne goedkeuring, welke 
ingevolge het bepaalde in de artikelen 95, twee
de lid, 106, tweede lid en 149, vierde lid, der Ge
rneentewet is vereischt, voor zoover bij dat 
besluit aan E. Sluymers ongevraagd niet-eervol 
ontslag is verleend als secretaris, ontvanger en 
ambtenaar van den .Burgedijken Stand dier ge
meente, hebben onthouden ; 

dat het door genoemden gerneenteraad tegen 
het besluit van'Gedeputeerde Staten van Noorcl
brabant van 6 Februari 1929 G N°. 96, IIIe 
Afdeeling bij Ons ingesteld beroep, bjj Ons be
sluit van 19 Augustus 1929 N°. 29 ongegrond is 
verklaard; 

Overwegende, wat betreft het door den Raad 
aan E. Sluymers verleende niet-eervol ontslag 
als administrateur der afdeeling Aalbiirg (,,Eb
be" ), dat het besluit van dien Raad van 12 No
vember 192R in dier voege is te verstaan, dat de 
daarin verrnelde gedragingen en handelingen 
van E. Sluymers in zijne betrekking van ont
vanger, naar het oordeel van den Raad, mede 
zouden hebben aangetoond zijne ongeschiktheid 
voor de uitoefening o.a. van zij ne fnnct.ie als ad
ministrateur van de afdeelingAalburg (,,Ebbc"); 

dat het verleende niet-eervol ontslag als ge
meente-ontvanger in het raadsbesluit is gemo
tiveerd met een beroep op feiten en omstandig
heden, welke naar do meening van den Raad 
duidelijk zouden aantoonen, dat de heer Sluy
mers niet geschikt wa voor de hem opgedragen 
taak en hij zijne daaruit voortvloeiende ver
plichtingen grovelijk verwaarloosde; 

dat deze feiten en ornstandigheden, - buiten 
en behalve verschillende bij het nagaan van de 
gemeente-rekening 1927 geconstateerde tekort
komingen, met name het niet verantwoorden 
van verschillende ontvangsten, het in uitgaaf 
brengen van een bevelsohrift tot betaling, het
welk niet door den betrokkene voor voldaan 
was geteekend, alsmede de aanwezigheid van 
een kas-tekort - hierin bestaan, dat een bedrag 
van f 1,983.75, hetwelk a ls rente van het Ge
meentelijk Electriciteitsbedrijf over het tweede 
halfjaar 1923 aan de gemeente zou zijn ten goede 
gekomen, niet in de gemeenterekening 1923 was 
verantwoord, terwijl de ontvanger d9or cijfer-

veranderingen in de kasboekcn, we!~ oorspron
kelijk in orde zouden zijn geweest, dit bedrag 
van f 1,983.75 opzettelijk uit de inkomsten zou 
hebben doen verdwijnen; 

Overwegende dienaangaande, dat, blijkens de 
overgelegde stukken een bedrag groot f 1,983.75 
wegens rente over het 2de halfjaar 1923 ver• 
schuldigd door de gemeente aan de Rijksver• 
zekeringsbank ter zake van eene door de ge• 
meente met de Rijksverzekeringsbank t en be
hoeve van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf 
gesloten geldleening, door de Provinciale X oorcl• 
Brabantsche E lectriciteits. Maatschappij te 
's-H ertogenbosch, als beheerster van het Ge• 
meentelijk Electriciteitsbedrijf, rechtstreeks, 
dus buiten d e gemeente on1, aan de Rijks • 
verzekeringsbank is afgedragen; 

dat Burgermeester en vVethouders, meenende 
zoodoende deze aangelegenheid administratief 
in orde te brengen, ten onrechte een betalings
mandaat t en bedrage van het meergemelde 
bedrag ten name van de Provinciale Xoorcl• 
Brabant che Electriciteits-1\faatschappij hebben 
afgegeven, welk mandaatdoordeze)Iaatschappij 
voor voldaan is geteekend, hoewel geen betaling 
in contanten was geschied; 

dat deze post a ls uitgiwe in de rekening 1923 
is opgenomen ; 

dat verzuirnd is aan dezen fictieven post van 
uitgaaf een fi ctieven post van inkomst tegen
over te stellen, ten gevolge waarvan een fictief 
tekort in de rekening is ontsta11,n ; 

dat de ontvanger, · hierdoor vermoedelijk op 
een dwaalspoor gebracht en blijkbaar niet in 
staat uit te vinden, waar de fout in werkelijk• 
heid school, door veranderingen in zijne kas• 
boeken gepoogd heeft het bedoelde tekort te 
doen verdwijnen; 

dat echter, hoe laakbaar deze ha.ndeling op 
zich zelf ook moge zijn, geenszins is aa.ngctoond, 
dat de ontvanger zich ten kostevandegerneente 
heeft verrijkt; 

dat het voorgevallene echter wel aantoont de 
ongeschiktheid van den functionaris tot het 
voeren van een comptabel beheer, op welke 
ongeschiktheid mede wijzen de andere in het 
raadsbesluit aangevoerde tekortkomingen, waar• 
van overigens niet is beweerd, noch van elders 
is gebleken, dat daarbij kwade trouw aan de 
zijde van den ontvanger in het spel zou zijn 
geweest; 

Overwegende, dat in bet raadsbesluit van 12 
November 1928 geenerlei feiten en omstandig• 
heden zijn aangevoerd, waaruit zou volgen dat 
E. Sluyrners zijn taak, als administrateur cler 
afdeeling Aalburg (,,Ebbe") niet naar behooren 
zou hebbeu vervuld ; 

dat, nu bovendien, gelijk hierboven is over• 
wogen, niet is komen vast te staan, dat E . Sluy• 
mers zich ten nadeele van de gemeente zou 
hebben verrijkt, de op E. Sluymers bij de be
sluiten van den Raad der gemeente Wijk vn 
Aalburg van 13 Juni, 11 Juli en 11 Augustus 
1928 toeo-epaste maatregelen van schorsing als 
secretari~-ontvanger en het bij besluit van <lien 
Raad van 12 November 1928 verleende niet
eervol ontslag aan den fnnctionaris uit z\jne 
betrekking van aclministrateur cler afdeeling 
Aalburg (,,Ebbe") geenszi ns zijn gerechtvaar
digd en derhalve in strijd met het algemeen be
lang, verbonden aan de rechtszekerheicl der 
ambtenaren; 
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Gelet op a l'tikel 153 der Gemeentewet ; 
Den R aad van Sta t e gehoorcl (aclvics van 

24 September 1929, n°. 33) ; 
Gelet op het nader rappor t van Onzen voor

noemden Minister van 1 October 1929, n°. 8722, 
4fdeeling Binnenla ndsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verst aan : 
genoemde beslniten van den R aad der ge

meente Wijk en A albury van 13 Juni, 11 Juli 
en 11 An~ustus 1928, alsmecle het besluit van 
dien R aad van 12 November 1928, voor zoover 
daarbij aan E. Sluymers ongevraagd uiet-eervol 
ontslag is verleend a ls administrat eur der af
deeling .dalbury (,,Ebbe") clier gemeente, t e 
vernietigen wegens strijd inet het algemeen 
belang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
L anclbouw is belast met de uitvoering va n dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblacl zal worden 
geplaatst en waarva n afschrift zal worden ge
zondeu aan den R aad van State. 

H et Loo, den 5den October 1929. 
WILHE LMINA. 

De 111 inister ,;an taat, 
JI inister van Binnenlanclsche Z<tken 

en Lanclbouw, 
R u ys de Bee r e n bro u ck. 

(Uitgey. 18 October 1929.) 

7 October 1929. RONDSCHRIJVEN van 
den M in iste r van Binnenl a ndsche Zaken en 
La nclbouw aan H eeren Gedeputeerde Sta
ten der onderscheidene pl'Ov incien, betref
fende: Goedkeur ing van provinciale be
s! uiten tot het aangaan van een geldbe
ning, waarbij de bepa ling van rentetype 
enz. is overgelaten aan Gedeputeerde 
Staten. 

Door Gedeputeerde Staten van enkele pro
vincien is bezwaar gemaakt tegen de door 
m ijn Ambtsvoorganger geponeerde stelling, 
clat, wa nneer de Staten in een besluit to t het 
aangaan van een geldl eeni ng de bepa li ng van 
rentetype, koers, aflossing, enz. overlaten aan 
Gedeputeercle Staten, het desbetreffend be
slu it van laatstgenoemd Colege, evenzeer als 
het oorspronkelijk statenbeslui t, aan Konink
lijke goedkeur ing onde1w orpen is. I k aan
vaard di t bezwaar niet. Ter adstructie van 
het bezwaar. is aa ngevoerd , dat geen bepa
ling van ons pos it ief recht aan goedkeu ri ng 
ondern·erpt beslui ten, door het Colege van 
Gedeputee rcle Staten genomen tot u itvoering 
van aan Konink lijke goedkeur ing onderwor
pen Statenbesl uiten. Deze sta ll ing is juist, 
maar zij past n iet op het onderhavige geval. 
Indian een besluit tot het aangaan van een 
geldleening ten aanzien van rentetype, koers, 
enz. het stil zwijgen bezwaart, kan bezwaarlijk 
een bes luit van Gedeputeerde Staten waarbij 
cleze essent ial ia word en vastgesteld a ls ui t
voeringsbeslui t warden gequalificeerd ; het 
S tatenbeslui t is cl an op een belangrij k punt 
onvollecli g, de aanvulling blij ft overgelaten 
aan Gecleputeerde Staten en het spreekt van 
zelf dat deze aanvull ing die het geheel com
pleteert, niet onttrokken kan wo,·den aan de 
Koninklij ke goedkeuring. 

I ndien clan ook de Staten de bepa li ng van 
bet rentetype, enz. over! a ten aan Gedepu
teercle Staten, delegeeren zij aan dit College 

hun bevoegdheid. Door somm ige coll eges van 
Gedeputeerde Sta ten is de juistheid dezer con
structie ontkend op dezen grond , dat een zoo
clanige delega tie ongeoorloofd zou zijn. Mij 
is n iet du idelijk op welke gronden deze col
leges tot d ie conclusie komen. Regelende be
voegdheid brengt toch niet mee, dat het ge
heele mate rie, welke tot voorwerp van rega
l ing worclt gemaakt, uitput tencl door bet be
voegde orgaan geregeld wo,·dt. Naar tegen
woordige staatsrechtelij ke opvat t ingen is de 
geoorloofdheid van zooda nige delegatie, waar
bij het delegeerend orgaan zich bepaald tot 
het geven van cle beginse l voorschriften , de 
broad policy en de nadere uitwerking, de de
ta ilvoor chr iften, overlaat aan een lager or
gaan n iet te ontkennen. Maar ind ien zooda
ni ge delegatie plaats heeft, kan dit krach
tens den algemeen bekenden l a tijnschen rechts. 
regel , dat niemand meer recht kan overdra
gen da n hij zelf heeft, ook slechts pl aats vin
den binnen zoodanige grenzen als voor het 
delegeerend orgaa n zelf gelden. Ik moet dus 
op <li en grond de stelling van mijn ambts
voorganger handhaven. 

Deze staatsrechtelij ke constructie doet mij 
niet ui t het oog ve rliezen, dat het fluctueerend 
karakter der ge lclmarkt met betrekking tot 
de voorwaarden, waarop de leeningen kunnen 
wa rden a [gesloten, kan vo rderen, dat geen 
t ijd verloren gaat doo r den eisch der Konink
lij ke goed keuri ng op een beslui t van Gedepu
teerde Staten. Ik zal daarom in het vervol g 
geen bezwaa r tegen goedkeuring van een 
Statenbeslui t tot het aangaan van een geld
leening maken, indien in dat beslui t een re
delij ke limiet is aangegeven ten aa nzien van 
de reeele rnnte, waartegen de leaning kan 
wa rden aangegaa11 , clan wel redelijke l imieten 
wat rente, koers en te rmijn van de leaning 
betreft. Daarnaast za l in het Statenbesluit 
moeten zijn aangegeven of men in annurtei
ten wensch t a f te lossen en zoo neen of de 
a fl ossingen tot gelij k bedrag dan wel ander
zins zull en geschieden . 

Alleen voor Fries/and. 
U it het vorenstaande zal Uw Coll ege blij 

ken, dat ik zijn voorstel het maximum rente
percentage te bepalen op het promessend is
conto va n de Neder landsche Bank ± 1% 
niet heb overgenomen. Dit is geschied, om
clat een dergelijke bepaling practisch geen 
I imiet zou beteekenen. H et promessendisconto 
toch beclroeg in J anuari 1925 5% en werd 25 
Maart 1929 verhoogd tot 6% . Het maximum 
rentepercentage zou clan 6% en 7% zijn ge
weest, een rentetype waartegen in 1929 geen 
cn kele leen ing is a fgesloten. 

(B.) 

8 October 1929. BESTUIT tot hernieu)vde 
aanwijziug overeenkomstig a rtikel 157 der 
H ooger-Onderwij swet van de afdeeling 
gymnasium van bet Christelijk lyceum te 
Arnhern. S. 450. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen, van 
14 Augustus 1929, n°. 8052/III, afdeeling Voor
bereidend H ooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der H ooger-onderwijswet; 
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Gezien Ons besluit van 12 )lei 1924 (Staata
blad n°. 243); 

Den Raad van tate gehoord (advies van 24 
, eptem ber 1929, n°. 35); 

Qelet op het nacler rappor t van Onzen voor
noemclen Minister rnn 4 October 1929, n°. 
12654, a fdeeling Voorbereidencl Hooger en Mid
delbaar Onderwijs; 

R obben goedgevonden en vorstaan : 
met ingangvan 1 September 1929 do afdeeling 

gym nasium van het Christelijk lyceum te 
Arnhe,n der Vereeniging ,,Het Christelijk Ly
ceum" gevestigd aldaar, opnieuw voor een tijd
vak van zes jaren aan te wijzen al bevoegd om, 
met inachtnem ing d er de betreffende wettelijke 
voorschriften aan haar leerlingen, die het onder
wij tot aan het einde hebben bijgewoond, een 
getuigschrift van bekwaamheid tot universi
taire studien af te ge,en, clat met het getuig
schrift, in artikel 11 cler Hooger-onclerwij wet 
vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Ooze Minister van Onderwij , Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit be luit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst., en waan·an afschrift zal worden go
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 8sten October 1929. 
WILHELMINA. 

De 11! inister van Oruierwijs, 
Kun ten en W etenachappen, 

J. Terp s tra. 
( Uitge,g. 21 October 1929.) 

8 October 1929. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Wet Inkomstenbela t ing 1914 Art. 63. 
Gemeentewet Art. 244a.) 

Woonpl aats en plaats van hoofdverblijf 
van iemand die verpleegd wordt in een 
krankzinnigengesticht en wiens echtge
noote van wie hij reeds voor zijn plaatsing 
in het gesticht gescheiden leefde, elders 
woont . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het bezwaar, ingebracht 

door Th. J . v. St. te 's-Gravenhage, tegen de 
gemeente, waar C. d. G. over het belasting
jaar 1928/29 in de Rijksinkom tenbelasting en 
in de gemeentel ijke inkomstenbe la ting is aan
ge lagen ; 

Den R aad van State, enz.; 
0. dat C. d. G. over het belastingjaar 

1928/29 in de bovengenoemde bela tingen is 
aangeslagen in de gemeente Amsterdam; 

dat Th. J . v. S . te ' s-Gravenhage, ha ndelen
de in zijne hoedanigheid van provisioneel be
windvoerder over C. d. G., daartegen bezwaar 
heeft gemaakt, aanvoerende, dat C. d. G. ter 
zake van krankzinnigheid in het Geneeskun
di g Gesticht voor Krankzinnigen .,Oud-Ro
senburg" te Loosduinen, gemeente 's-Graven
hage; verpleegd wordt; dat deze nooit ge
woond heeft to Amsterdam, doch voor hij ter 
verpleging in vermeld krankzinnigengestich t 
werd opgenomen, woonaohtig was te 's-Gra
venhage; dat alleen de echtgenoote van den 
aange lagene te Amsterdam verblijf houdt; 
dat hij bezwaar heeft tegen Amsterdam als 
gemeente van aansl ag; 

0. ten aanzien van het bezwaar van Th. J . 
v. St., betreffende de toepassing van art. 63 
der Wet op de Inkom tenbelasting 1914, dat 

moet worden aaagenomen. dat de aangeslagene 
op 1 Mei 1928, datum , waarop het belasting
jaar 1928/29 begon, woonde te 's-Gravenhage, 
aangezien hij aldaar in een krankzinn igenge
sticht verpleegd werd en met geen andere ge
meente door eenigerlei band was verbonden ; 

dat daaraan niet afdoet, dat zijne echtge
noote, van wie hij alreeds v66r zij ne plaatsing 
in het gesticht ge heiden leefde, ,rnonacht ig 
was te Amsterdam ; 

dat derhalve het bezwaa r Ya II den reclamant 
tegen Amsterdam al de gemeente ,·an aans lag 
in de Rijksinkomstenbelasting gegrond is; 

0 . ten aanzien van het bezwaar van d n 
reclamant betreffende de toepass ing nm a ,·t. 
244a der Uemeentewet, dat uit bovenvermelde 
omstandigheden moet worden afgeleid , dat C. 
d. G. op 1 Me i 1928 zijn hoofdverblijf had te 
's-Gravenhage; 

Gezien de \Vet op de Inkom tenbelasting 
1914 en de Gemeentewet; 

Hebben goedgevonclen en verstaan: 
te bepalen: 
1°. dat C. d. G . voor het bela-tingjaar 

1928/29 in de Rijksinkomstenbelasting moet 
worclen aanges lagen in de gemeente 's-Graven
hage; 

2°. dat C. d. G. voo,· de toepassing van art. 
244a der Gemeentewet voor het belastingjaar 
1928/29 moet geacht worden zijn hoofdverblijf 
te hebben gehad te 's-GraYenhage. 

(A. B.) 

8 October 1929. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 244a. ) 

Als werkforens moet worden beschouwd 
de vischhanclelaar die in een vischhal ge
regeld visch komt koopen, ook al beschikt 
hij aldaar niet over een nis of andere 
voor hem gereserveerde ruimte. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Beschi kkende op de beroepen, ingesteld door 

J . B. Dz. te Zaandam en het gemeentebestuur 
van Zaandam tegen de uitspraak van Ged. 
Staten van oord-Holland va n 30 Mei 1928, 
n°. 124, op het bezwaarschrift van J. B. Dz. 
te Zaandam tegen diens aanslag als werk
forens over het belastingjaar 1927/28 te Vel
sen · 

Den Raad van State, enz. ; 
0. dat J . B. Dz. te Zaandam over het belas

t ingj aar 1927/28 al werkforens in de gemeen
te Velsen is aange lagen; 

dat, naclat hij tegen dezen aanslag bij G~d
Staten van Noord-Holl and bezwaren had 111-

gebracht, d it college bij besluit van 30 Mei 
1928, n°. 124, de ingebrachte bezwaren onge
grond heeft verkl aard ; 

dat van het be I ui t van Geel. Staten 1 °. J . 
B. Dz. en 2°. het gemeentebestuur van Zaan
dam bij Ons in beroep zijn gekomen ; 

dat J. B. Dz. aanvoert, dat hij in de ge
meente Velsen geen kantoor, winkel of werk
plaats heeft tot uitoefening van zijn bedrij f; 
dat hij vischhandelaar is en als zoodanig 2 a 
3 maal per week in de Rijksvi ohhal te IJmui
den komt om visch te koopen ; dat ·de verkoop 
van de vi eh uit luitend te Zaandam ge chiedt, 
alwaar hij , appell ant, zijn bedrijf uitoefent; 

dat het gemeent.ebestuur van Zaandam aan
voert, dat naar zijne meening niet gezegd kan 
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worden, dat de aauges lagene ~p meer clan 90 
dagen van het belastingjaar m de gemeente 
Velsen in eene vaste inrichting aanwezig is 
geweest tot uitoefening van zijn beclrijf ; clat 
de handelingen, die de aangeslagene te IJmui
den verricht, we! verbancl houden met zijn 
bedrijf, doch het bedrijf niet vormen; dat het 
nimmer de bedoeling van den wetgever is ge
weest, dat uitwonende kooplieden, die op meer 
dan 90 dagen van het bel astingjaar een beurs
veilings- of marktgebouw bezoeken (zonde{· 
dat zij in zulk een gebouw de beschikking heb
ben over een speciaal voor hen bestemde nis 
of over een voor hen gereserveerde ruimte) 
in de for~nsenbelasting worden betrokken ; ' 

0. dat m gevolge art. 244a der Gemeentewet 
i~ eene gemee~te als forens bela t ingplichtig 
z1Jn de natuurhJke personen, die zonder in die 
gemeente tijdens het belastingjaar hoofdver
blijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van 
dat jaar aanwezig zijn tot uitoefening van een 
beroep of bedrijf in eene vaste inrichting; 

dat de aangeslagene het bedrij f van visch
handelaar uitoefent; 

dat tot de uitoefening van dit bedrijf mede 
het aankoopen van visch behoort ; 

dat de aangeslagene op meer dan 90 dagen 
in het belastingjaar 1927/28, ten einde visch 
te koopen en derhalve tot uitoefening van zijn 
bedrij f, in de gemeente Velsen in de Rijks
vischhal - zijnde eene vaste imichting in den 
zin van de bovengemelde wetsbepaling - aan
wezig is gewee t; 

dat daartegenover niet opgaat een beroep 
op de omstandigheid, dat hij in de Rijksvisch
hal niet de beschikking heeft gehad over eene 
speciaal voor hem bestemde nis of over eene 
voor hem gereserveerde ruimte ; 

dat hij dus terecht in de gemeente Velsen 
als werkforens is aangeslagen en Geel. Staten 
terecht bij hun bestreden besluit de tegen 
di en aanslag aangevoerde bezwaren ongegrond 
hebben verklaard ; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verk la ren. 
(A. B.) 

9 October 1929. BESLUIT tot hernieuwde aan
wijzing overeenkomstig a rtikel 157 der 
Hooger-onderwijswet van het Roomsch
Katholiek gymnasium t e Rolduc, verbon
den aan d e eerste afdeeling van het semina 
rie van het Bisdom van Roermond, geves
tigd te Rolduc, gemeente K erbade. S. 451. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 14 
Augustus 1929, n°. 9027/III, afdeeling Voor
bereidend Ho?ger en Middelbaar Onderwijs ; 

Gel~t op art1kel 1~7 der H ooger-onderwjjswet; 
Gez1en Ons beslmt van 8 Juli 1924 (Staals

blad n°. 345); 
Den Raad van State gehoord (advies van 24 

September 1929, n°. 37) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minist er van 4 October 1929, no. 
12693, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
lllet ingang van 16 No,ember 1929 bet , 

Roomsch Kat holiek gymnasium te Bolduc, , er
bonden aan de eerste afdeeling van het semina
rie van het Bisdom van Roermond, gevestigd 
t e Rolduc, gemeente K erbade, opnieuw , -oor 
een t\Jdvak van zes jaren aan te wijzen a ls bc
voegd om, met inachtneming der desbetreffende 
wettelijke voorschriften , aan haar leerlingen, 
die het onderwijs tot aan het einde hebben bij 
gewoond, een getuigschrift van bekwaamh eid 
t ot universitaire stud.ion af te geven, dat m et 
het getuigschrift, in a rtikel 11 der H ooo-er
onderwijswet vermeld , wordt gelijkge telcl~ 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoer ing ,-an 
<lit besluit, dat in het Staatsblad zal worden "e
plaatst, en waarvan afschrift za.J worden ;e-
zonden aan den R aad van State. -

H et Loo, d en 9den Oct ober 1929. 
WILHELMINA. 

De JJfinister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T e r p s t r a. 
(Uit,gey . 21 October 1929.) 

9 October 1929. BESLUlT tot hemicuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 d~r 
Hooger-onderwijswet van de afdeel in" 
gymnasium van het St. Odulphuslyceu~ 
te T ilbury. S. 452. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op d e voordracht van Onzen Minister ,-an 

Onderwijs, Kunsten en ,vetenschappen van 
14 Augustus 1929, n°. 8051/III, afdeeling Yoor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs ; 

Gelet op artikel 157 der H ooger-onderwi,i swet; 
Gezien Ons besluit van 12 Mei 1924 (Staala

blad n°. 242) ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 2! 

September 1929, n°. 36); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 4 October 1929, n°. 
12650, afdeeling Voorbereidend H ooger en 
Middelbaar Onderwij s; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van l September 1929 de afdee

ling ~ymnasium van het St. Odulphus- lyceum 
t e T ilbury, van de Roomsch Katholieke stich
ting ,, t . Odulphus-Lyceum" , gevestigd aldaar, 
opnienw voor een tijdvak van zes jaren aan te 
wijzen als bevoegd om, m et inachtneming der 
desbetreffende wettelijke voorschriften, aan 
haar leerlingen, die het onderwijs tot aan het 
einde hebben bijgewoond, een getuigschrift 
van bekwaamheid tot universitaire studii!n 
af te geven, dat met het getuigschrift, in artikel 
11 der Hooger-onderwijswet vermeld, wordt 
gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs . Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoerin!:r 
van <lit beslrnt, dat in het Staatsblad zal wordeu 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 9den October 1929. 
WILHELMINA. 

De llfinister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T ERPSTRA. 
( Uit,geg . 21 October 1929. \ 
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den, en die ter plaatse van gebruik de opstel
ling en het uiteennemen, inpakken en verla
den der barak leidt. 

De voorzitter voegt aan den ambtenaar 
twee deskundige werklieden toe, die bij de 
uitvoering der werkzaamheden als voorwer-

9 October 1929. BESCHIKKING van den , 
Minister van Arbeid , H andel en Nijver
heid , houdende de voorwaa,·den , waaron
der de onder beheer van den voorzitter 
van den Gezondheidsrnad staande ver
plaatsbare ziekenbarakken aan gemeente
besturen ten gebrui ke worden afgestaan. ' kers dienst doen. 

De Minister van Arbeid, H andel en I ijver
heid ; 

Gelet op artikel 18 van het Koninklijk be
lnit van 1 October 1929, Stbl. n° . 448, ter 

u itvoer ing van de Besmettelijke-Ziektenwet, 
• tbl. 1928, n°. 265; 

Stelt de voorwaarden , waaronder de onder 
beheer van den voorzitter van den Gezond
heidsraad staande verplaatsbare ziekenbarak
ken aan gemeentebesturen ten gebruike wor
<len afgestaan, vast als volgt: 

Art. 1. Het bestuur der gemeente richt 
:zijne aanvrage tot het in gebruik ontvangen 
van eene barak door bemiddeling van den 
betrokken geneeskundi gen inspecteur tot den 
hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid voor de besmettelijke ziek
ten. \ 'Vordt aan de aanvrage gevolg gegeven, 
cl an stelt de hoofclinspecteur zich onmiddel
lijk ill' verbincl ing met den voorzitter van den 
Gezondheiclsraad, di e, inclien eene barak be
chikbaar is, voor de verstrekking zorgt. 

Indien gelijktijdig meer aanvragen inkomen 
clan barakken beschikbaar zijn, warden de 
barakken ten gebruike afgestaan aan de be
.s turen van die ge1neenten, waarin naar het 
oorcleel van genoemden hoofdinspecteur de 
grootste behoefte daaraan bestaat. 

De barakken warden verstrekt zoncler in
Yentaris ; op aanvrage van het gemeentebe
stuur kunnen echter, indien en voor zoover 
rnorraclig, bij eene barak mede in gebruik 
,rnrclen afgestaan: eene badkuip, met bad
kachel of geyser, ijzeren ledikanten met spi
raa lmatrassen, kachels (geen pijpen of pla
ten); de verstrekking van cleze voonverpen 
geschiedt kosteloos, behoudens dat, indien de 
verzending er van niet te gelij k met de ba
rak, doch afzonclerlijk plaats heeft, de kosten 
van verzencling voor rekening van de ge-
meente komen. · 

Art. 2. Eene barak, met hetgeen daarbij 
verstrekt is, blijft bij het bestuur van eene 
:zelfde gemeente als regel niet !anger dan drie 
achtereenvolgende maanden in gebruik ; met 
goedvinclen van den hoofdinspecteur kan cleze 
termijn op aanvrage van het gemeentebestuur 
echter te lkens met ten hoogste clrie maanden 
warden verlengd. 

De termijn van het gebruik wordt geacht 
aan te vangen met het begin van den clag, 
·volgende op <lien, waarop de barak aan het 
naast bij de plaats van opstelling gelegen 
station of aanlegplaats aankomt, en te eindi
gen met het e incle van den dag, waarop de 
kennisgeving van het gemeentebestuur, dat 
de barak n iet meer noodig is, door den voor
zi ter van den Gezondheidsraad is ontvangen, 
of het gemeentebestuur van <lien voorzitter 
bericht heeft ontvangen, dat de barak niet 
langer ter beschikking van de gemeente kan 
warden gelaten. 

Art. 3. De voorzitter van den Gezondheids
raad wijst een ambtenaar van <lien Raad aan, 
onder wiens toez icht de barak wordt verzon-

. De verder ter plaatse benoodigde werklie-. 
den en hulpmiddelen, alsmecle al wat tot het 
geschikt maken van het terrein noodig is, 
waaronder het leveren van stophout voor de 
barak is begrepen, wordeu door het gemeente
bestuur op kosten der gemeente beschikbaar 
gestelcl. De betaling van deze kosten ge
schiedt door het gemeentebestuur rechtstreeks 
aan de rechthebbenden. 

Iudien tijdens den opbouw blijkt, dat be-
' schacliging, bij het vervoer of onder aude re 

omstandigheden ontstaan, moet worden her
stelcl, is het gemeentebestuur gehouden deze 
herste lling toe te laten en zoo noodig voor de 
uitvoering er van, tegen vergoeding van kos
ten, medewerking te verleenen. 

Art. 4. Indien het gemeentebestuur, na 
met den betrokken geneeskundigen inspecteur 
rnn het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 
gepleegd overleg, het gebruik van de barak 
en hetgeen eventueel daarbij verstrekt is , 
wenscht te doen e indigen, clraagt het onver
wijld zorg voor de eindontsmetting, op kosten 
van de gemeente, van de barak en al wat zich 
daarin bevindt. 

De betaling van deze kosten geschiedt door 
het gemeentebestuur rechtstreeks aan de recht
hebbenden. 

Van de eindontsmetting doet bet gemeente
bestuur mededeeliug in de kennisgeving, be
cloelcl in de tweede alinea van artikel 2, on
der overlegging van een verklaring van een 
geneeskundige, waaruit blijkt, dat de ont
smetting overeenkomstig de krachtens de wet, 
houdende voorzien ingen tegen besmettelijke 
ziekten, gegeven voorschriften heeft plaats 
gehad. 

Art. 5. Het gemeentebestuur is voor het 
gebruik van eene barak met hetgeen daarbij 
eventueel verstrekt is aan het Rijk verschul
digd een bedrag van f 300, verrneerderd met 
zooveel maa l· f 2, als het aautal dagen be
draagt van den termijn, bedoeld in de tweede 
a linea van artikel 2. 

De verschuldigde som wordt binnen Mme 
maand, nadat het gebruik is geeindigd, ge
stort op postrekeniug n°. 1 ("s Rijk sschatkist). 
Van de starting wordt door het gerneentebe
stuur onverwijld kennis gegeven aan den 
voorzitter van den Gezondheidsraad. 

Art. 6. Boven en behal ve de kosten, be
doeld in de derde alinea van artikel 3, in de 
eerste alinea van artikel 4 en in arti kel 5, 
komen ten laste van de gemeente de kosten 
van: 

a. het vervoer van de barak van en naar 
het naast bij de plaats van opstell iug gelegen 
spoorwegstation of aaulegplaats; 

b. die, ,velke vallen op de exploitatie van 
de barak ter plaatse van gebruik, geen uitge
zonderd. 

De betaling van de kosten, bedoeld oncler a 
en b, geschiedt door het gemeentebestuur 
rechtstreeks aan de rechthebbenden. 

Art. 7. Het gemeentebestuur is aanspra-
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kelijk voo,· ,d le schade, di e aa11 de barnk en 
hetgeen daa rbij verstrekt is, wordt toege
brach t gedurende den tijd, dat zij zich, opge
ste ld of niet opgesteld, al of niet in exploi 
tatie, op het terrnin bev indt. 

Art. 8. Alie geschill en, geen u itgezonderd, 
d ie over de uitvoering dezer bepalingen moch
tcn ontstaan, worden door den :Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid in hoogste in
sta ntie bes\ ist. 

's-Gravenhage. 9 October 1929. 
Voo r den Ministe r, 

D P S eri·eta,·is- Gene,·aal, A. L. Scholtens. 
(B. ) 

9 Octobe,· 1929. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. {Schoolgeldheffing voor 
lager onderwijs in de gemeente H aarlem .) 

\Vaar art. 62 , l ste lid , de,· L ager Onder
wijswet 1920 bepaalt, dat school geld ge
heven wordt van de ouders der leerlingen 
of, bij ontstenten is van beide ouders, van 
de voogden of verzorgers, kan all een clan 
van een ander clan de ouder schoolgeld 
geheven wo,·den , wanneer zich zoodanige 
ontstenteni s voordoet. 

Dit is niet het geval , wanneer het hu
welijk der ouders door echtscheiding is 
ontbonden en het schoolgaand k ind aan 
de moeder is toevertrouwd, die vervol gens 
is hertrouwd. De tweede echtgenoot van 
de moeder, die het aan haar toegewezen 
kind in zijn gezin heeft opgenomen, moge 
verzorger van het kind zijn , belasting
pl ichti g is hij niet, zoolang beide ouders 
nag in leven zijn en in het Rijk wonen. 

De omstandigheicl, dat volgens art. 3, 
4cle lid , der H aa d emsche Verordening tot 
heff ing van schoolgeld op scholen van 
Lager Ondenvijs in een dergelij k geval de 
man, met we] ke de moeder hertrouwd is, 
belastingp\ ichti g is te acbten , kan hierin 
geen verander ing brengen, daar deze be
paling in strijd is met gezegd art. 62 der 
Lager Onderwijswet 1920. 

D e Hoage R aad, enz.; 
Gez ien het be roepsch rift in cassatie van den 

Burgemeester der gemeente Haarlem tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen te H aadem van 15 
Fehr. 1929, betreffende den aanslag van A. 
a ldaar in de schoolgel dheffing voor L ager 
Onderwijs in de gemeente H aarlem , over het 
belasting jaar 1927/1928 ; 

Gezien de stnkken ; 
Gelet op de scbriftelijke conclus ie van deu 

Procureur-Generaal , strekkende tot verwer
ping van het beroep; 

0. dat A. te H aarlem, di e voor het belas
tingjaar in de schoolgeldheffing voor het 
Lager Onderwijs der gemeente Haarlem was 
aangeslagen voor f x , na vruchteloos tegen 
dezen a ans lag te hebben gerecl ameerd, zich 
heeft gewend tot den R aad van Beroep voor
noemd, op grand dat deze aanslag in strijd 
zou zijn met het bepaalde bij art. 62, l e lid , 
der L ager Onderwijswet 1920 ; 

dat de R aad van Beroep in de bestreden 
uitspraak heeft vastgesteld, dat gebleken is, 
dat de betro kken aanslag betrekking heeft op 

1929 

den minderjarige 0. ; dat dit kind een zoon 
is van 0. en B. , wier huwelijk door echtschei
ding is ontbonden, terwijl de voogdij over den 
minderjarige is opgedragen aan de moede r 
B .. met wie belanghebbende is getrouwcl, die 
den minderjarige in zijn gezin heeft opgeno-
1nen ; 

dat zoowel cle vade r als cle moeder ,·an 0. 
i11 levon zijn en hun be ider woonplaatsen 
bier te lande bekend zijn en clat genoemde 
minderjarige geen e igen inkotnen hee ft ; 

da t de R aad vervolgens heeft overwogen: 
,.clat naar art. 62 der Lager Onderwijswet 

1920 het schoolgelcl oncler ancleren wordt ge
heven van cle ouders der leerlingen, zoodat, 
waar in casn de beide ouders van den betref
fenden leed ing in !even zijn en binnen het 
Rijk wonen, er geen termen zij n van anderen , 
in casu van appellant, deswege school ge ld te 
heffen" · 

waaroP de H.aad, van oordeel, dat de a.an~ 
slag niet gehandhaafd kan blijven, dezen 
heeft vernietigd; 

0. dat de Bmgemeeste,· tegen deze u it
spraak heeft aangevoerd cle navolgende m id
delen van cassat ie : 

1. Schending o f verkeerde toepassing van 
a rt. 62 der L ager Onde rwij swet, aangezien 
door den R aad va n Beroep in zijn uitsprnak 
het begri p ,.oude rs" in te engen zi n wordt 
op"evat · 

2. subsidiair: Schendi ng of ve ,·keerde toe
pass ing van art. 3, 4e lid , der Verordening 
tot heffing van choolgeld op de scholen voor 
lager en gemeentelijk voorbereidend lager 
onclenvijs in de gemeente H aarlem , goedge
keu rd bij K. B. van 18 Juli 1927 11°. 11 en 
van 15 Oct . 1927 n°. 26 ; 

0. dat a rt. 3 de,· Verordening tot heffing 
van schoolgeld op de scholen voor lager on
derwijs in de gemeente H aarlem, vastgestelcl . 
in de ve1·gader ingen van den Raad dier ge
meente van 30 Maart 1927 en 18 Mei 1927, 
goeclge keurd bij K. B . van 18 Jul i 1927, 
luidt: 

,.Het schoolge ld wordt berekend naa ,· het 
gezamenlijk inkomen der ouders, waa,·bij de 
echtge noot voor den gehee l en aansl ag aan
sprake l ijk is. 

,.Bij sche idi ng van tafel en bed en bij echt 
scheid ing wordt het schoolgeld berekend naar 
het inkomen van diengene der ouders, wien 
de leer! ing tot onde rhoud en opvoeding is 
toegewezen. 

.,Bij ontstentenis van den vader wordt het 
schoolgeld berekend naa r het inkomen van 
de moeder. 

.,Indien de moeder, na het overlijden van 
den echtgenoot (of ook na echtscheiding ) OP· 
nieuw in het huwelijk treedt, wordt het school 
geld berekend naar het gezamenlijk inkomen 
der beide echtgenooten, in welk geval de man 
voor den geheelen aans lag aansprakelijk is. 

.,Bij ontstentenis van beide ouders word t 
het schoolgeld berekend naa r het inkomen 
van den leerling zelf."; 

0. ten aanzien van de m iddelen van cas
satie: 

dat, waar art. 62, l e I id , der Lager Onder
wijswet 1921 bepaalt, dat schoolgeld geheven 
wordt van de ouders der leerlingen of bij 

56 
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ontstentenis van beide ouders van de voogden 
of verzorgers, a lleen clan van een ancler clan 
de ouclers - waaronder ten deze, gel ijk uit 
het woord ,,beide" blijkt, de vacler en de moe
cler van den leerling zijn te verstaan -
schoolgeld kan geheven warden, wanneer zich 
zooclanige ontstentenis voordoet; 

dat dit echter ten deze, waar zoowel de 
vader en de moecler nog in !even zijn en i11 
het Rijk wonen, niet het geval is; 

clat hieruit volgt, clat belanghebbende, al 
moge hij ook verzorger van den minderjarige, 
dien hij in zijn gezin heeft opgenomen, zijn, 
n iet in de schoolgeldheffing mocht warden 
aanges lagen; 

dat nu welisv,,.aar door den Burgemeester 
een beroep wordt gedaan op het vierde I id 
van art. 3 der bovenvermelcle Haarlemsche 
Vernrdening, volgens hetwelk belanghebbende 
inderdaad belastingplichtig is te achten, doch 
dat daardoor de aanslag nog niet gerecht
vaardigd wordt, daar die bepaling in strijd is 
met art. 62 cler Lager Onderwijswet 1920, dat 
alleen belastingpiicht kent van ancleren dan 
de vader of moeder bij ontstentenis van hen 
beiden; 

dat geen der beide cassatiemiddelen der
halve tot vernietiging der uitspraak kan 
leiden ; 

Verwerpt het beroep. (W. ) 

10 October 1929. BESLUIT tot . chors ing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Noordbroek van 17 September l!l29, strek
kende tot niet bekrachtiging van de inge
volge artikel 187 dcr Gemeentewet door 
den Burgem ester clier gemeente uitge
vaardigcle algemeene voorschriften van 
politie. S. 453. 

Geschorst tot 1 J anuari 1930. 

10 October 1929. BESCHIKKI G van den 
Minister van Waterstaat, houdende aan
vull ing van de Instructie voor de ambte
naren en beambten van den Rijkswater
staat betreffende de regeling van het 
verkeer op de Rijkswegen. 

De Minister van Waterstaat, 
Op de voordracht van den Directeur-Gene

raal der Zuiderzeewerken de!. ·16 Augustus 
1929, n°. 3114, afd. A.Z.; 

Gelet op de artikelen 17 en 19 van het 
Rijkswegenreglement (Koninklijk besluit van 
4 Juli 1927, Stbl. n°. 240) en op de bij be
schikking van 6 Juli 1929, n°. 321, afcl. Wa
terstaat T., vastgestelde Instructie voor de 
ambtenaren en beambten van den Rijkswater
staat betreffende de regaling van het verkeer 
op de Rijkswegen ; 1 

Heeft goedgevonden: 
genoemde Instructie als volgt a.an te vullen : 

1 °. in het hoofd tusschen de woor clen 
,,Rijkswaterstaat" en ,,betreffende" op te ne
men: ,,en van den dienst der Zuiderzeewer
ken"; 

1 Zie pag. 720 hiervoor. 

2°. aan het slot van de Instrnctie toe te 
voegen een clerde a linea, luiclende: 

,,Voor zoover de Rijkswegen in beheer zijn 
bij den dienst cler Zuiderzeewerken, treedt het 
personeel van dezen clienst in plaats van het 
personeel van den Rij kswaterstaat". 

(B.) 

10 Octobe,- 1929. KONINKLIJlC BESLUIT. 
(Gemecntewet Art. 194e.) 

Geel. Staten hebben ten onrechte goecl
keuring onthouden aan een raadsbeluit 
waarbij aan een cafehouder, die door het 
eenigszins verplaatsen van de markt 
eeni ge schade hee ft ondel'vonden, onder 
tegemoctkomende vomwaarden een stukj e 
grand voor vestiging ,·an een verlofszaak 
tot wederopzeggens werd verhuurd, nu 
niet vaststaat dat bij openbare verhtu-ing 
van het onderhavig terre in onder over
eenkomstige voorwaarden een aanmerke
lijk hoogere huurprijs zou kunnen zijn be
dongen en ook overigens het gemeentebe
lang zich tegen deze rnrhuring niet ver
zet. 

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

den R aad der gemeente Hoogeveen tegen het 
besluit van Ged. Staten van Drenthe van 4 
Juni 1929, n° . 84, waarbij goedkeuring is ont
houden aan het besluit van den Raad dier 
gemeente van 2 Mei 1929 tot onderhandsche 
verhuring van een stukje grand; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 September 1929, N°. 661; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, van 5 October 1929, r0

• 8670, 
Afcleeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat de Raad van Hoogeveen bij besluit 
van 2 Mei 1929 met ingang van 1 Juni 1929 
ondershands heeft verhuurd aan K. van Da
len, cafehouder aldaar, een stukje grand ter 
grootte van 150 M2., gelegen nabij het markt
terrein en uitmakende een gedeelte van het 
kadastrale perceel dezer gemeente Sectie C. 
N°. 1113/1728, onder de navolgende voor
waarden: 

1. H et te verhuren terrei n zal nader door 
de clirectie van gemeentewerken warden aan
gewezen. 

2. H et terrein wordt verhuurd voor een 
huursom berekend naar f 150 per jaar. 

3. De verhuur geschiedt tot wederopzeggens. 
De gemeente behoudt zich het recht voor, de 
huur te a li en tijde te cloen beeindigen, waar
bij K. van Dalen zich verbinclt, het terre in 
op eerste aanzegging te doen ontruimen. 

4. Op het terrein zal K. van Dalen, behou
dens de nadere vergunningen, welke door de 
wet warden geeischt, een gebouw mogen plaat
sen, waarin een verlofszaak zal gedreven 
warden . 

5. Bij opzegging van de huur binnen het 
jaar, zullen zooveel twaalfde gecleelten van de 
huursom te betalen zijn, als er maanden van 
het huurjaar verloopen zijn. Het gedeel te van 
een maand wordt voor een geheele gerekend; 

dat Geel . Staten van Drenthe bij hun be
sl uit van 4 J uni 1929, N°. 84, aan dit raads-
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11 (l,to!,e, HJ29. BESL TI' tot nadP.1·e wij,i
g ing van hiit l,on:nklijk ilesluit. van 18 J'uli. 
llll2 {8tar,!sNrvf n°. 2':4) t0r 11itvoerin!! 
van de artikelen I :}, 16, 23. 48, 49. 50 
en 56 der Armenwet. , . 454. 

Wij WILHF.UHNA, enz. 
Op d~ vo0rdracbt ve-n Onzen 11ini ter ,an 

Staat_ ~finister van 13innenlan<ls~he, Zaken en 
T.,rndbou" van 16 A.u.'.lnstns 1929 n°. 2440 
At'deeling Armwezen; - ' ' 

besluit hunne goedkeuring hebben onthouden, 
claarbij overwegende, clat in een toelichtencl 
schrijven van Burgemeester en Wethouders 
wordt medegedeelcl, dat de verbetering, welke 
de Groote Kerkstraat den laatsten tijd heeft 
ondergaan, heeft medegebracht, clat de markt 
eenigszins meet· Oostwaarts wercl verplaatst, en 1 
dat de heer K. van Dalen, cafehouder aan de 
Groote Kerkstraat, hiervan het meest de na
deelen ondervond, en voorts, dat Van Dalen 
een vrij groot risico op zich ne mt, aangezien 
de huur hem te alien tijcle kan worden opge
zegd, o. a. wanneer de markt uitbreiding be
hoeft, en dat een huursom van f 150 per jaar 
daarom clan ook zeer aannemelijk is te ach
tcn; dat volgens deze toelichting het raads
besluit schijnt te beoogen eene chadevergoe
ding of tegemoetkoming aan den huurder, het
geen met het oog op de consequentie in soort
gel ijke gevallen niet zonder bedenking is; dat, 
afgescheiden hiervan, er geen aanleiding be
staat tot onderhandsche verhuring voor f 150 
per jaar, nu blijkens een ingekomen bezwaar
schrift verschillende gegadigden bereid zijn, 
eene hoogere h uursom te beta I en; 

Gezien de c.rtikclen 33, 4-2, 4.5, 48 en 56 cler 
A_~·menwet l'.O()AJq die artikelen zijn p;ewijzigd 

, li1J de wet ,an 22 ,Juni l 929 (Staa!s1,lcvl nu. 326) : 
Den Ra.ad van State gehoord (advies van 

24 , eptember 1929, no. 34); 

dat van <lit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat in
derdaad IC van Dalen door het eenigszins 
Oostwaarts vet·plaatsen van de markt eeni ge 
schade heeft ondervonden, wel ke door de voor
genomen onderhancl che huur zou ondervangen 
worden; dat in meer gemeenten eene derge
lijke houding tegenover gedupeerde ingezete
nen wordt aangenomen, waartegen geen enkel 
bezwaar kan worden ingebracht; dat het be
zwaar van Ged. Staten tegen een onderhand
sche verhuur door hem niet kan worden ge
deeld, aangezien eene huursom van f 150, ge
zien het feit, dat de huur te alien tijde kan 
worden opgezegd, zeer aannemelijk moet wor
den geacht, en zich v66r 2 Mei 1929, d. i. de 
dag, wa,irop het raadsbesluit genomen is, be
halve Van Dalen, geen enkele gegadigde voor 
het stukje grond had aangemeld en tot op 
den huidigen dag bij het gemeentebestuur 
geen enkel bod is binnengekomen, dat de ge
vraagde huur om te boven gaat; 

0. dat de overgelegde stnkken geen voldoen
den grond bieden om als vaststaande aan te 
nemen, dat bij openbare verhuring van het 
onderhavige terrein onder overeenkomstige 
voorwaarden, als thans zijn opgelegd, een 
aanmerkelijk hoogere buurprijs zou kunnen 
zijn bedongen clan die, welken K. van Dalen 
zal moeten b talen; 

dat ook overigens niet is aangetoond, dat 
bet gemeentebelang zich tegen deze onder
handsche verhuring, die door de gemeente te 
alien tijde kan worden opgezegd, verzet; 

dat onaer deze omstandigheden Geel. Staten 
ten onrechte hunne goedkeuring aan het raads
besl uit hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden bes! uit 
van Geel. Staten bet besluit van den Raad der 
gemeente Hoogeveen van 2 Mei 1929 goed te 
keuren. 

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

Gezien bet nadcr rapport vr.n Onzen lll:faister 
I van Staat, MinistPr van Binnenlandsche 7.A.ken 

eu V1ndbouw van 7 October Hl29, no. 285], 
AfdPelin" Armwezen: 

Helihen goedgevonden Pn verstaan . 
te bepalen, dat in On., heslnit v:i-n 18 -'uli l?l 2 

(~tar,,, ,9 ,/a,J n°. 264 : de volgen~le nadere wijzi
g rn~en worden gebracht : 

L De alinea, onmiddellijk Yoorafaaande aan 
de considerans, wordt felezen : "' 
. Gezien de ,i,rtikelP.n 13; dercle lid; 16, t weede 

lid ; 42, zesde lid ; 45 ; 48. derde lid ; 49, twccde 
lid ; 50, eer~te lid ; en 56, tweede lid, der 
Armenwet. 

2. In de considernns wordt in de plaats van 
het g~~eel~, l'.etwelk aanvanat met ,,aange
wezen , en emdigt met ,.overgeJragen" gelezen : 
zoomede nadere voors<'briften ten aanzien van 
cl~ armenraden overeenkomstig de artikelen 42, 
4o, 48, 49, 50 en 56 der wet. 

3. § 3 vervalt. 
4. § 4 wordt vernummerd tot 3. 
5. Artikel 22 wordt vernummer<l tot 20. 

In den tweeden volzin van het artikel wordt : 
1°. tn~schen ,,daarbij" en ,,voor" ingevoegd: 

oncler hermnermg aan het bep,w.lde in de arti
kelen 4_2 en 48 cler wet ; 

2°. m de p lA.ats va.n ,,bet getal" gelezen: 
de som; 

3°. in de plaats van ,,48, eerste lid" gelezen : 
42, tweecle lid ; 

4°. in de plaats van ,,48, twiiedP 'id" gclezen: 
12, derde lid. 

6. Artikiil 23 wordt vernummerd tot 21. 
In den eersten volzin van bet eerste lid van 

he! artikel wordt : 
1°. in de plaats van ,,22" gelezen: 20; 

. 2°. tusschen ,,vertegenwoordiger" en ,,of" 
mgevoegd : en van den plaatRvervangend vPr
tegen woorcliger ; 

3°. tusschen ,,vertegenwoordigers" en ,,schrif
tel~k" ingevoegd: en cler plaa.tsvervangende 
vertegen woordigeI".I . 

De tweede volzin van het eerste lid van het 
artikel vervalt. 

7. Artikel 24 wordt vernummerd tot 22. 
1 _ In den eersten volzin vA.n het eerste lid van 

het artikel wordt-in de plaats van 23" gelezen: 
21. " 

In den eersten volzin van bet tweede lid van 
het artikel wordt tusschen ,, vertegenwoorcligers" 
en .,hebben'' ingevoegd: en plaatsvervan~ende 
vertegenwoordigers. Aan den volzin wordt toe
gevoegd : en plaatsvervangende vertegenwoor
rligers. 

De tweede volzin van bet tweecle lid van het 
artikel wordt gelezen : Mede richt de Burge-
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meester tot iedere insteUing van weldadigheid, 
welke ingevolge artikel 48 der wet recht heeft 
tot aanwijzing van een of meer bestum•3Jeden 
en plaatsvervangende bestuursleden, het ver
zoek, hem binnen veertien dagen te berichten, 
0'. de instelling vRn haar recht io deze gebruik 
zal maken en zoo ja, daarb(i op te geven de 
namen van hen, die de instelling als bestunrs
lerlen en plaatsvcrvangende bestuursleden zal 
aanwijzen. · ~ · 

8. Artikel 2/i wordt vernummerd tot 23. 
Het artikel wordt gelezen: 
Tn de door den Burgeme('ster voorgezeten 

vergadering van den armenraad geschiedt de 
aanwijzing van bestuursleden en van plaats
verva.ngende bestuursleden door het doen van 
mededeeling door den Burgemeester van de in ~r
tikel 22, 13:atste lid, bedoelde opgave van namen. 

9. Art1kel 26 vervalt,. 
10. Artikel 27 wordt vernummerd tot 24. 
Het art.ikel wordt gelezen : 
Voor zoover de bestuursleden en plaatsver

vangende bestu:;rslerlen niet zijn an.ngewezen, 
worden zij verkozf'n doOl' de vertegenwoordigers 
van die instellingen, welke geene aanwijzing 
hebben gedaan, of, indien a lle instellingen eene 
aanwijzing deden, door aUe vertegenwoordigers. 

Bij die verkiezing wordt er naar gestreefd 
dat zooveel mogelijk de vier soorten van in
stellingen, berloeld onder a, b, ,. en d in het 
eerste lid van a.rtikel 2 der wet, in het bestuur 
vertegenwoordigd zullen zijn. 

11. Artikel 28 wordt vernummerd tot 2.5. 
12. Artikl"l 29 wordt vernummerd tot 26. 
In bet tweede lid van bet artikel wordt tus-

schen ,,:1ijnde" en ,,leden" ingevciegd : en in 
deze tot 0 temmen bevoegde. 

13. De artikelen 30-34 worden vernum
merd tot 27 -31. 

14. Artikel 3-~ worrlt vernummerd tot 32. 
In bet tweede lid van het artikel wordt in de 

plaat: ~an ,,29 , 30 en 31" )1'ele1en: 26_ 27 en 28. 
15. De artikelen 36-40 worden vernum

merd tot 33-37. 
16. Artikel 41 wordt, vernummerrl tot 38. 
Tn bet. artikel wordt in de 1,laat~ van ,,35-39" 

gele •en : 32-36. 
17. Artikel 12 wordt vernummtrd tot 39. 
In bet artikel wordt in de plaats van ,.22-41" 

gelezen : ?0-38. 
18. Artikel 43 wordt vernummerd tot 40. 
In bet artikel Wl>rdt, na het bepanlde onder 

4°., ingevoegd: 
5°. de benoeming, bet ontslag en de regeling 

van de arbeidsvo0rwaarden van bet aan den 
armenraad buiten den se.'retari9 verbonden 
per,oneel; 

en wordt in de i•laats van ,,5°." gelezen: 6°. 
19. Artikel 44 vervalt, -
20, Artikel 4Fi wordt vernummerd tot 41. 
21. Artikel 46 wordt vcrnummerd tot 42. 
In het artikel wordt. : 
1°, in den eersten volzin in de plaats van 

,, bet getal, bedoeld in bet eerste lid van artikel 
48 der wet" gelezen: de som bedoeld in bet 
tweede lid van artikel 42 der wet ; 

2°. in den tweeden volzin in de plaat~ van 
,,22" gelezen : 2(); en in de plaats van ,,23" 
gelezen: 21 

3°. in den laatsten volzin iu de plaats van 
,,24-42" gelezen : 22-39, 

22. Ingevoegd wordt een nieuw artikel, 
l11idende: 

Art. 43. Indien de samenste.ling van een 
armenraad, welke eerst na . J April 1930 kan 
worden vernieuwd, op dien datum niet zou 
overeenstemmen met de bepalingen der Armen
wet, zooals dezc is gewiizigd bij :.le wet van 
22 Juni 1929 (Rtaatshlad n°. 326), wordt de 
samenstelling v66r 1 April 1930 met de wet in 
overcenBtemming gebracht. 

Voor zoodanigen armenraad geldt het getal, 
door Ons bepaald ingevolge artikel 48, eerste 
lid, der Armenwet, zooals dat artikel Juidde 
v66r de wijziging b\j de wet van 22 Juni 1929 
(Staatsl;larl, n°. 326 ), als de som, bedoeld in 
artikel 42, tweede lid, der Armenwet, zooals 
dat t,hans luirlt-, en welke ~om tot grondR.lag 
strekt voor rle aanwijzing van bestuursleden 
en plaatsvervangende bestuursleden. 

In de eerste helft van de maand Januari 1930 
wordt door bet bestuur van den armenraad : 

1°. tot iedere inst<>lling van weldadigheid, 
die in den armenraad vertegenwoordigd is, het 
verzoek gericht, v66r 1 Februari 1930 den 
naam van den plaat9vervangen{ vertegPnwoor
diger of de namen der plaatsvervangende ver
tegenwoordigers mede te deelen ; 

2°. aan iedere instelling ·,an weldadigbeid, 
aan welke het in artikPI 48 der wet omschreven 
recht toekomt, mededeeling gedaan van bet 
aantal bestuersleden en pla,atsvervangende be
stuursleden, rl ie zij mag aAnwijzen. Bij die 
mededeeling wqrdt verzocht, v66r 1 Februari 
1930 schdftelijk te berichten, of de instelling 
van haar recht in deze gebruik zal maken en 
zoo ja, daarbij OJJ te geven de namen van hen, 
die de inste!Ling a ls bestuursle'.len en ·plaats- · 
vervangende bestuursleden :,al a1mwijzen. 

Zoo ,poedig mogelijk in de rnaand 1-'ebruari 
1930 helegt de Vo ~rzitter eenP Vflrga,lering van 
den armeruaad, waarin zt:llen plaats hebben 

de aanwijzing en zoo noodig de verkiezing van 
bestuursleden en plaatsvervangende bestm1rs
ledfln. De aanwijzing geschiedt door bet doen 
van mededeeling door den Voorzitter van de 
in hlc't voorgaande lid. onder 2°.. bedoelde 
opgavt van namen. 

Ten aanzien van de verkiezing zijn de arti
kelen24-30van toepa&sing, met dien verstande. 
dat tfllkens waar in die artikelen sprake is van 
den Burgemeester, daarvoor wordt gelezen, de 
Voorzit.t,er van den Armenraad. 

23, Dit besluit treedt in werking tegel\jk 
met de wet van 22 ,Tuni 192!l (St.aatsblad n°, 32".) . 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken en 
Landbouw is belast m~t de uitvoerino- van dit 
besJi;it, hetwelk in het Staatsblad z~I worden 
geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
State e:ezonden ?.al worden. · 

Het· Loo, den 11 den Oc•ober 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staal, 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Landb., 

R •J v ., de Be or" n br o ·1, k. 
· (Uitgeg. 2~ Oct. 1929.) 

11 Oc!ob,r 1929. BESLUIT t ot hepaling van 
het tijd 0 tip van inwerkingtreding van arti
kel I der wet van 31 Mei 1929 (8taatsbfod 
n°, 275), hondende wijziS(ing (ler wet tot 
regeling van het Staat•toezicht op krank 
zinnigen en aanvdling van art. 39 der 
Armenwet. S. 455. 

B epa,ald op 1 Jamiari 1930. 
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11 October 1929. BESLUIT bepalende, dat de 
ambtenaren in den zin van artikel 3 en 
artikel 4, eerste lid, onder h, i, i, k, l en n 
der Pensioenwet 1922 (Staatsbwd n°. 240), 
van de verplicbte verzekering, geregeld in 
de Ziektewet, zullen zijn u iLgezonderd. 
s. 456. 

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

Arbeid, Handel en Nijverbeid van 7 October 
1929, n°. 2481, A{deeling Arbeidersverzekering ; 

Gelet op artikel 21, derde lid, der Ziektewet; 
Hebben goerlg;evonden en verstaan : 

uit te zonderen ;an de verplicbte verzekering, 
geregeld in de Ziektewet, voorzoovar zij op 
gronrl van bet bepaalde in artikel 21, derde 
lid, dier wet verzekerd zou<len zijn, -,ij, die 
ingevolge bet bepaalde in artikel 3 der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 240) ondPr ambtenaar 
worden verstaan en zij , die ingevolge bet be
paalde in artikel 4, eerste lid, onder h, i, i, k, l 
en n dier wet als ambtenaar worden beschouwd. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nijver
beid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
betwelk in bet Staatsblad zal worrlen geplaatst. 

Het Loo, den llden October 1929. 
WILHELMINA. 

De Mini.st~r van Art-eid, Ilandel en Nijverheid, 
T. ,T. Vers c huu r . 

(Uitgeg. 21 Oct. 1929.) 

11 October 1929. BESLUIT t.ot ,rijziging van 
bet Koninklijk Bes!uit van 11 October 1919 
(Staatsblad n°. 599), tot vast st elling van 
een algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld bij artikel 27, eerste lid, letters a 
en h, der Invaliditeitswet, zooals dat be
sluit is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
10 October 192/i (Staatsblad n°. 412). S. 457. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minist.er van 

Arbeirl, Handel en Nijverheid van 12 Augmtus 
1929, n°. 2057, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 27, eerste lid, letter h, der 
Invaliditeit-swet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 September 1929, n° . 43); 

Gelet op het nadel' rappm·t van Onzen voor
noemden Minister van 7 October 1929, n°. 2507, 
Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te wtizigen Ons besluit van 11 October 1919 

(Staatsblad n°. 599), gewtizigd bij dat van 10 
October 1925 (Staatsbfad n°. 412), en te bepalen 
als volgt: 

Art. I. Artikel 7 van Ons vorernrenoemd 
gewijzigrl besluit van 11 October 1919~ (Staats
blad n°. 599) wordt als volgt gelezen : 

,,(1) De verzeterden en, indien naP.-r het 
oor~eel van het f!ezag, waarvan de oproeping 
1s mtgegaan, de toestand van den verzekerde 
g~leide noodig maakt, mede de geleiders, die 
zich verplaatsen moeten om te . voldoen aan 
een oproeping, krachtens een bepaling van § 4 
van _ lloofdstnk II van de Tweede Afdeeling 
der lnva.!iditeitswet gedaan of om geneeskundig 
onderzocht of behand2ld t e worden, hebben 
aanspraak op vergoeding van reiskosten en, 
voor zooveel bedoelde geleiders betreft, tevens 
op vergoeding voor verblijfkost en en tijdverlies. 
Het bepaa.Jde bij het eerste, tweede en derde 

lid van artikel 5 is op de in <lit lid bedoelde 
vergoedingen van toepassing. 

(2) De in het eerste lid bedoelde verzekerden, 
die niet in een inrichting worden opgenomen 
hebben aanspraak op vergoeding voor verblijf 
koqten en bij werkverzuim op vergoeding voor 
tiidverlies. 

• De in het eerste lid bedoelde verzekei-den, 
die in een inrichting worden opgenomen, ten 
einde geneeskundig t.e worden onderzocht, 
hebben bij werkverznim aanspraak op vergoe
rli.ng vo0r tijdverlies. Het bepaalde bij het 
tweede en derde lid van artikel 5 is op de in 
dit lid bedoelde vergoedingen van toepassing. 

(3) Degenen, die zich ingevolge het bepaalcle 
in artikel 31, juncto artikel 259 der Invalidi
teitswet voor de verplichte verzekering hebben 
~.angemeld en, inrlien naar het oordeel van het 
!!ezag, waarvan de oproeping is nitgegaan, de 
toestand van dengene, die zich heeft aangemeld, 
geleide noodig maakt, mede de geleiders, die 
zich verplaatsen moeten om te voldoen aan 
een oproeping voor geneeskundig onderzoek, 
hebben aansi:raak op vergoeding voor reis- en 
verblijfkosten en, voor zooveel bedoelde ge
leiders betreft, tevens op vergoeding voor 
tij dverlie~. 

Degenen, die zich hebben aangemeld, hebben 
b\j werkverzuim . aanspraak op vergoeding 
voor tijdverlies . Het bepaalde bij art,ikel 5, 
eerste, tweerle en derde lid, is op de in dit lid 
bedoelde vergoedingen van toepassing. 

(4) Aan hen, die ingevolge bet eerste, 
tweede of derde lid van clit artikel aanspraak 
hebben op vergoeding van reiskosten of reis
en verblijfkosten, <loch niet in staat zijn in 
die kosten bij vooruitbe•aling te voorzien. k un
nen door het gezag, waarvan de oproeping ;s 
nitgegaan, de noodzakf,lijke reiskosten of reis
en verbli.ifkosten geheel of gerleelteli,ik worden 
voorgeschoten. 

Indien de reis niet gedaan worclt en het voor
schot niet wordt teruggegeven, wordt het 
voorschot, ingeval de betrokkene in het genot 
is van invaliditeitsrente, op die rente verhaald.". 

Art. II. Dit hesluit treedt in werkin,;; met 
ingang van den tweeden dag na <lien dei- dag
toekening van het Siaatsblad, waarin bet is 
geplaatst. 

Onzo Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoerin!! van dit beslui t , 
hetwelk in het Staatsblad zal ,;orden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van Fltate. 

Het Loo, den llden October 1929. 
WILHELMINA. 

/?e Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J . Ver s c h u u r 

( Uitgeg. 24 Oct. I P29. ) 

14 October 1929. BESLUIT tot sohorsing van 
bet besluit van den R aA.d der gemeente 
Doetindem van 23 September 1929, sLrek
kende tot het ont,slaan, op staanden voet, 
van G. Pieterson als d.irectenr en G. Postma 
als opzicbter van bet gemP.entelij k <J:A.s
hedrijf en benoeming van G. Pieterson op 
nader vast t e st .. !len voorwaarden tot 
hoofdopzichter en G. Postma tot fitter. 
s. 458. 

Geschor,~t tot l Mei 1930. 
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14 Oclni,er l 929. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 9g der Ziektewet. 
s. 459. 

W(i WILHF.LMINA, enz. 

Op de voordrach t van Onz n Minister van 
Arbeirl, Handel en Nijverheid van 4 September 
1929, n°. Hl54, Afdeeling Arbe;derwerzekering; 

Gezien art,ikel 99 der Ziektewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den l October 1929, n°. 28); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 9 October 1929, n°. 2549, 
Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgev onden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. l. Het bedrag van de zekerheirl, 

welke eene bedi·jjfsvereeniging krachtens arti
kel 99 der Ziektewet verplicht is t e stellen, 
wordt gesteld op 30 ten h onderd van de bruto
premie, welke over een boekjaar aan de bedrijfs
vereeniging verschuldigd zal zijn, gerekend naar 
den toestand bij den aanvangsdatnm van het 
boekjaar. Binnen een maand na den aanvang 
van een boekjaar doet de bedrijfsvereeniging 
van de bedoelrle bruto-premie opgave aan het 
College van Toezicht op de bedi·ijfsvereenigin
gen, dat die opgave aan Onzen Minister, belast 
met de uitvoering der Ziektewet , doorzendt 
onder mededeeling of h et zich al da.n niet met 
rlie opgave lrnn vereenigen. 

2. Tusschen twee opeenvolgen tle vaststel
lingen wordt het bedrag der zekerheid niet 
verminderd. Onze vorengenoemde Minister kan, 
gehoord het College van Toezicht, tnsscbentijds 
verhoo_ging van de zekerheid eischen. 

3. In afwjjking van het bepaalde in het 
eerst,e lid bedraagt voor de eerste maal de te 
stellen zekerheid een ten honderd van het loon
bedrag, over een jaa r berekend, dat naar den 
toestand op 1 Januari 19:!0 door de werkgevers, 
wier arbeitlers voor risi~o cle.1 bec!rjjfsvereeniging 
zullen zijn ,erzekercl, worclt uithetaalcl. De 
t weecle volzin van het tweede lid is van toe
passing. 

2. 1, Starting van zekerheicl in fonclsen 
geschieclt bij rle Generale Thesaurie van het 
Departement van Financiiin, of, op uitnootliging 
van de Generale Thesaurie, op het door haar 
aangewezen kantoor van de Nederlanclsche 
Bank. 

2. Starting van zekerheicl in geld ge8chiedt 
rloor st-orting of overschrijving op postrekening 
n°. 1 met de omschrijving ,,wegens het stellen 
van zekerheicl a ls becloe!cl in artikel 9!! cler 
Zil'lktewet •· . Van de st arting of overschrijving 
"orclt binnen 2 clagen, narlat zij heeft plaats 
gehad, aan het Departement van Arbeicl, Handel 
en Nijverheid kennis gegeven, 

3, l. In panel knnnPn slechts warden ge-
geven gelclen en fonclsen . · 
· 2. lnclien bet panel geheel of gecleeltelijk 
nit een gelclsom bestaat, wordt claarover door 
het, Rijk . halfjaarlijks rente vergoecl, gelijk aan 
het wisselclisconto cler N ederlanclschc Bank, 
doch in geen geval meer clan v ier percent , 

3, Inclien het panel geheel of gedeeltelijk nit 
fonclsen besta at, is de pandgever verplicht 
daarover aan het Rijk een bewaarloon te be
talen, gelijk aan clat, hetwelk de Nederlandsche 
11,i,nk voor open bewaargeving bij bet jaar 

berekent, benevens de verclcre noo<lzakeliike 
kosten nit de bewarin1 on a dministratie van' de 
fondsen voortvloeiende. 

4. Door Onzen Minister, met de uitvoering 
cler Ziek':ewet belast, worclen de fondsen aan 
gewezen, we Ike in panel kunnen warden gegeven, 
en de koers , astgestelcl, waarnaar de waarde 
van die fondsen zal worden berekenrl . 

ii. Ingeval van daling van den koers de.r in 
p and gegeven fonclsen is de panclgPver gehouden 
binnen den door Onzen genoemclen Minister 
hepanlclen termijn het panel aan te vullen. 

6, De ,erschenen coupons van de in panel 
gegeven fontlsen worden aan den panclgever 
toegezonden. 

4. 1. F.en pand k,cn ;ndien !wt niet mee r 
clan 100,000 gulden berhaagt, voor een bedrag 
var. ten hoo_gste 20,000 gulden , inclien het 
meer cl an 100,000 en niet meer ,fan 500,000 
gulden bedraa!!,t, voor een bedrag van ten 
hoogste 10,000 gulden en inclien he: meer clan 
500,000 gulden bPdraago, voor ~en he~lrag van 
ten hoogste een t iencle gecleelte van het panel 
uit schulclbrieven ten laste van denzelfden 
schuldenaar bestaan. 

2. De beclrijfsvereeniging is niet bevoegtl 
in. panel te geven schulclbrioven te haren laste 
of ten last,e van hij haar aangesloten werkgevers . 

5, Bij eene overeenkomst bet reffencle het 
geven van panel krachtens artikel 99 der Ziekte
wet moPt worden b epaalcl : 

1 °. dat Onze Minister, met de uitvoering 
cler Ziektewet belast, bevoegcl is de in panel 
gegeven schulclvorclering, welke opeischbaar 
mocht warden, in te vorcleren; bet ingevor
clercle bedrag wordt clan beschouwd a ls in geld 
gestor t panel ; 

20. clat Onze genoemcle Minister bevoegd is 
rui! van in p anel gPgeven fondscn t egen anclere 
fondsen, a lsmecle rui l van in panel gegeven 
fondsen tegen geld , en omgekeerd, toe te staan ; 

30_ dat Onze genoemcle Minist er bevoegd is 
krachtens h et bApaalde in artikel 111, clercle 
lirl, cler Ziektewet de in panel gegcven fonclsen 
~e v erkoopen ten eincle claaruit aan den Raad 
van Arbeicl t e rn/! te beta!en de kosten van de 
ziekengelcluitkeeringen, welke ingevolge h et 
bepaalcle in bet eerst e lid van clat, artikel t en 
laste van clien Raad zijn gekomen. 

6. Van het stellen van zekerbeicl als bedoeld 
in artikel 1 is vrijgest clcl de beclrjjfsvereeniging, 
wier Rtatnten bepalen, clat de_ leclen cler ver
eeniging onclerling aansprakeliJk z13n voor de 
schulclen cler vereeniging en clat de aan~prake
lijkheicl van een lid n og geclurencle een p a r n a 
zijn ui ttreclen blijft bestaan . . 

7. Dit besluit treeclt, in werking met: rngang 
van den tweeclen clau na clien cler clagteekening 
van het Staatsblad, ~waarin het is geplaatst. 

Onze Minister ,an Arheid , H and el er. Nijver 
heid is belast met de uitvoering van clit besluit , 
dat in het Staatsbkul zal worclen geplaatst en 
waarvan afschr ift zal warden rrezonclen aan den 
R aad van State , , . 

H et L oo, den 14clen October 1929. 
WILH ELMINA. 

De iliiniste •· van Arbeid, Handel en N#i;erheicl, 
T, J . V er s c h u u r. 

( Uitgeg. 2R Oct. 1929,) 
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15 October 1929. BESLUIT tot aanvulling 
van het K onin klijk Besluit van 30 .Juli 
1920 (Staatsblad n°. 627), houdende vast 
st clling Yan een algemeenen mantregPI va n 
bestuur, a.aowij zc•,de d ,i gevallen, waarin 
J,et st,ellen van woorden en t eekens op een 
rentekaart en het stellen van woorden. en 
teekens op de daarop g~plakte zegels wo,dt 
t ocgelaten, zooals dat besluit Jaatst elijk is 
aangevuld bij K oninklijk Besluit ,an 29 
November Hl23 (S taatsblad n°. 529). S. 460. 

Wij ,nLHELMINA, enz. 
Op rl e voorclracht van Onzen Minist er van 

Arbeid, H andel en Nijverheid van 6 Augustus 
1929, n°. l 976, Afdeeling Arheidersverzekering; 

Gezien de artikelen 232, eerst e lid, en 109 
d er Invaliditcitswet ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
1 October 1929, n°. 26) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minist er van 10 Oct ober 1929, n°. 1 
2551, afdeeling ArbAidersverzekering ; 

OverwegendP, dat het wenschelijk is het 
vcrmclden op de rentekaart van de rodc:r., 
waarom over een week geen premie werd be
t aald, verplichtend t e stellen; 

H ebben goedgevonden en ver st aan : 
te wjjzigen Ons bcsluit van 30 Juli 1920 

(S taatsblad n°. 627), laatstclijk aangevuld bij 
dat van 29 November 1023 (Staatshlad n°. 529), 
en te bepalen als volgt : 

Art. I. ..\.!·t.ikel 1 van Ons vorengenoemd 
aangevuld besluit van 30 J uli 1920, Staatsblad 
n°. fl27, word t als volgt. gelezen: 

,,Ingeval voor of door een verzekerde inge
volge de Invaliditeitswet over een kalenderweek 
geen premie behoeft t e worden J:,et aal<l, is de 
verzekerde verplicht van de reden van de niet 
betaling der prernie te doen blijken door het 
st ellen van woorden op de rent <>lmart op de 
wijze, als in artikel 2 is bepaald." . 

Art. II. In de benarning van Ons voren
genoemd aangevuld besluit van 30 J ul i 1920, 
Staatsblad n°. 627, wordt in plaats van: ,,en 
teekens op een rentek~art en" gelezen : ,,op 
een rentekaart wordt. voorgPschreven en het 
s t ellen va n t eekens op cen rentekaart , benevens" . 

I n de overweging van dat besluit wordt in 
plaats van : ,,in enkele gevallen het st ellen van 
woorden en t eekens op een rent ekaart en" ge
lezen : ,, in sommige gevallen het ~t e!len van 
woorclen op een rentekaart voor te schrij ven 
en het stellen van t eekens op een rentekaart, 
benevens" . 

Art. III. D it besluit treedt in work ing met 
ingang ,-an den tweeden <lag na dien der dag
t eekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nij ver
heid is belast met d e uitvoering van d it besluit , 
dat in het Staatsblad zal warden geplaat st en 
waarvan afschrift za l worden gezonden aan den 
R aad van Stat e. 

H et Loo, den 15den Oct ober 1929. 
WILHELMINA. 

De 1vlinister van Arbeid, H andel en N ijverheid, 
T. J. V e r s c h u u r. 

(Uitgeg. 31 Oct. 1929.) 

16 Octoher 1929. BESLUIT tot aanwijzing 
ove,·cenkomstig ar t . 170 der hooger
onclerwijswet van het ,,Fonds der electro
teclmisC'he inrlustrie ter bevordering van 
na.tu u.rwetenschappel\jk onclerzoek" a ls be-

voegd om bij de faculteit der wis-en 
natuurkundc aan de Rijksunivel'sit<:>it t e 
Utrecht een bij zonderen !eerstoel te vesti
gen. S. 461. 

Wij W ILHELM!NA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onclerwijs, Kunst cn en Wetenschappen, van 
16 Augustus 1929, n°. 3300/3, afcleeling H ooger 
Onderw\js; 

Gelet op de art.ikelen 170- 172 der hooger
onderw\jswet; 

Den Raad van State- gehoord (ndvies va n 
1 October 1929, n°. 20) ; 

Gelet op het nader rapport va,n Onzen voor
noemden Minister van 11 Octobn 1929, n° . 
4284, afd,:,eling H ooger Onderwij s ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
de Sticht ing ,.hAt Ponds der electrotechnische 

lndustrie ter bevordering van natunrweten 
schappelijk onderzoek" aan t e wjjzen als be
voegcl om bij de faculteit dn wis- en natnur
kunde aan de Riiksun iversite;t t e Utrecht een 
bijzonderen lecrstoel te vestigen, opdat door 
den daarvoor t e benoemen hoogleeraar onder-

. wijs wordt gegeven in de electrotechniek . 
Onze Minister va,n Onderwij s, K nnsten en 

Wetensc!1appen is belast met de uitvoering 
van dit beslu it , dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal warden ge
;,;onden a.an den Raad va.n Sta te. 

Het Loo, den 16den October l 92!l. 
WILI;[ELMJ NA. 

De M inister vcm Onderwijs. 
](11,nsten en W etenscha.ppen, 

J. T e rp s t Ta . 
( Uitgeg. 30 Oct . 1929.) 

16 Octo ber 1929. BESCH I KKING van den 
H oogen R aad. (Zakelijke belast ing op 
het bedrij f der gemeente H aarlem.) 

De Raad van Bernep heeft in de gege
ven omstandigheden kunnen bes! issen, dat 
het exploi teeren der verschill ende l ijnen 
<loor de belanghebbende onderneming, al 
was slechts voor een enkele aan haar 
claa ,toe concess ie verl eencl, is het uitoefe 
nen van het ve rvoerbedrij f in een sta t ion, 
zoodat de vrijstell ing van belasting toe. 
passelijk is te ach ten. Ook betreffende de 
a rbeiders werkzaam in een werkpl aats 
waa rin geen nieuwbouw, doch alleen r e
parntiewerk wordt gedaan, heeft men 
kunnen aannem en, dat zij we rkzaa 1n w a
ren in het ve rvoerbedrij f. 

De Hoage R aad, enz. ; 
Gez icn het berne pschrift in cassat ie van den 

Burgemeeste r der gemeente Haa rlern tegen 
de nitsprnak van den Raad van Beroep voor 
de Directe Bel ast ingen aldaa r van 5 F ehr. 
1929 betreffende den aa n de N . V. Noorcl
Zuicl '.Hol l andsche Trnmweg-Maatschappij a l
daa r opgelegden aanslag in de Zakelijke Be
drij fsbelasting dier gerneente over het belas
t ingjaa r 1927 ; 

Gezien de stukken ;. 
Gelet op de schrifte lijke conclusie van den 
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proc.-gen., strekkende tot verwerping Yan het 
beroep; 

0. dat belanghebbende, wier vorenbedoelde 
aanslag, opgelegd ter zake van arbeiders, 
werkzaam i11 haar werkplaatsen aa,n de Leid
sche-vaart, bij beschikking op bezwaarschrift 
was gehandhaafd, zich daarop heeft gewend 
tot den Raad ,·an Beroep; 

dat, tegcnover het verweer van bel angheb
bende, de gemeente Haarlem plaatste de vol
gende stellingen : 

1 °. in het bedrijf Yan belanghebbende 
wm·dt geen station gebezigd; 

2°. al ware het gebouwencomplex in de 
Tempel ierstraat aan de liin Arnsterdam
Zandvoort een station, zou dit s lechts dienen 
voor die lijn, een onderdeel van het bedrijf, 
en zou het bedrijf overigens niet in een 
station worden uitgeoefend ; 

3°. in elk geval zijn de bedoelde arbeiders 
niet werkzaam in belanghebbende vel'voerbe
drijf, <loch in een afzonderlijk bedrijf; 

dat de Raad van Beroep heeft vastgesteld: 
,,dat in het gebouw aan de Tempel ierstraat 

voor de lijn Amsterdam- Haarlem- Zandvoort 
gelegenheid voor het publiek is om op de 
aankomst en het vertrek der tram te wach
ten: dat onmi<ldellijk bij dat gebouw de vaste 
en voor dat doe! bestemde plaatsen van aan
komst en vertrek der trams zijn , volgens een 
vaste dienstregeling, die aan het publiek 
wordt bekend gemaakt onder meer door aan
pl akk ing in het gebouw en door aanbrenging 
van een grqot bord; dat a ldaar de aflossing 
der dienstdoende conducteurs plaats heeft en 
reservepersoneel aanwezig is; dat daar een 
zone-grens van die lijn is ; dat in het gebouw 
abon nementen en weekkaarten verkrijgbaai
zijn voor alle door appellante geexploiteerde 
lijnen; dat aldaar de vervoerde goederen -
voor zoover goederenvervoer plaats heeft -
worden af- en ingeladen; dat in het gebouw 
een chef zetelt, die van daar uit het verkeer 
op die lijn regelt en bij aankomst en vertrek 
van el ken tram ter pi aatse aanwezig is en het 
sein tot vertrek der trams moet geven; 

dat de Raad deswege, met verwerping van 
de eerste stell ingen der gemeente, heeft aan
genomen, dat genoemd gebouw we! een sta
t ion is, immers daarin de dienst der lijn 
Amsterdam-Haarlem-Zandvoort voor het 
rayon H aarlem is geconcentreerd; 

dat de Raad ook de tweede stell ing, hier
boven omschreven, onjuist heeft bevonden, 
claartoe overwegende: 

,,dat, gel ij k bovenvenneld, appellante de 
verschillende traml ijnen in een bedrijf exploi
teert ; dat wel voor die tramlijnen afzonder
lijke concessies zijn verleend aan verschillende 
tramweg-maatschappijen, doch dat appellante 
die lijnen in hare onderneming heeft te zamen 
gebracht en in dit gecombineerde bedrijf geen 
splitsing maakt teri aa11z ien van het bezigen 
van het personeel (zoowel van het rijdende, 
het kantoor- als van het werkplaatspersoneel) 
en van het materieel voor zooverre de ver
sch illende spoorwijdte zulks toelaat (de lijnen 
Schoten-Heemstede en Verwul ft--Overveen, 
waarvoor aan appellante zelve concess ie werd 
verleend, hebben grooter spoorwijdte clan de 
andere lijnen, welke zij exploiteert); dat ap
pell ante intusschen de verschillende lijnen als 

een samenhangend net exploiteert met u itgif
te van zoogenaamde overstapjes, abonnemen
ten voor combinatie van lijnen enz. ) zoodat 
het station Tempel ierstrnat, ook al wordt het 
slechts direct gebruikt voor de Jijn der E. 8. 
lVI. Amsterdam- Haarlem- Zandvoort, naar 
's Raads oordeel in den zin der wet geacht 
kan worclen een punt van concentratie voor 
appellante's bedrijf te zij n, wijl de R aad, op 
grond van het gehouden onderzoek, de over
tuigi ng verkregen heeft, dat appellante dit 
station noodig heeft voor haar geheele be
clrij f als zoodanig;" 

dat, ten aanzien der derde stelling , de 
Raad als vaststaande heeft aangen0111en, dat 
belanghebbende in haar werkplaatsen aa·n de 
Leidsohe vaart slechts werk verricht ten be
hoeve van haar bedrijf, met <lien verstande, 
dat geen nieuwbouw, doch alleen reparatie
werk wordt gedaan, dat zij dus daarin slechts 
haar mate,· ieel onderhoudt en herstelt, een en 
antler noodig om dit voor haar bedrijf ge
sch ikt te houden ; 

dat de R aad op grond hiervan heeft geoo 1·
deeld, dat belanghebbende alleen haar ver
voerbedrij f en daarnaast niet nog een afzon
derlijk bedrij f u itoefent, weshal ve hij , met 
afwijzing ook van de derde stelling der ge
meente, den aanslag heeft vernietigd; 

0. clat hiertegen als middel van cassatie 
wordt opgeworpen: Schending van de a rtt. 
240c en 242e der Gemeentewet door te be
sl issen, dat het geheele bed1~jf van belang
hebbende wordt uitgeoefencl in stations en dus 
bu iten de zakel ijke belasting op het bedrij f 
val t , zooals deze is vastgestel cl bij verorde
ning van 25 Jan. 1922, n°. 18, ge,Yijzigtl bij 
's Raads besluit van 21 Dec. 1925, n°. 1, 
goedgekeurd bij Kon. Besluit van 23 Febr. 
1922, n°. 19, en 7 Fehr. 1924, n°. 8, hebbende 
de Raad van Beroep de uitdrukking ,,bedrijf 
uitoefenen a nders clan in stations" in art. 242e 
der Gemeentewet uitgebre id buiten hare wer
kel ij ke beteekenis ; 

en voorts door tot het vervoerbeclrij f van be
I anghebbende te rekerien het personeel in be
doelde werkplaat en, waardoor het begrip 
,,vervoerbedrijf" wordt uitg)lbreid buiten zijn 
grenzen; 

0. dat de eerste grief aldus is toegelicht: 
dat, gelij k de Raad van Beroep heeft vast

gesteld, belanghebbende de concessie heeft der 
lijn Schoten- H eemstede, doch verder lijnen 
exploiteert, waarvan de concessies zijn ver
leend aan andere maatschappijen, wo ook de 
lijn Am te,·dam-Haarlem-ZandYoort, waar
voor het station aan de Tempel ierstraat client; 
dat cl an echter had moeten wor-den aangeno
men , niet dat belanghebbende een vervoer
bedrij f, maar dat zij verschill ende vervoerbe
drijven uitoefent en derhalve ook dat uitslui
tend de exploitatie der lijn Amst.erdam
Haarlem- Zandvoort in een station wordt ge
dreven · 

0. d~t d it betoog niet juist is ; 
dat toch de Raad heeft kunnen beslissen . 

gelijk zij deed naar aanleiding van de tweede 
stel I ing der gemeente, dat het exploiteeren 
der verschillende lijnen door belanghebbende 
moet worden aangemerkt a ls een ondernem ing 
en niet kan worden ingezien, clat de omstan
digheid, dat slechts voor cen der lijnen de 
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concess ie aan belanghebbende zelve en voor 
de ove rige aan derden is verleend, aan die 
beslissing in den weg staat, daar toch het een 
het ande,· niet -behoeft uit te ' sluiten; 

0 . dat ook de tweede grief niet kan wor
den aanvaard; 

dat de gemeente we! terecht aanvoert, dat 
tot het personeel van een vervoerbedrijf al 0 

leen mogen gerekend worden de arbeiders, d ie 
rechtstreeks in dat bedrijf werkzaam zijn, <loch 
dit beginsel niet is geschonden, nu de Raad 
op voldoende gronden heeft beslist, dat be
langhebbende, in stede van in de werkplaat
sen aan de Leidsche vaart een afzonde rlijk be
d1·ijf nit te oefenen, geen antler bedrijf uit
oefent cl an haar vervoerbedrijf ; 

0. dat mitsdien het middel niet tot cassatie 
kan le iden; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

16 October 1929. BESCHIKKING van den 
Hoogen R aad. (Zakelijke belasting op 
het bedrijf der gemeente Amsterdam.) 

De vrijstelling van de zakel ijke belas
ting op het bedrijf bedoeld in art. 242e 
der Gemeentewet is slech ts van toepassing 
op vervoerondernemingen en niet op an
dere ondernemingen, die in het stations
gebouw een bedrijf uitoefenen. vV'aar nu 
de aangeslagen firma, zij het onder con
t rol e van een spoorwegonderneming, in 
een stationsgebouw zelfstandig het bedrijf 
van restauratiehouder uitoefent, behoort 
zij in de plaatselijke belasting op het be
drijf te worden aangeslagen. (Wat rech
tens zou zijn, wanneer een vervoeronde1·ne
ming zelve dit bedrijf in een station uit
oefende, wordt n iet rechtstreeks beslist.) 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

D irecteur der Gemeentebelastingen te Am
sterdam tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Bel.astingen I a ldaar 
van 18 April 1929 in zake een aanslag in de 
zakelijke belasting op het bedrijf der ge
meente Amsterdam over het belastingjaar 
1925 opgelegd aan X ., finna X. en Y. te 
Amsterdam; 

Gezien de stukken · 
Gelet op de schriftel ijke co~clusie van den 

Procureur-Generaal , strekkende tot verwer
ping van het beroep ; 

0. dat aan belanghebbende, lid der firma 
X. en Y. , over het belastingjaar 1925 een 
aans lag is opgelegd in de zakelijke belasting 
op het bedrijf geheven in de gemeente Am
sterdam ; 

dat deze aanslag, oorspronkel ijk groot £ a, 
bij beschikking van den Inspecteur der ge
meentebelastingen te Amsterdam van 29 
Maart 1928 . is teruggebracht tot f a-b; 

dat bel anghebbende tegen den a ldus ver- . 
minderden aanslag bij den Raad van Beroep 
a ls een ige gr ief heeft aangevoerd, dat de aan
slag in strijd is met art. 3, sub a, der betrek
kelijke Verordening der gemeente Amsterdam, 
bepalende, dat geen belasting wordt geheven 
indien en voor zooverre een bed rijf wordt 
uitgeoefend in een of meer stations; 

0. dat blijkens de bestreden uitsprnak het 
bedrijf der firm& X. en Y. bestaat in de ex-

p loitatie van de buffetten in het .. station 
te Amsterdam; 

dat voorts blijkens di e uitsprnak de Raad 
van Beroep heeft bes] ist, dat op <lit bedrijf 
de vrijstell ing van belasting, bedoeld in art. 
242e de,· Gemeentewet en art. 3, sub a, der 
gemelde Verorden ing toepassel ijk is, daarbij 
in hoofdzaak overwegende, dat uit de geschie
denis van de totstaudkoming van eerstge
noemd artikel blijkt, dat de bedoe ling- van 
den wetgever is geweest de vrijstell ing slechts 
te verleenen voor vervoeronderne111ingen, voor 
we! ks bedrij f in de gemeente stations zijn ge
vestigd; 

clat zonder twij fel de taak van een spoor
wegmaatschappij zich niet bepaal t tot het "er
voeren van reizigers en van goederen, <loch 
da t cleze taak eveneens omvat de zorg, dat de 
reizigers t ij dens het vervoer en het verb lij f in 
de stations zich aldaar van spijs en drank 
kunnen voorz ien; dat nu welis,vaar de spoor
wegmaatschappij <lit gecleelte van haar taak 
ter uitvoering in handen heeft gesteld van een 
ander, in casu de belanghebbencle firma, cloch 
clit niet wegneemt, dat clan die firma, a ls u it 
voerster van een integreerend cleel van de 
taak cler vervoernnderneming ze l ve, dee] d ier 
vervoerondernem i ng wordt; 

dat de juistheicl dezer opvatting steun Yinclt 
in het contract tusschen belanghebbencle en 
de Neclerlandsche spoorwegen, waaru it volgt. 
clat, a l moge het restaurntiebeclrijf in het 
.. .... . ... .. station door belanghebbencle word en 
uitgevoerd, dit toch geschiedt oncler direct 
toezich t en cli recte leiding van de rnrvoer
onderneming; dat ten overvloede ook de be
woordingen van gemelde artikelen, welke in 
het a lgemeen spreken van beclrijven, die ui t
geoefend worclen in stations, steun vindt in 
het contract tusschen bel anghebbende en de 
Neclerlandsche Spoorwegen, waaru it volgt, 
clat, al moge het 1·estaurntiebedrijf in het 

.... station door be] anghebbencle word en 
uitgevoerd, <lit toch geschiedt oncler direct 
toezicht en directe leiding van de vervoer
ondernem ing; clat ten overvloede ook de be
woordingen van gemelcle artikelen, welke in 
het algemeen spreken van beclrij ven, die uit
geoefend worden in stations, steun geven aan 
de opvatti ng; clat de vrij stell ing op het be
drij f van belanghebbende van toepassing is; 

0 . dat de Directeur cler gemeentebelasting 
te Amsterdam tegen de ui tsprnak van den 
Raad van Beroep als middel van cassatie op 
werpt: 

Schencling, althans verkeercle toepassing van 
a rt. 242e cler Gemeentewet, in verband met 
art. 3 van de Verordening op de heffing van 
cen zake lijke belasting op het beclrijf, te Am
sterdam, - tot toelichting waarvan in hoofcl
zaak worclt betoogcl : 

dat buffetten slechts worclen aangebracht 
in die stations, waar uitzicht bestaat op een 
loonencle exploitatie, terwij l men ze nimmer 
aantreft in stations van kleinere gemeenten. 
waar zij juist dikwijls, wegens het ontbreken 
van een p laatselijk restaurant, in een behoefte 
van de reiz igers zouden voorz ien; 

dat de taak van de Neclerlandsche Spoor
wegen clan ook niet onn-at de zorg, dat de 
reizigers, tijclens het vervoer en het verblij f 
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in de tations, zich aldaar van spijs en drank 
kunnen voorz ien; 

rlat ze lfs, al zou moeten worden aangeno
men, dat de firma A. en B. door het pachten 
'""" de buffetten in het .. .. .... .. .. station een 
dee! van de taak der ederlandsche Spoor
wegen heeft overgenomen, daaruit a llerminst 
zou vo lgen, dat haar bedrijf daardoor een 
cl e l van het vervoerbedrijf der ederlandsche 
-, poonvegen is geworden ; 

rlat toch het bedrijf der belanghebbende 
firma is een restauratiebedrij f, . uitgeoefend 
on rle l' een e igen ondernemingsvorm, en het 
u itgesloten is, rlat deze vennootschap een dee! 
zo11 zij n van de rechtspersoon ,,de N ederland
~<-he Spoorwegen" ; 

dat ten slotte de in de uit praak vermelde 
voonvaal'den van verpachting geen zins mede
bl'engen, dat de directe leiding van het be
dt· ijf der firma niet bij de vennooten zelf, <loch 
bij de Nederlandsche Spoorwegen berust; 

0. omtrent dit m iddel : 
rlat de Raad van Bemep terncht heeft over

wogen, dat ui t de geschiedenis van de tot
sranclkoming van art. 242e cler Gemeentewet 
h lijkt, clat de becloeling van den wetgever is 
geweest cl in clat a r t ikel ve rmelde vrijstel
Jing slechts te verleeuen vool' vervoeronder 
nem ingen, voor welker bedrijf in de gemeente 
een of meer stations zijn gevestigd; 

dat deze vrijstelling clan ook lechts toe
pass ing kan v inden voor vervoerondernemin
s:ren en niet voor anclere ondernemingen, wel
ke in het Stationsgebouw e n bedrijf uit-
o fenen: 

dat, al zou met den Raad van Beroep moe
ren worden aangenomen, dat de taak eener 
spoorwegmaatschappij tevens omvat de zorg, 
dat de re izigers tijdens het vervoer en het 
,·et'blij f in de stations zich a ldaar van spijs 
en drank kunnen voorzien , clan zou ui t het 
rlpo,· den Raad vastgestel de volgen, dat het 
rns tauratiebedrijf in het ... ...... station te Am-
,;te rdam worclt uitgeoefencl door een zel fstan
dige ondernem iug, de belanghebbencle firma, 
zij het onder toez icht en vol gens de voor 
srhl'iften van de spoorwegmaat chappij ; 

dat rleze firma , als zel fstandi ge onderne
rning het restauratiebedrijf in het station uit
oefencnde , niet is een vet·voemnderneming 
noch een dee! claarvan; 

dat rlel'halve de Raad van Beroep de in het 
midrlel aangehaalcle artike len verkeel'cl heeft 
roegcpast. zooclat het m id del is gegroncl en 
's R aads u itsprnak niet kan wo,·den gehand
hnafd; 

0 . dat , waar de een ige g l'i e[ van belang
he bbende tegen de boven ve l'mel rle besch i k
ki ng va n den Inspecteur der gemeentebel as
t in gQn te Amsterdam onjuist is, de Hoog~ 
Raad deze beschikking behoort te handh aven; 

Hechtdoende ten principale: 
Hanclha11ft de vermelcle beschikking op be-

zwaarschrift. (W. ) 

16 O,·tober 1929. BESCHIKKING van den 
Hoogen R aad. (A rt. 265b en 265d der 
Cemeentewet.) 

\Vaar in art. 6 de,· ten deze toepasse
lijke gemeentelijke be lastingvernrdening is 
hepaald, dat voor de toepassing van art. 

265b der Gemeen1:ewet een door B~rge
meester en Wethouders aan te w1Jzen 
ambtenaar in de plants treedt van den 
Burgemeeste,·, is deze in het door hem 
ingesteld ea satieberoep niet-ontvankel ijk . 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroep eh rift in cassat ie van den 

Burgemeester de,· gemeente Eindhoven, tegen 
de uitspraak van d n Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen te 's-Hertogenbosch 
dd. 12 Maart 1927, betre ffencle den aanslag 
in de onclerhoudsbelasting der gemeente Eind
hoven over 1926 van A. a ldaar; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schr ifte lijke conclusie van den 

proc.-gen., strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0 . dat belanghebbende, die voor het belas
tingjaar 1926 in bovengenoemcle belasting 
was aangesl agen en zich teve rgeefs tot den 
Raad cler gemeente Eindhoven had gewend, 
van het beslu it van den Gemeenteraacl in be
roep is gekomen bij den R aad van beroep 
voornoemcl, die den aanslag, zooals die was 
opgelegcl, heeft vemiet igcl ; 

dat tegen cleze uitspraak ,,A. , Burgemees
te r der gemeente Eindhoven, en als zoodanig 
optredende te r uitvoer ing van art. 265 b, laat
ste lid, der Gemeentewct" beroep in cassatie 
heeft i ngestel d ; 

0. ambtshalve: 
dat art. 6 der Verordening op de invorcle

ring van eene bijzonder belasting, ter tege
moetkoming in de kosten van onderhoud van 
wegen en riolen en van traatverlichting (on
derhoudsbela ting) in de gemeente Eindhoven 
van 22 Fehr. 1926, bepaalt, dat voor de toe
passing van art. 265b der Gemeentewet in de 
plaats van den Burgemeester treedt een door 
Burgemeester en Wethouclers daartoe aan te 
wijzen ambtenaar; 

clat nu uit het laatste lid van art. 265b, j 0
• 

265d, der Gemeentewet volgt, dat ten deze 
het beroep in cassatie ook door dien door Bur
gemeester en Wethouders aan te wijzen amb
tenaar - waaroncler ken nelijk is te verstaan 
een gerneente-ambtenaa,· - had moeten zij n 
ingesteld, zoodat de Burgemeester, optredende 
krachtens art. 265b, daartoe n iet bevoegd was 
en in het door hem ingestelde beroep niet
ontvankelij k zal moeten worden verklaard; 

Verklaart den Burgemeester cler gemeente 
Einclhoven niet-ontvan kelijk in het door hem 
i ngestel de bemep in cassati e. 

(W.) 

19 October 1929. RIJ:SLUIT tot wuz,grng van 
het K oninkl ijk Besluit van 9 ,Juli - 1929 
(Staatshlad n°. 3 3) tot vaststelling van 
een a l,,emeenen maatregel van bestum· 
at~ lierf'oekl in artikel 119, eerste lid, der 
Ziektewet. S. 462. 

n~ij WILHEUH:s'A, euz. 
Op de ,Toorc!rarht ,·an Onzen lVlinistf'r van 

Arbeid, Handel en XijYerheid van 9 September 
1929, n°. 22,'\7, Afdeelina Arbeidersverzekerin" · 

Gezien artikel 110, eerste lid, rl er Ziektewet '. 
Den Raad van , 'tate gehoord (ac!Yies van 

8 Oc•,ober 1029, n°. 23\ : 
Gelet op hct nacler ra.pport van Onzen voor-
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noemden :Minister nm 15 October 1929, n°. 
263.3, Afdeeling Arbeidersverzekering : 

Hebben goeclgevonden en versta11,n : 
t.e wijzigen Ons besluit van 9 Juli l 929 

(Sta.a.tsblad no. 383) en te benalen als vo!gt: 
Art. I. In het eerste en Ji.et tweede !iii. v11,n 

artikel 2 van Ons vorena11,ngeha11,ld beslnit van 
9 Juli 1929 (Staat~bl,td n°. '.l83) wordt. in plaats 
·van: ,,Ons" ge!Azen : .. Onzen vorenbedoelden 
Minister". · 

Art. Il. Dit besluit t reedt, in werking met 
ingang van den t,weeclPn dag na <lien_ der da~
teekening van het Sta.a.tsbla.d, wa11,rm bet 1s 
geplaat~t. .. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en N1Jver
heid is belast met de uitvoering van clit besluit. 
dat in bet Sta.a.t~bl'ld zal worden gepla11,tst en 
waarv11n afschrift zal word.en gezonden aan 
den Ra.a.cl van State. ' 

Het Loo, den J 9den October 1929. 
WILHELMINA. 

De llfini~le.r 11a.n Arheirl, Handel en Nfjverheid, 
T . . J. Ver s c bun r. 

( Uitge(!. 5 Nov. 1929.) 

19 Oct'>ber 1929. BESLUIT tot nadere her
ziening van de bezoldiginizen en de samen
stelling van het personeel van de tiirectie 
der Pensioenfondsen voor de Koloniale 
La□dsdienare□ en Locale Ambtenaren. 
s. 463. 

Wjj WILHELMINA, enr.. 
Op de voordracht van -Onzen l\Iinist,er van 

Kolonien van 3 September 1929, Afdeeling 
Kabinet. n°. 13; 

Gelet op 11,rtikel 2, lid 2, der wet van 25 .Ju]i 
Hll8 (Stacttshla.d n°. 480) tot oprichting van 
pensioenfondsen voor Enropeesche en lnlanti
~dH' bnrgerlijke en militaire landsdienaren in 
N ederlandsch-Indie, op artikel 1 en 2 onder b 
der wet van 31 Mei 1929 (Sta.a.tsbla.d n°. 296), 
hondende voorbehoud van regeliniz bij de wet 
of bij algPmeenen maatregel van bestnur van 
eenige onderwerpen, dee! nitmakende v11,n de 
regelingen betreffende de pensioenen en gage
menten zoomede de nit.keeringen aan weduwen 
en weezen van bmgerlijke en militaire lands
dienaren, loc,ile ambtenaren en leerkrachten hij 
het bij1~0P.der onderwijs in Nederla.ndsch -lndie 
en hunne na besta11,nden, op a,rt-ikel 6, lid l , 
Yan Ons b ~s lui t va n J fl October 1918 (Sta.a.tsblad 
n°. 566) tot vaststelling van de regelen vc,or 
bot be!1eer, 3nz. !,etreffenrle die pe:1~ioen
fondsen : 

en op Ons beslui t van den 5clen F ebruari 1925 
(Blaa.t8blad n°. 3]) zooal~ clit io gew\jzigd en 
aangevuld b\j Ons besluit van den 8sten Maa1t 
192!:i (8taa!sbla.tl no. 41); 

Nog gekt op Ons beslnit van den Ssten Maart 
Hl29 (8tantsbl, id n°. 72) tot vaststelling van 
regelen t en aanzien van ,le bezo!djginIT ,an 
b..;rgerl\;ke Rijksambtenaren; ~ ,,, 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 October 1929, n°. 28); · 

Gezien het, nader rapnort v,in Onzen voor
notlmden '\[inister van 15 October 1929, Afdee- · 
ling Kabinet,, n°. 6: 

OverwegPnde, _dat het wenschelijk is de be
zoldigingen van den directeur en van den 
tweeden c]irectenr Pn van de verdere ambtennren 
'<"ftll de Pensioenfonrlsen voor de Koloniale 

Lantlsdienaren en Locale Ambtena.ren in over
eenstemmin« te brencren met die vastgesteld 
bij het ,.Beioldigingsbesluit Bnrgerlijke Rijks
ambtenaren 1921<'' en t,evens de bestaande 
regeling van de samenstelling van het personeel 
van de directie dier fondsen te wijzigen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Te rekenen .. van 1 Novemher 192'! te bepalen 

als volgt: 
Art. 1. De navolgende fondsen , te weten: 
A. het Wednwen - en Weezenfoncls: 
1. van Europeesche bmgerlijke ambtenaren 

in Nederl ,1.nilsch-lndie. 
2. der Europeesche officieren van bet 

Nederl11,ndsch-Indische leger, 
3. van E nropuesche militairen beneden den 

rana van officier bij de Koloniale troepen : 
B. het Eigen Pensioenfonds voor : 
1. de Europeesche burgerlijke ambtenaren, 
2. de Tnlaudsche ambtenarcn, 
3. de officieren van de landmacht, 
4. de Enropeesche en met rlezen gel(jkge

stt.lde militairen beneden den rnng van offi
cier, en 

5. de niet-Europeesche rnilitairen beneden 
den r a ng van officier ; . 

C. het pensioenfonds voor Euroµeesche 
locale ambtenaren in Fr.derla.ndsch-lndie., 

ge1,mnenlijk t,e noemen ,, De Pensioenfonclse□ 
voo1· de Koloniale Landsdienaren en Locale 
Ambt-enn.ren", worden gestclcl onder een,· 
directie. 

2. l. H et perRoneel in vasten dienst van 
de clirectie bestaat uit : 

een rlirec~.eur, 
een tweeden dire0tenr, 
twf'fi hoofdambt.enaren, 
ten hoogste vier ambtenaren eerste klasse, 
ten hoogRte zes ambtenaren twe('de klasse, 
ten hoogste veert;en arnbtenaren derdP klasse, 
de noodige scbrijvers of klerken, 
bedienr)en, 
een en and"lr volgens de jaarlijksche fondR

begroot-ingen. 
2. De hoofdambtenaar, die belast is met de 

leidin" van de wiskundige werkzaamheden. 
voert "den titel van ,,hoold d, r wiskundigc a/
deeling" ; aan de ambt,enaren, die belast zijn 
met de uitvoe~ing van die werk7,aamheden, 
kan de t itel van .,wi.skundige" worcler. verleencl : 
het hoofd van cl(' boekhouding voert den titel 
van ,,hoo1dboel.hmuler(8/.er\" en aan de andere 
ambtenaren van de boekhouding kan rle ti tel 
,,boeP;rJilder" of ,J,,ssier" worden verleend. 

::i. 1. De direc tenr, rle tweede clirentenr, 
zoomede de hoofdambtenaren en de 11,mbtenaren 
eerste en tweede klasse worden benoemd, ge• 
schorst en ontslagen door Ons; de ambtenaren 
derde klasse door Onzen Minister van Kolonien ; 
de schrijvers of klerken en de bedienden zoo
mede tijdeEjke ambtenaren, dag- en maand
gelders worden benoemd, geschorst en ontslagen 
door cl.en directeur cler fondscn. 

2. Voor de benoeming tot klerk of t.ot 
ambtenaar worclt, indien de canclidaten geen 
hoogere diploma's bezitten, vereischt. een ge
tnicrschrift, van een voldoend afgelegd examen 
het-;,ij voor de betrekking van klerk bij een der 
Departementen van Algemeen Bestuur, hetzij 
voor boekhouder of wiskunrlige. 

In bijzondere oevallen kan van dezen regel 
worden afg,;weke~, alsook ten behoeve van clie 
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ambtenaren, die v66r den 2dPn Xovember 1918 
reeds bij de Weduwen- en Weezenfondsen van 
lnd.ische !andsdienaren werkzaam waren. 

3. Bevordering in rang geschiedt bij keuze. 
4. 1. De jaarwedden bedra!!en voor : 
den directew· ten minste f 5500-en ten hoogste 

f 7000; 
den tweeden directeur ten minste f 5200 en 

ten hoogste f 6200 ; 
de hoofdambtena,rea ten minste f 4800 en 

tau hoogste f 6000 ; 
de ambtenaren eerste k.lasse ten minste f 3700 

en ten boogste f 4800 ; 
de ambtenaren tweede klas e ten minste 

f 2600 en ten hoogste f 3600 ; 
de ambtenaren derde k.lasse ten minste f 1200 

en ten hoo~ste f 2800 ; 
de klerken ten minste f 1200 en ten hoogste 
2100 ; 
de schrijvers eerste klasse ten minste f 1600 

en ten hoogste f 2200 ; 
de schrijvers tweede klasse ten minste f 1050 

en ten hoogste f 17 50 ; 
de rnachineschr~jvers ten minste f 800 en 

ten hoogste f 1200. 
5. De bezoldigingen van <le bedienden wor

den geregeld door cl.en directeur der fondsen 
overeenkomstig de bezold.igingen van de be
dienden van gelijken rang_ in 's Rijks dienst. 

6. 1. De jaarwedden van de in artikel 4 
genoemde ambtenaren worden, totdat de voor 
ierler vast,gestelde grens is bereikt, bij be
kwaamheid, geschiktheid en d.ienstij ver perio
diek verhoogd op de volgende wijze : 

voor den directeur driemaal, telkens na twee 
jaren dienst in dien rang, met f 500 ; 

voor den tweeden directeur vijfmaal, telkens 
na een jaar dienst in <lien rang, met f 200 ; 

voor de hoofdambtenaren zesmaa.l, telkens 
na een jaar dienst in rlien rang, met f 200 ; 

voo.r de ambtenaren eerste k.lasse vijfmaal, 
telkens na twee jaren dien~t in <lien mng, met 
f 200 en eenmaal na twee jaren dienst in <lien 
rang, met f 100 ; 

voor de ambtenaren tweede klasse vijfmaal, 
telkens na twee jaren dienst in <lien ra.ng, met 
f 200; 

voor de ambtenaren derde kla se achtmaal, 
telkens na twee jaren dien~t in dien rang, met 
f 200; 

voor de k.lerken vijfmaal. telkens na een jaar 
dienst in <lien rang, met f 101) en tweemaal, 
te!kens na twee jaren dienst in <lien rang, met 
f 200. . 

Voor k.lerken op 31 October 1928 reeds in 
dienst der fondsen, die niet met ingang van 
1 November 1928 zijn overgebracht naar den 
gecombineerden rang van a.mbtenaar derde 
klasse, wordt na twee jaren d.ienst in den rang 
van klerk na den datum, waarop het maximum 
in den rang van klerk wordt bereikt, de ja,ar
wedde nog eens verhoogd met f 100; · 

voor de schrijvers eerste klasse zesmaal, tel
kens na twee jaar dienst in d.ien rang, met f 100 ; 

voor de schrijvers tweede klasse viermaal, 
telkens na een jaar dienst in <lien rang, met 
f 100, twcemaal. telkens na twee jaar dienst in 
<lien rang, met f 100 en tweemaai, telken• na 
twee jsar dienst in <lien rang, met f 50; 

voor de machineschrij,ers viermaal, telkens 
na een ja11,r dienst in <lien rang, met f 100. 

2. De toekenning van de perioclieke ver-

hoogingen ges<'hiedt door Omen ~1:inister van 
Koloniiin, behPJve ,-oor de door den directeur 
benoemde ambtenaren en bedienden, ann wie 
ook di, verhoogingen door dezen worden toe
gekend. 

7. De na te noemen bepalingen van he~ 
.,Bezoldigingsbesluit B11rgerlijke Rjjksambte
naren 1928" (8taalsblad 1929, u0 • 72) met de 
daarin nader aan te beengen aanvullingen en 
w;izigingen vin<len voor het perzoneel van de 
directie van de Pensioenfondsen voor de Kolo
nia-le Landsclienaren en Locale Ambt,enaren 
overeenkomstige toepassini;; : 

de ,,Algemeene bepaling ' ; 
va.n ~rtikel 1, de 1eden 2, 3, 4 en 6, met dien 

verstande, dat de tweede alinea van de leden 
2 en 4 voor de machineschrijvers b11iten toe
passing blijft : 

van a1·tikel Ii, de lei!en 2 en 3 ; 
de artikelen 7, . 9 en 10; 
artikel 12, me~ <lien vt:rst.ande, dat in lid 2 

voor de woorden ,,'s Rijks Schatkist'' wordt 
gelezen ,,de fondsen" en in lid 3 voor de woor
den ,,in 's Rijks belan~" wordt gelezen ,,in 
het belang van de fondsen of van het Riik" ; 

de artik:elen 13 en 14; " 
de nrtikelen 15 eo 16, met dien v0 rst.ande, 

dat de voor de bernrdering of de hnitengewone 
verhoogingen benoodigde golden moeten zijn 
beschikbaar gestelcl. hij de bejlrooting van on L
vangsten en uit1nven voor de fondsen; 

<le artikc-len 17, 18, 19 en 20; 
artikel 21, met ,lien verstande, dat in lid l, 

1,, voor de woorden ,,eene hurgerlijke Rijks
betreklting" wordt gelezen ,,:!eno hetrekking 
bij de fondsen" en in lid 1, , , voor de woorden 
.,'s Rijks 8chatki•t" worrlt gelezen ,.de fondsen'' 
en daaraan een !id 1, d, wordt toegevoegd, 
luidende : dat, indien d,. anrle,:e oudec te;i laste 
van ·s Rijks Schatkist eene kindertoelage ge
niet, de in <lit, artikel be,foelde toelage slecbts 
wordt uitgekeerd, indien en voorzoover deze 
toelage hooger is dan hetgeen door den anderen 
ou<ler nit evengeuoemrlen hoofde worrlt ge
noten; 

artikel 22; 
van artikel 23 I id 1 ; 
de artikelP.n 24, 25 en 26 ; 
artikel 2Fl, met <lien verstande dat : 
voor de klerken op 31 October 1928 in clienst 

van de fondsen, <lie worden overgebracht naar 
den gecombineerden rang van ambtenaar derde 
klasse, de omrekening van den voor de bezol
diging ge!digen diensttijd geschiedt door den 
op 1 November 1928 voor de berekening van 
de bezoldiging geldigen diensttjid, zooals deze 
onder de werking van Ons besluit van 5 Fe• 
bruari 1925 (StaatsNad no. 31) op dien datum 
zou zijn verk1egen, te vermenigvuldigen met 
9/14 en daarna tc vermet rderen, bij eene uit
komst van minder dan 5 jaren, met. 1 jaar en 
overigens met 2 jaren ; 

voor de ambtenaren derde klasse, op 31 De
cember 192i als zoodanig in dienst. van de 
fondsen, die omrekening gt>schiedt door den op 
1 Januari 1!)25 voor de berekening van de 
bezoldi!!i-ng geldigen cliensttijd, zooala dez1: 
onder de werking ,an On besluit van 27 M:e1 
192!) (Staatsb!a.d no. 259) op <lien datum zou 
zijn verkregen, te vermenigvuldigen met 14/10 
en vervolgens d'ln aldus op I November 192 
verkregen bezoldiging diensttijd te vermenig• 
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vuldigen met 10/14 en daarna te vermeerderen 
me~ 6 jaren; 

voor de ambtenaren derde klasse op of na 
1 ,Tanuari 1925 tot dien rang benoemd of be
vorderd, den op l November 1!)28 verkrecren 
bezoldigingsdiensttijd te vermenigvuldigen ~et 
10/14 en rlaarna te vermeerderen met 6 jaren ; 

de artikelen 30, 31, 32, 33, 34, 3-5, 36, 37, 
38, 39, 40 en -14. 

S. Voor gevallen, waarin dit besluit niet of 
niet. naar biflijkheid voorziet, wordt door Ons 
eene bijzondere regeling getroffen oi:, voordracht 
van Onzen Minister van Kolonien. 

9. Ons besluit van 5 Februari 1925 (S!aats
blad n°. 31 ), zooals dat later is gewijzicrd en 
aangevuld bij Ons besluit, van 8 -J\faart"' 1926 
(StaatlJ',lad n°. 11 ), is verval!en, behoudens de 
t<?epas3ing ,daar:".an ii: gevallen, overeenkomstig 
die, bedoe,d b:u art1kel 32 van het Bezoldi
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena.rC'n 1928. 

10. 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na <lien van de 
dagteekening van het 8taat~~lad, waarin het is 
geplaatst . _ 

2. Voor zoover op grond van en overeen
,komstig ,!e bepalingen en regelingen van Ons 
besluit van 5 Febrnari 1925 (Staatshlad n°. 31 ), 
:zooals dez6 op 31 October 1928 lnidden, nog n'a 
genoemden datum weddeverhoogingen zijn toe
geke~d, waardoor de ambtenaar op den dag 
ua d1en van de afkondiging van dit besluit 
meer gemet dan hem overeenkomstig de be
palingeil en regelingen van <lit besluit toekomt, 
wordt Z1JnP wedde, met inbegrip ;van de toelagen, 
eerst vanaf den tweeden dacr na <lien van de 
afkondigin~ ternggebracht op

0

het bedrag, waar
op de amt>tenaar ingevolge dit besluit aan
spraa1, heeft. 

Onze Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, dat in het Staatsblad 
:zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van Rtate. 

HPt T,oo, den 19den October 1929. 
WILHELMINA. 

De jJJin-ister van K n/nnien, De Graaf f. 
( Uitgeq. 30 Ort. 19~9. ) 

19 Octob er 1929. KONINKLIJK BESLUIT 
betreffende afbetaling van de schadeloos
stellingen wegens opheffing van jacht
rechten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landhouw, van 5 October 1929, n°. 1850, af
<leeling Alg·emeen Secretariaat en Comptabili
teit, en van Onzen Minister van Fina ncien 
·rnn 14 October 1929, n° . 35, afdeeling Gene
r ale Thesaurie; 

Gelet op artikel 71, 4de lid , der J achtwet 
l923; 

Hehben goedgevonden en verstaan: 
1 °. te gel as ten, dat vervroegde algeheele 

afbetaling van de schadeloosstelling wegens 
opheffing van jachtr!)chten zal geschieden; 

2°. te bepalen, dat, voor zoover ten aan
J<ien van eenige schadeloosstelling de vierde 
maand, volgende op die , waarin omtrent het 
bedrag er van onhenoepelijk is beslist reeds 
is i ngetreden, de schadeloosstell ing ve~hoogd 
za l worden met een interest van 6 ten hon-

derd en per jaar, te rekenen met den eer
sten dag van die maand tot en met den da
tum van betaalbaarstelling. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de -uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer . 

Het Loo, 19 October 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Ministe,· van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

De Minister i·an Financien, D e Gee r. 
(B.) 

21 October. 1929. BESLUIT tot toepasselijk
verklarmg van de xegelen omtrent het ver
leenen van geldelijke tegemoetkoming aan 
de nagelaten betrekkingen van in en door 
den dienst omgekomen Europeesche mili
tairen van het leger in Nederland.sch-ln- · 
die op de nagelaten betrekkirigen van in 
en door den dienst omgekomen militairen 
dienende bij de troepen in Su,·inam,e e~ 
Cumrao. S. 464. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende dat het wenschelijk is een re

gelu~g te treffen ten aanzien van het verlee
nen van geldelijke tegemoetkoming aan de 
nagelaten betrekkingen van in en door den 
dienst omgekomen militairen dienende bij de 
troepen in Suriname en Curdrao; 

Op de voord1·acht van Onzen Minister van 
~oloni~n van 24 September 1929, 6e Afdee
lmg, n. 21 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 October 1929 n° . 26) ; 

Gezien de nadere voordracht van Onzen Mi
nister van Kolonien van 15 October 1929 6e 
Afdeeling n° . 8; ' 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de regelen, vastgesteld of 

nog vast te stellen ten aanzien van het ver
leenen van geldelijke tegemoetkoming aan de 
nagelaten het1;ekkingen van in en door den 
dienst omgekomen Europeesche militairen van 
het leger in N ede,·land.sch-lndi i!-, overeenkom
stige toepassing vinden op de nagelaten be
tre1-kingen van in en door den dienst omge
komen militairen, dienende bij de troepen in 
Suriname en Cu,·arao, met <lien verstande, dat 
de daaruit voortvloeiende uitgaven komen ten 
laste van het XIe Hoofdstuk der Rijksbegroo
tmg. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 21sten October 1929. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· 'van Kolonien, De Graaf f. 
(Ui tgeg. 7 Nov. 1929.) 
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21 October 1929. KO INKLIJ K B ESLUIT. 
(Wet op het begraven A rt . 25. ) 

H et 2e lid van art. 25 is in <l ien zin 
op te vatten, dat eerst na verloop van de 
in het l e lid bedoelde 10 jaren vergun
ning tot uitgraving van den grond ter 
meerdere diepte clan 0.5 M. aan Ged. 
Staten kan worden gevraagd, terwijl be
zaa i ing of beplanting van den grond nit 
<lien t ij d ook zonder vergunning van Ged. 
Staten geoorloofd is, mits de grond n iet 
d ieper clan 0.5 M . wordt vergraven. 

Aangezien na de sluiting der begraaf
p laats op 10 Maart 1928 nog geen t ien 
jaren waren verstreken, hebben Ged. Sta
ten te1·echt op het verzoek van B. en W. 
om vergunning krachtens het 2e lid afwij 
zend beschikt, ook al was van de begraaf
pl aats sinds 1865 geen gebmik meer ge
maakt. 

Wij WI LHELi\lINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Burgemeester en , vethouders van Wouw tegen 
het besluit van Ged. Staten van Noord-Bra
bant van 1 Augustus 1928, G. n°. 307, le 
Afdeeling, waarbij vergunning is geweigerd 
tot ui tgraving van een gedeelte van een (ge
sloten ) begraafplaats ter meerdere diepte clan 
0.5 M. ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 2 
October 1929, n° . 705; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Staat, M inister van B innenlandsche Zaken en 
Landbouw van 16 October 1929, n° . 2986, Afd. 
Armwezen ; 

0. dat Burgemeester en Wethouders der ge
meente \Vouw in hunne vergadering van 10 
M aart 1928 hebben besloten met ingang van 
1 Apr il 1928 de algemeene begraafplaats, ge
legen aan den Bergschen Weg te Wouw, ka
dastraal bekend gemeente Wouw, sectie L , 
n° . 315, met uitzondering van het zuid-ooste
lij ke gedeel te, ter lengte van 28 M. en ter 
breedte van 24 M., gesloten te verklaren, daar
bij overwegende, dat van de bedoelde alge
meene begraafplaats, behalve van het genoem
de zuid-oostelij ke gedeelte, nader afgescheiden 
van het over ige gedeelte, sinds 1865 geen ge
bruik meer wordt gemaakt; 

dat het gemeentebestuur van Wouw bij schrij 
ven van 14 Maart 1928 aan Geel. Staten van 
Noordbrabant, op grond van art. 25, 2e lid , 
der wet van 10 April 1869, S. 65, vergunning 
heeft gevraagd om het gesloten gedeelte der 
begraafplaats ter meerdere diepte clan 0. 5 M. 
te vergraven ; 

dat Ged. Staten bij schrijven van 1 Augustus 
1928, G. n°. 307, l e a fdeeling, aan het ge
meentebestuur hebben bericht, dat de gevraag
de vergunning door hen niet kan worden ver-
leend ; · 

dat van deze beslissing Burgemeester en 
Wethouders van Wouw bij Ons in beroep zij n 
gekomen, aanvoerende, dat het verzoek aan 
Ged. Staten alleen is gedaan, ten einde het 
bedoelde gedeelte der begraafplaats te be
stemmen voor het begraven van cadavers van 
het openbaar slachthu is, omdat de gemeente 
over geen antler tenein beschikt en het ook 
moeil ij k zal zijn in de omgeving een terrein 
macht ig te worden, terwijl het tevens in het 

f inancieel belang der gemeente is te noemen; 
dat op <lit gedeelte gedurende mee1· <Ian 70 
ja ren geen en kel l ij k meer wer d begraven, zoo
dat u it een hygicnisch oogpunt daartegen we! 
geen bezwaren zullen zij n, terwijl ook familie
omstandigheden geen beletsel kunnen worclen 
genoemd, daar menschen van 70 tot 80 jaren 
zich niet kunnen herinneren wie op het ge
deel te begraven werd; 

0. dat blijkens art. 25, l e lid, der Wet van 
10 April 1869, S . 65, een gesloten begraaf
plaats gedurende 10 jaren onaangernerd moet 
bl ijven liggen; 

dat van dit voorschrift hachtens de wet 
geen vrijstelling kan worden verleend; 

dat het 2e lid van art. 25 in <li en zin is op 
le vatten, dat eerst na verloop van de in het 
l e l id bedoelde 10 jaren vergunning tot uit
graving van den grond ter rneerdere diepte 
clan 0.5 M. aan Geel. Staten kan ,rnrden ge
vraagd, terwijl bezaaiing of beplanting van 
den grond na dien tijd ook zoncler Yergunning 
van Geel . Staten geoorloofd is, mits de groncl 
niet dieper dan 0.5 M. wordt vergraven ; 

dat, aangezien na de sluiting van de onder
werpelij ke begraafplaats nog geen tien j arcn 
waren verstreken, Geel . Staten terecht op het 
verzoek van Burgemeester en Wethouders om 
vergunning krachtens art. 25, 2e lid. 2den 
zin, der Wet afwijzend hebben beschikt; 

Gezien de genoemde , \ 1et; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze :Minister van Binnenl andsche Zaken 

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

21 October 1929. ARREST vau den Hoogen 
Raad. (Arbeidswet 1919 art. 1 ; Mijnwet 
1903 art. 10.) 

U it de gesch iedenis der Ar beidswet 1919 
volgt, dat aan art. 1 v. h . K . B. van 24 
Aug. 1920, S . 721 , de beteekenis is te 
hechten , dat, zoolang de wet van 26 
Maart 1920, S. 156, tot wijziging der 
M ijnwet 1903, S. 1904 n°. 73 n iet in wer
king zal zijn getreden, all e bij cl!) exploi
tatie eener mijn behoorende bovengronds 
gelegen werken en inr ich t ingen - met 
u itzondering a lleen van kantoren - even
a ls tot dusver aan de werking der Ar
beidswet blijven onttrokken. 

De werkzaamheden, verrich t op het ter
rein der mijn aan een gebouw, hetwelk 
door de mijnd irectie bestemd was voor een 
synthetische ammoniakfabriek a ls een ne
venbedr ijf der mijn, zijn m itsd ien in den 
wettel ij ken zin te beschouwen a ls werk
zaamheden in een bovengronds gelegen 
werk , behoorende bij de exploitatie eener 
m ijn. Aan deze opvatting, d ie in overeen
stemming is met de strekking der M ij n
wet van 1810, staat niet in den weg, dat 
de fabr iek op grooten a fstand van den 
zetel der mijn zal komen en he t bedrij f, 
hetwel k daar in zal worden u itgeoefend. 
niet een geheel zal vormen met het be
drijf v. h. delven van steenkolen, noch 
voor een steenkolenontginning noodzake
lijk is. Evenmin is van belang, dat het in 
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cleze een nog slechts in aanbouw zijncle 
fabriek betrof. 

De omstancligheicl, dat de werkzaam
heden plaats vonden in een in aanbouw 
zijnd bouwwerk (art. 2 I aanhef en C der 
Arbeidswet 1919) en bet feit, dat requi
rant als directeur der N. V . ,, Internatio
naal Gewapend Betonbouw" dat bouw
werk had aangenomen, zijn op grond v. h . 
bovenstaande niet afdoende voo1· de toe
passelijkheid der Arbeidswet. 

Vernietiging v. d. vonnissen der Rb. en 
v. d. kantonrechter, die de Arbeidswet 
toepasselijk achtten. 

Cone!. Adv. -Gen. cf. 

Op het beroep van C. M. J . W. K. , requi
rant van cassatie tegen een vonnis van de 
Arr.-Rechtbank te Maastricht van 29 Mei 
1929, houdende bevestiging in hooger beroep 
van een mondel ing vonnis van het Kanton
gerecht te Sittard van 11 J anuari 1929, waar
bij na verzet is bekrachtigd een bij verstek 
gewezen mondeling vonnis van dat Kantonge
recht van 9 November 1928, bij hetwelk hij 
wegens het als hoofd en bestuurder eener on
derneming, waarin arbeid wordt verricht in 
eene fabriek of werkplaats, niet zorgen: a. dat 
in die inrichting op een plaats, die vrij toe
gankelij k is · voor alle arbeiders in de inrich
ting werkzaam, eene gedagteekende en door 
hem onderteekende arbeidslijst als bedoeld in 
art. 68 der Arbeidswet 1919 opgehangen is, en 
b. dat in die inrichting een arbeidsregister a ls 
bedoeld in gemeld artikel der Arbeidswet. l(l19 
aanwezig is, met toepassing der artt. 23, 91 
Sr., 1, 2, 68, la en b, 83, I der Arbeidswet 
1919, is veroordeeld tot twee geldboeten elk 
van drie gulden, en vervangende hech tenis 
van drie dagen voor elke boete. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Bij vonnis van den Kantonrech ter te Sittard 
van 9 November 1928 werd requirant tot cas
satie bij verstek veroordeeld tot twee geldboe
ten, ieder van f 3, bij gebreke van betaling of 
verhaal te vervangen door hechtenis van drie 
dagen voor iedere boete en we! ter zake, dat 
hij den 5en October 1928, des namiddags circa 
5 uur, als directeur der Naamlooze Vennoot-

. schap ,,Internationale Gewapend Betonbouw" 
gevestigd te Breda, en zoo - als hoofd en be
stuurder van eene bouwwerkonderneming van 
die Naamlooze Vennootschap - gelegen onder 
de gemeente Sittard, in de omgeving van den 
weg van Lutterade naar Urmond, waarin als-

toen in een, in aanbouw zijnd, gasscheidings
gebouw arbeid werd verricht, door den arbei
der Petrus Nicolaas Grootjans, geboren 25 
Sep tern ber 1906, bestaande in het sorteeren 
van betonhout, niet gezorgd had, dat aldaar te 
Sittard in die onderneming, in die inrichting, 
op een plaats, die v1·ij toegankelijk is voor alle 
arbeiders, in die inrichting werkzaam, eene 
gedagteekende en door hem onderteekende ar
beidslijst, als bedoeld in art. 68 der Arbeids
wet 1919 , S. 624, opgehangen was, en een 
arbeidsregister, als bedoeld in gemeld art. 68 
der Arbeidswet aanwezig was. Na verzet is 
dit vonnis bekrachtigd en na hooger beroep 
vanwege den veroordeelde ingesteld, werd dit 
bekrachtigende vonnis door de Arrondisse-

ments-Rechtbank te Maastricht bevestigd bij 
haar vonnis van 29 April 1929, waartegen 
verdachte zich tijdig in cassatie heeft voor
zien en waartegen hij bij schriftuur als middel 
van cassatie doet aanvoeren : 

Schending of verkeerde toepassing van artt. 
1, 2, 68a en b der Arbeidswet 1919, en art. 1 
van het K . B. van 24 Aug. 1920, S. 721, 
daar de Rechtbank het gepleegde feit heeft 
geoordeeld te zijn een strafbaar feit, zulks ten 
onrechte, daar in deze geen arbeid w erd ver• 
richt in den zin van art. 1 der Arbeidswet, 
nu het betrof werkzaamheden, venicht bij het 
bouwen der synthetische ammoniakfabriek, 
die behoort tot de exploi_tatie der Staatsmijn 
Maurits. 

Dit middel sluit geheel aan bij het door 
requirant, bij monde van zijnen vertegen
woordiger, voor de R echtb'ank gevoerde ver
weer, dat, wijl het bier betrof den aanbonw 
van eene synthetische ammoniakfabriek op 
terrein der Staatsmijn Maurits en uitmakende 
een nevenbedrijf van die mijn, niet de Ar
beidswet, doch het Mijnreglement op dien 
arbe id toepasselijk zoude zijn . 

De Rechtbank heeft dit verweer venvorpen 
en het telastgelegde en bewezenverklaarde 
strafbaar geoordeeld op drie , hieronder nader 
te bespreken gronden, welke elk voor zich 
hierop neerkomen, dat de ten dezen verrichte 
arbe id , naar het oordeel der Rechtbank, niet 
betreft werkzaamheden, op welke de Arbeids
wet 1919 niet toepasselijk is in verband met 
de bepaling van art. 1 aanhef en onder b. 
dier wet, waar volgens deze onder ,,arbeid" 
verstaat alle werkzaamheden in eene onderne
ming, behalve werkzaamheden in de onder
grondsche werken van mijnen, benevens in de 
daarbij behoorende bovengronds gelegen wer
ken en inrichtingen, bij algemeenen maatre
gel van bestuur • aangewezen, terwijl art. 1 
van den diensvolgens bij Koninklijk besluit 
van 24 Augustus 1920, S. 721, vastgestelden 
al gemeenen maatregel van bestuur bepaalt: 
,,Tot het tijdstip, waarop in werking treedt 
de wet van 26 Maart 1920, S . 156, tot wijzi
ging van de Mijnwet 1903, S. 1904 n°. 73. 
worden onder bovengronds gelegen werken en 
inrichtingen van mijnen, waarop de Arbeids
wet 1919 niet van toepassing is, verstaan a lle 
bij de exploitatie eener mijn behoorende bo
vengronds gelegen werken en inrichtingen met
uitzondering van kantoren." 

De eerste grond, waarop de beslissing der 
Rechtbank steunt, is deze, dat, - daargelaten 
de vraag, of eene synthetische ammoniakfa
briek is te beschouwen als behoorende tot de 
bij de exploitatie eener mijn bovengronds ge
legen werken en inrichtingen, - de door 
Grootjans in dienst van verdachte, als di
recteur der Naamlooze Vennootschap Inter
nationale Gewapend Betonbouw, verrichte 
werkzaamheden zijn verricht in diens onder
neming en mitsdien onder het begrip ,,ar
beid" van artikel 1 Arbeidswet 1919 vallen. 
Verdachte, aldus vervolgt de Rechtbank deze 
hare redeneering, heeft immers in zijn voor
melde hoedanigheid van de Mijn-Directie aan
genomen _het maken van een ·machinegebouw 
met bijbehoorende werken op het terrein voor 
een synthetische ammoniakfabriek nabij de 
Staatsmijn Maurits; dit werk zal we! bestemd 
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worden tot het bere iden van synthetische am
moniak, .<loch het is, onafhankelijk van zijne 
bestemming, door verdachte ondernomen om 
er geldelijk voordeel mede te beh alen. 

Het wil mij voorkomen, dat deze overwe
ging der R echtbank niet wettigt de daaraan 
Yerbonden gevolgtrekking, dat de hier ver
richte arbeid zoude zijn arbeid in den zin der 
Arbeidswet 1919. Immers, a l zijn de hierbe
<loel de werkzaamheden inderdaad te beschou
wen als werkzaamheden in eene onderneming, 
bcpaaldelijk in de onderneming, waarvan ver
dachte de directeur is, clan nog - zouden zij 
m.i. - gelet op voormelde bepaling van art. 
1 der Arbeidswet 1919 - niet onder het daar 
omschreven begrip ,, arbeid" vallen, indien 
zij tevens zijn aan te merken als werkzaam
heden in de onder b van dat artikel bedoelde 
J)ovengronds gelegen werken en inrichtingen. 

Ts <lit juist, dan volgt daaruit, dat ook de 
in de tweede plaats door de Rechtbank aange
YOerde grond, dat de in dezen verrichte werk
zaamheden vallen onder arbeid van in aan
bouw zijnde bouwwerken, haar oordeel, dat op 
den h ierbedoel den arbeid de bepal ingen der 
A rbe idswet van toepassing zijn, niet ve1·mag 
te steunen. Of zulks al dan niet het geval is, 
komt irnmers bij het hier aanwezige geval, in 
Yerband met het zoo juist door mij opge
merkte, uitslui tend hierop neer, of de bedoelde 
werkzaamheden niet of we! zijn werkzaam
heden in de onder b van art. 1 der Arbeids
wet 1919 bedoelde bovengronds gelegen wer
ken. In dit laatste geval doet het rn. i . niets 
ter zake , in wiens ondernerning die werkzaam
heden zijn verricht, noch of zij plaats hebben 
in eenige fabriek of werkplaats in den zin 
Yan art. 2 der Arbeidswet, terwijl ook niet is 
in te zien, waarom onder de sub b van art. 1 
<lier wet genoemde bovengrondsche werken 
niet zouden zijn begrepen in aanbouw zijnde 
bornnverken . 

Ik ben clan ook van oordeel, dat de vraag, 
welke de R echtbank, bij de ontvouwing van 
de beide hiervoren besproken gronden harer 
bes! issing, in het midden heeft gelaten, juist 
is de eenige vraag, met wier beantwoording 
in ontkennenden, clan we! in bevestigenden 
z in. die beslissing staat of valt. 

Ve,:mits de wet van 26 Maart 1920, S . 156, 
tot wijziging van de Mijnwet 1903, S. 1904 
n°. 73, tot heden niet in werking is getreden, 
zijn overeenkomstig het thans nog geldende, 
in verba.nd met art. 1 sub b der Arbeidswet 
1919 uitgevaardigde en hierboven vermelde, 
Kon. Besluit van 24 Augustus 1920, S . 721, 
onder de in die bepaling der Arbeidswet be
doelde bovengronds gelegen werken te ver
staan : a lle bij de exploitatie eener mijn be
hoorende bovengronds gelegen werken en in
richtingen met uitzondering alleen van kan
to ren. 

A.l s blijkens het bestreden vonnis vaststaan
de, meen ik ervan uit te mogen gaan, dat de 
werkzaamhecl en, verricht door den bij dag
vaard ing aangeduiden persoon, waren werk
zaamheden in eene in aanbouw zijnde synthe
tische ammoniakfabriek op terrein der Staats
mijn Maurits, welke fabriek was bestemd om, 
na hare voltooiing, een nevenbedrijf dier mijn 
te vormen. 

::ii ede hiervan uitgaande, - naar het mij 

voorkomt, - komt de Rechtbank vervolgens 
tot den clerden grond, waarop zij haar be
toog, dat de Arbeidswet hier toepasselijk is, 
doet berusten, en beantwoordt clan de, door 
mij met rnquirant in dezen uitsluitend beslis
send geachte vraag hierbovenbedoeld, in dezen 
zin, dat eene synthetische ammoniakfabriek, 
naar haar oordeel, niet is aan te merken als 
een bovengronds gelegen werk of inrichting, 
behoorende bij de exploitatie der mijn Mau
rits, terwijl d it oordeel der Rechtbank blijkt 
te steunen op deze overwegingen: 

,,dat immers eene fabriek, als waarvan de 
rede is, benut en verwerkt onderdeelen, voort
gekomen uit koolproducten, welke ook elders, 
clan in verband met eene mijn benut en ver
werkt kunnen en plegen te worden; 

dat we! zoude kunnen worden beweerd, dat 
het bedrijf eener sythetische ammoniakfabriek, 
uit een industrieel en commercieel oogpunt, 
bij de exploitatie eener mijn behoort, doch 
dat een zoodanige fabriek niet een geheel 
vormt met het bedrijf van het delven van 
steenkolen, noch dat een zoodanige fabriek 
voor eene steenkoolontginning noodzakelijk is ; 

dat dit te meer klemt, nu de ammoniak
fabr iek in kwestie wordt gebouwd op zoo 
grooten afstand van den zetel der -mijn Mau
rits, dat niet kan gezegd worclen, dat die 
fabriek met de exploitatie van die mijn een 
geheel vormt of daartoe behoort; 

dat ook de oorspronkelijke redactie van ar
tikel 1 onder b der Arbeidswet 1919 e rop 
wijst, dat het alleen de bedoeling is geweest, 
aan de werking van die wet te onttrekken 
zoodanige bovengronds gelegen werken en in
richtingen, als onmiddellijk verband houden 
met het delven van kolen, en welker opsom
ming hoofdzakelijk is teruggenomen, teneinde 
met de wijziging der techniek bij de bepaling 
van de werken en inrichtingen rekening zou 
kunnen worden gehouden; 

dat dit onmiddellijk verband tusschen het 
aan de oppervlakte brengen van steenkool en 
eene synthet ische ammoniakfabriek niet aan
wezig is; 

dat derhalve het verweer van verdachte be
hoort te worden verworpen." 

Met requirant zoude het mij willen voorko
men, dat de Rechtbank in deze overwegingen 
een besliss ing geeft omtrent de beteekenis van 
het in art. 1 van voormeld K . B. van 24 
Augustus 1900, S . 721, vervatte begrip: ,,alle 
bij de exploitatie eener mijn behoorende bo
vengronds gelegen werken en inrichtingen", 
terwijl tevens uit de daarvoor aangevoerde 
gronden, voor zoover van feitelijken aard, 
blijkt, dat de Rechtbank aan dat begrip toe
kent eene beteekenis, we] ke, naar mijne be
scheiden meening, enger is , clan die, welke 
daaraan m. i. - vooral met het oog op de 
geschiedeni~ van de totstandkoming dier be
paling - behoort te worden gehecht. Ik moge 
trachten dit zoo kort mogelijk toe te lichten . 
De arbeidswet 1911 bepaalde in art. 28 onder 
b," dat die wet niet van toepassing zoude zijn 
op werkzaamheden in mijnen en de bij de ex
ploitatie van eene mijn behoorende werken en 
inrichtingen. Daarentegen werd in het ont
werp der Arbeidswet 1919 (Bijl. Handel. 2e 
Kamer 1918/19, 408, n°. 2) voorgesteld, art. 
1 te doen luiden, als volgt: 
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,,onc.ier ,,arbeid" verstaat deze ,vet alle werk
zaamheden in eene onderneming, . behalve: 
a. enz.; b . in de ondergrondsche werken van 
m ijnen, benevens in de daarbij behoorende 
bovengronds gelegen ophaal- ventilatie- luch t
druk. en pompinrichtingen, zoomede in de 
bad-, wasch. en kleedinrichtingen voor het 
ondergronds werkzame personeel en in andere 
inrichtingen, welke uit de gezondheidsvoor
schriften voor di t personeel voortvloe ien." 
Naar blijkt nit de Mem. v. Toe!. (Bijl. H and. 
2e Kamer 1918/19, 408, n°. 3 biz. 14) , wenschte 
de Regeering met di t voorstel te bereiken, 
dat van de werking der on~worpen wet slechts 
zouden zijn uitgesloten de eigenlijke mijnar
be id en de arbeid in die bovengronds gelegen 
inrichtingen, welke ui t een mijnbouwkundig 
oogpunt geacht moeten worden een 0nafsche ide
lijk geheel met de mijn uit te maken of welke 
noodig zijn in het belang van het ondergronds 
werkzame personeel. Hierbij werd te kennen 
gegeven, dat de mijnondernemingen een steeds 
grooter aa ntal fabr ieken beheeren, die in n iets 
versch illen van industrieele inrichtingen, welke 
buiten verband met het mijnbedrijf worden 
geexploiteerd . Als voorbeelden worden ge-
11oemd brikettenfabrieken, carbidfabrieken , 
cokesfa brieken, electriciteitsfabr ieken en steen
fabrieken . De Regeering achtte geen enkele 
gegronde reden aanwez ig om arbeid in derge-
1 ijke fabrieken en de werkzaamheden, welke 
op de boYengrondsche terreinen eener mijn 
worden Yerricht, buiten de ophaal- vent il atie
enz. inrichtingen , in het wetsvoorstel met 
11ame genoemd, aan eene afzonde.-Jijke wette
lijke regeling te onderwerpen. Vol gens den 
Minister van Arbeid, die deze memorie onder
teekende, was zijn ambtgenoot van Landbouw, 
N ijverhe id en Handel, tot wiens taak de uit- . 
,·oering van de Mijmvet behoort, het met deze 
rneen ing geheel eens, terwijl wijzigingen van 
de Mijnwet 1903, welke in verband met een 
en ander noodi g zouden zijn, bij een afzonder
lijk wetsontwerp zouden worden voorgesteld. 
"\,Vat deze laatste toezegging betreft, schijnt het 
mij niet onbelangrijk erop te wijzen, dat ar
tikel 10 der Mijnwet 1903 (Wet van 27 April 
1904, S. 73), nagenoeg eensluidend met art. 
28 onder b der Arbe idswet 1911, bepaalt , dat 
de Veiligheidswet en de Arbeidswet n iet van 
toepassing zijn op de mijnen en op a lle bij 
de exploitatie eener mijn behoorende werken 
en inricht ingen, zoowel onder als boven den 
grnnd, terwijl art. 9 der Mijnwet 1903 bij 
algemeenen maatregel van bestuur te geven 
voorschriften voorziet, onder meer (sub b.) 
omtrent den arbeid van alle of van sommige 
personen in de mijnen en in of op al le bij de 
exploitatie eener mijn behoorende werken en 
inrichtingen, zoo onder a ls boven den grond, 
hoedan ige voorschr iften bij het toen en th ans 
in werking zijnde Mijnreglement (IC B. 22 
Sept. 1906, S. 248) zij n gegeven. Ware het 
rnorgestelde artikel 1 der Arbeidswet 1919 
aanvaard , dan behoorde dus, blijkbaar in ver
band met de bovenvermelde meening der R e
geer ing , de Mijnwet, wat haar voormelde be
pal ingen aangaat, en derhalve mede de wer
k ingssfeer van het Mijnreglement niet onaan
zien lijk te worden beperkt, zoodat men m. i. 
gerechtigd is aan te nemen, dat aan die be
.staande bepalingen der Mijnwet en met name 

Hl'.l!l. 

aan hetgeen daarin wordt aangeduicl als ,,bij 
de exploitatie eener mijn behoorende inrichtin
gen, zoowel onder a.ls boven den grond" , gelet 
ook op de reeds genoemde voorbeelden als 
brikettenfabrieken e. a ., ook door de R egee
r ing eene zeer vee l omvattende strekking 
werd toegeschreven, welke het nieuwe ontwerp 
Arbeidswet, kennelijk met het doe! om de 
werkingssfeer van die wet te verrui111en, juist 
binnen zeer en~e g ·enzen wenschte terug te 
brengen. Nu bhjkt evenwel zeer duidelijk uit 
het Voorloupig Verslag (Bijl. H and. 2e K a
mer 1918/19, 408, n°. 4 biz. 13) , dat de voor
opgestelde begrenzing bij de Volksvertegen
woordig in&: a llesbehalve in goede aarde vie! 
en dat men er a l heel wei·nig voor gevoelde 
om de bovengrondsche werken, waaronder het 
Mijnreglement in art. 1 verstaat de tot eene 
mijnontginning dienende werken, inrichtingen 
en teneinen , ten deele onder de Arbeidswet te 
brengen, vooral wegens de daardoor ontstaan-• 
de verbrek ing der eenheid van regaling en 
toez icht, alsook, omdat de voorgestelde opsom
ming in art. 1 sub b van het ontwel'p geene 
re kening hield met de ontwikkeling van de 
techniek, welke tot ·de vestig ing van nieuwe 
inr ichtingen aanleiding kon geven. D at de 
hier aan het woord zijnde tegenstrevers van 
het ontwerp met zoodanige nieuwe inrichtin
gen stelli g niet alleen doelden op dezulke . a ls 
onmiddellij k verband houdend met het delven 
van kolen, - gelijk de R echtbank hier blijkens 
hal'e hierboven weergegeven overweging ken
nelijk meent, - vol gt m. i. zonneklaar uit de 
111 het V . V . gemaakte opmerking, dat het 
zeker voorkomt, dat op de terreinen fabrieken 
worden opgericht, welke met den mijn a1·beid 
niet in direct verband staan, zooals briketten
fabr ieken en andere fabr ieken, in de M. v. T . 
vermeld, terwij] dan verde1· der Regeer ing in 
overweging wordt gegeven, dergelijke inrich
tingen of werken, indien er grond voor mocht 
zijn , met name onder de Arbeidswet te brengen. 

Leest men nu de Memorie van Antwoord 
(Bijl. H and. 2e Karner 1918/19, 408, n°. 5 biz. 
26 en 27 ) en art. 1 onder b der Arbeidswet, 
gelijk het thans luidt, dan is het m. i. moeie
lijk, om tot eenige andere gevolgtrekking te 
geraken, clan dat de R egeeri ng, zwichtende 
voor de daartegen aangevoerde bezwaren, de 
voorgestelde enge begrenzing der van de 
Arbeidswet nit te sl ui ten bovengrondsche wer
ken van mijnen niet heeft aangedurfd, doch 
anderzijds, dankbaar gebruik makende van den 
H aar gegeven wenk, zich heeft voorbehouden 
0111, waar zulks noodig of wenschelijk zoucle 
voorkomen, door uitdrukkelijke aanwijzing bij
al gemeenen maatregel van bestuur sommige 
bij de ex ploitatie eener mijn behoorende bo
vengrnnds gelegen werken en inrichtingen 
aan de bepalingen der Arbeidswet te onder
werpen. I n verband hiermede zijn dan ook de 
bepalingen der Mijnwet 1903, S. 1904 n°. 73, 
bij de Wet van 26 M aart 1920, S. 156, in dier 
voege gewijzi!l'd, dat in de bovengemelde ar
tikelen 9 en · 10 achter ,,daarbij behoorende 
werken en inrichtingen" zijn ingelascht de 
woorden ,,bij algemeenen maatregel van be
stuur aangewezen". Deze wet is intusschen tot 
heden niet in werking getreden en de daarbij 
bedoelde a lgemeene maatregel van bestuur, 
die derhalve, in dit geval wat de in art. 9 be-

57 
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doelde voorschriften betreft, bestemd zal zijn, 
het thans bestaande Mijnreglement te vervan
gen, laat zich wachten. Moeilijkheden, betref
fende de juiste omgrenzing van hetgeen hier 
cenerzijds aan bet Staatstoezicht op de Mijnen 
ware over te laten, anderzijds onder de waak
zaamheid der Arbeidsinspectie ware te bren
gen, schijnen hieraan wellicht niet vreemd. 
Uw Hooge Raad gelieve daartoe onder meer 
kennis te nemen van het door requirant over
gelegde afschrift van een rapport, aan Z. E. 
den Minister van Waterstaat onder dagtee
kening van 11 December 1923 uitgebracht 
naar aanleiding van vruchteloos gebleven po
gingen om, op uitnoodiging van genoemden 
bewindsman, door de naastbetrokkenen eene 
bevredigende scheidingslijn vast te stellen tus
schen de werkkringen van de Arbeidsinspectie 
en bet Staatstoezicht op de Mijnen ten aan 
zien van de bovengrondsche mijnwerken. 

Inmiddels heeft de Regeering, in afwacbting 
van de inwerkingtreding der bovengemelde 
Wet van 26 Maart 1920, S. 156, en in ver
beiding van het daarop te bouwen nieuwe 
Mijnreglement, inwoverre aan art. 1 sub b 
der Arbeidswet 1919, uitvoering gegeven, dat 
bij het meergenoemde K. B. van 24 Aug . 
1920, S. 721, de daar bedoelde algemeene 
maatregel van bestuur is uitgevaardigd, waar
door voorloopig als bovengronds gelegen wer
ken en inrichtingen van mijnen, waarop de 
Arbeidswet 1919 niet van toepassing is, zul
len ,,,orden verstaan alle bij de exploitatie 
eener mijn behoorende bovengronds gelegen 
werken en im·ichtingen met uitzondering van 
kantoren. 

H et behoeft, naar het mij voorkomt, we! 
haast geen betoog, dat deze bepaling, welke 
eene zeer nauwe overeenkomst vertoont met 
de bewoordingen, zoowel van art. 28 onder b 
der Arbeidswet 1911, als met die der artt. 9 
en 10 der Mijnwet 1903, wat betreft de aan
wijzing der bovengrondsche mijnwerken en 
-inr ichtingen, geene enkele verandering kan 
hebben gebracht in den toestand, zooals de 
Regeering dien, blijkens den boven weerge
geven inhoud der M. v. T. op het voorge
stelde art. 1 der nieuwe Arbeidswet, meende 
te zien. Mocht het mij derhalve gelukt zijn, 
Uwen Hoogen Raad, in vorenstaand geschied
kundig overzicbt, te overtuigen, dat het be
grip ,.bij de exploitatie van een mijn behoo
rende bovengronds gelegen werken en inrich
tingen" hlijkbaar moet worden opgevat in wo 
ruim mogelijken zin en daarvoor in elk geval 
niet kunnen gelden de beperkineen, waaraan 

.de Recbtbank in het bestreden vonnis bet 
zoude willen onderwerpen, dan meen ik, dat, 
gegeven hetgeen, naar mijne meening, hier 
als feitelijk vaststaande mag worden aange
nomen, namelijk, dat de bij dagvaarding ver
richte werkzaamheden plaats hadden in een. 
ten behoeve van de Staatsmijn Maurits, im
mers van eene, door die mijn a ls een harer 
nevenbedrijven bestemde, synthetische ammo
niakfabriek, in aanbouw zijnd bouwwerk ge
legen, - zij het dan ook op geruimen afstand 
van den zetel dier mijn - , niettemin op haar 
terrein, die, in de telastelegging omschreven 
«rbeid behoort t~ worden begrepen onder 
werkzaamheden in de bij exploitatie dier mijn 
behoorende bovengronds gelegen werken of 

inrichtingen, zoodat de Arbeidswet tcP dezen 
niet. kan worden toegepast. Ik acht het Yoo,· 
gedragen middel derhalve gegrond en, ve1·mits 
teger. de tela.stegelegde en bewezen verklaarde 
fei rnn ook niet. bij eenige andere wet onder 
bedreiging van straf is ,·oorzien, heb ik de 
:aer te concludeeren. dat Uw Raad het bestre
den vonnis moge' vernietigen, behalve voor 
zoover daarbij bet aan requ1rant telasregeleg
de is bewezen verklaard, en rechtdoende over
eenkomstig art. 105 R. 0., na vernietiging, 
onder gemeld voorbehoud, van de in dezen 
door den Kantonrechter te Sittard gewezen 
vonnissen, het bewezenverklaarde niet straf
baar zal Yerklaren en requirant van alle 
reohtsvervol g ing deswege zal ontsl aan. 

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

Jhr. Feith; 
Gelet op het middel van cassatie namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur: (zir 
Cone!. Adv.-Gen.); . 

0. dat bij het bestreden rnnnis is bevestigd 
een vonnis van het Kantongerecht te Sittard 
van 11 Januari 1929, houdende bekrachtiging 
na verzet van een bij verstek gewezen vonnis 
van dat Kantongerecht van 9 November 1928, 
waarbij met qualificatie en strafoplegging als 
voorzegd, ten laste van den requirant werd 
bewezen verklaard: (z ie Cone!. Adv.-Gen.) ; 

0. dat de Rechtbank bij bedoeld vonnis re
quirant's verweer, - als zou, wijl het ten deze 
betrof den aanbouw van een synthetische am
moniakfabriek op het terrein der Staatsm.ijn 
Maurits, uitmakende een nevenbedrijf van die 
mijn, niet de Arbeidswet, doch het Mijnregle
ment op dien arbeid toepasselijk zijn, - in 
l,oofdzaak op de navolgende gronden ver
wierp: 

,,dat, blijkens art. 1, I aanhef en b der Ar
beiaswet 1919 en artikel 1 van het Koninklijk 
Besluit van 24 Augustus 1920, S. 721, in ver
band met het nog niet in werking zijn getre
den der wet van 26 :Maart 1920, S. 166, tot 
wijziging der Mijnwet 1903, S. 1904, n° . 73, 
de Arbeidswet 1919 niet van toepassing is op 
alle bij de exploitatie van eene mijn behoo
rende boveng,onds gelegen werken en inrich
tingen, met uitzondering van kantoren ; 

da t echter, - daa rgelaten de vraag of eene 
synthetische ammoniakfabriek is te beschou
wen als behoorende tot de bij de exploitatie 
eener m.ijn bovengronds gelegen werken en in
richtingen, - de door getuige Grontjans in 
dienst van requirant als dire~teur der N. V. 
,, Internationale Gewapend Betonbouw" ver
richte werkzaamheden zijn verricht in diens 
onderneming en mitsdicn onder het begrip 
,,arbeid" van art. 1 Arbeidswet 1919 vallen; 

dat requirant immers in zijn voormelde hoe
danigheid van de Mijndirectie heeft aange
nomen het maken van een machinegebouw 
met bijbehoorende werken op het terrein voor 
een synthetische ammoniakfabriek nabij de 
131\aatsmijn Maurits; 

uat dit werk wel bestemd za] worden tot het 
bereiden van synthetische ammoniak, doch dat 
het, onafhankelijk van zijn bestemminll", door 
requirant is ondernomen om er geldelijk voor
deel mede te behalen; 

dat verder de door getu ige Grootjans Yer 
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richte werkzaamheden in requirant's voormel
·Je onderneming, bestaande in bet sorteeren 
van betonhout, vallen onder arbeid van in 
aanbouw zijnde bouwwerken, en derbalve te
i;echt is aangenomen, dat arbeid is venicbt rn 
requirant's onderneming en dat van geen straf • 
uitsluiting is gebleken; 

dat, - al mocht worden aangenomen, dat 
het oprichten van voormeld machinegebouw, 
bestemd tot bereiding van synthetiscbe am
moniak, e6n geheel met de exploitatie der 
mijn Maurits vormt, - zoodanige fabriek 
naar bet oordeel der R echtbank toch niet in 
den zin der wet al s een werk of inrichting 
,.beboorende bij een mijn" zou zijn aan te 
merken; 

dat irnmers een fabriek a ls waarvan bier 
sprake is, benut en bewerkt onderdeelen, 
voortgekomen uit koolproducten, welke ook 
elders clan in verband met eene mijn benut 
en verwerkt kunnen en -plegen te worden; 

dat wel zou kunnen worden beweerd, dat 
het bedrijf eener synthetische arnmoniakfabriek 
uit een industrieel en commercieel oogpunt bij 
de exploitatie eener mijn behoort, doch dat 
een zoodanige fabriek niet Mm geheel vo1·mt 
met bet bedrijf van bet delven van steenkolen , 
noch dat een zoodanige fabriek voor eene 
steenkoolontginning noodzakelijk is; 

dat dit te meer klemt, nu de amrnoniakfa
br iek in kwestie wordt gebouwd op zoo groo
ten afstand van den zetel der mijn Maurits, 
dat niet gezegd kan worden, dat die fabriek 
met de exploitatie van die mijn een geheel 
vorrnt of daartoe beboort; 

dat ook de oorspronkelijke redactie van art. 
1 onder b der Arbeidswet 1919 er op wijst, dat 
bet alleen de bedoel ing is geweest aan de 
werking van die wet te onttrekken zoodanige 
bovengronds gelegen werken en inrichtingen, 
als onmiddellijl;: verband houden met bet del
ven van kolen en welker opsomming hoofd
zakelijk is teruggenomen teneinde met de wij
ziging der techniek bij de bepaling van de 
werken en inrichtingen rekening zou kunnen 
worden gebouden; 

dat dit onmiddellijk verband tusschen bet 
aan de oppervlakte brengen van steenkool en 
eene synthetiscbe ammoniakfa.briek niet aan
wezigi is;" 

0. naar aanleiding van bet tegen deze be
slissing gerichte middel van cassatie: 

dat de bepalingen van art. 68 la en b en 
83 I der Arbeidswet 1919 slecbts clan op bet 
hoofd of den bestuurder eener onderneming 
toepasselijk zijn, indien in die onderneming in 
een fabriek of werkplaats, in den zin daaraan 
gehecht bij art. 1 dier wet ,,arbeid" wordt 
verricht · 

dat yo~rmeld artikel onder ,,arbeid" verstaat 
,,alle werkzaambeden in eene onderneming, 
behalve werkzaamheden" ..... . (onder meer) 
,.in de ondergrondsche werken van mijnen en 
in de daarbij behoorende bovengronds gelegen 
werken en inrichtingen bij Algemeenen Maat
regel van Bestuur aangewezen", terwijl art. 
1 van bet K. B. van 24 Augustus 1920, S. 
721, ter uitvoering van dit artikel bepaalt, 
dat tot bet tijdstip, waarop in werking treedt 
de wet van 26 Maart 1920, S. 156, tot wijzi
ging van de Mijnwet 1903, S. 1904 n°. 73, 
onder bovengronds gelegen werken en inrich-

tingen van mijnen, waarop de Arlieidswet 1919 
niet van toepassing is, verstaan worden ,,alle 
bij de exploitatie eener mijn behoorende bo
vengronds gelegen werken en inricbtingen met 
uitzondering van kantoren"; 

dat, - waar ingevolge voorrne!de bepaling 
van art. 1 der Arbeidswet deze niet van toe
passing is op werkzaamheden iu de daarbij 
aangeduide werken en inrichtingen, zonder 
dat er rekening mede gehouden wordt in wiens 
onderneming de werkzaamheden worden ver
richt, - de omstandigheid, dat de bij dag
vaarding bedoelde werkzaamh_eden plaats von
den in een in aanbouw zijnd bouwwerk (art. 
2, I aanhef en C der Arbeidswet 1919), en bet 
feit, dat requirant als directeur der N. V. 
,,Internationaal Gewapend Betonbouw" dat 
bouwwerk had aangenomen, derhalve voor de 
toepasselijkheid der wet niet afdoende zijn , 
daar enkel bes] issend is bet antwoord op de 
vraag of bedoeld op bet terrein der Staats
mijn Maurits in aanbouw zijnde bouwwerk, 
hetwelk als synthetische ammoniakfabriek 
werd ingericht en als zoodanig moest dienen 
om er een nevenbedrijf der mijn in uit te 
oefenen, valt onder de in voorzegd Koninklijk 
Besluit gebezigde uitdrukking: ,,alle bij de 
exploitatie eener mijn behoorende bovengronds 
gelegen werken en inrichtingen"; 

0. alsnu dat de geschiedenis der Arbeidswet 
1919 uitwijst, dat de Rechtbank aan deze op 
z' cb zelf voor verschillende uitleggingen vat
bare bewoordingen eene te enge beteekenis 
heeft gehecht; 

dat immers tijdens de indiening van bet 
Ontwerp der voorzegde wet van kracht was de 
Arbeidswet 1911, in art. 28 aanhef en b bepa
lende, dat de wet niet van toepassing was ,, in 
mijnen en bij de exploitatie van een mijn be
hoorende werken en inrichtingen, zoowel on
<ler als boven den grond", - terwijl art. 10 
der Mijnwet 1903, S. 1904 n°. 73, in over
eenstemming daarmede inhield, dat ,,op de 
mijnen en op alle bij de exploitatie eener mijn 
behoorende werken en inrichtingen, zoowel 
onder als boven den grond", de Veiligheids
wet en de Arbeidswet niet van toepassing 
waren; . 

dat bij deze wettelijke regelingen de bij de 
exploitatie eener mijn behoorende werken en 
inrichtingen alzoo in haar vollen omvang aan 
de werking der Arbeidswet 1911 waren ont
trokken; 

dat, als gevolg hiervan, bet ter uitvoerin,, 
van art. 9 der Mijnwet 1903 gemaakte Mijn
reglement van 22 September 1906, S. 248, -
in art. 1 bepalende, dat daarin onder boven
grondsche werken verstaan worden ,,de tot 
een mijnontginning dienende werken, inrich
tingen en terreinen, welke niet zijn onder
grondsche werken noch kantoorlokalen", -
onder andere in art. 31 be pal ingen behelst 
omtrent zich op bet terrein eener mijn bevin
dende kolenzeverijen en brikettenfabrieken; 

dat, blijkens de Memorie van Toelichting 
op het Ontwerp Arbeidswet 1919, de Regee
ring de in art. 1 aanhef en b genoemde uit
zondering intusschen wenschte te beperken tot 
,,den e igenlijken mijnarbeid en den mijnarbeid 
in die bovengronds gelegen inrichtingen, wel
ke uit een mijnbouwkundig oogpunt geacht 
moeten worden een onafscheidelijk geheel met 
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de mijn uit te maken, of welke noodig zijn 
in het belang van het ondergronds werkzame 
personeel". - als reden h iervoor opgevende, 
dat de mijnondernemingen een steeds grooter 
aantal fabrieken beheeren, di e in niets ver
sch il len vau industrieele inrichtingen, welke 
buiten verband met het mijnbedrijf worden 
geexploiteerd, zooals b1·iketten- , carbid-, co
kes-, electriciteits- en steenfabrieken, terwijl 
er geen enkele gegronde redcn is om den ar
beid in dergelijke fabrieken en de werkzaam
heden, welke op de bovengrondsche terreinen 
eener mijn worden verricht, buiten de na te 
noemen, aan eene afzonderlijke wettelijke re
gel ing te onderwerpen; 

dat derha lve in het Ontwerp werd voorge
stelcl van de werking cler wet slechts uit te 
sluiten: ,,werkzaamheden in de ondergroncl
sche werken van mijnen benevens in de claar
bij behoorende bovengroncls gelegen ophaal- , 
ventilatie-, luchtdruk- en pompinrichtingen, 
zoomede in de bad-, wasch- en kleedinrichtin
gen voor het onclergronds werkzame personeel 
en in andere inrichtingen, welke uit de ge
zondheidsvoorschriften voor dit personeel 
voortvloeien", -- terwijl de Regeering toezeg
de de wijzigingen der Mijnwet 1903, welke in 
verband met een en ander noodig waren, in 
een afzonderlijk wetsontwerp voor te ste l !en ; 

dat, blijkens het Voorloopi g Verslag, be
doeld voorstel om de bovengrondsche werken 
ten deele onder de Arbeidswet te brengen bij 
de Tweede Kamer op verschillende bezwaren 
stuitte, daar eensdeels de bestaande eenhei<'I 
van regeling en toezicht daardoor zou worder 
verbroken, hetgeen niet wenschelijk werd ge
acht, en anderdeels daarbij geen vol doende re 
kening was gehouden met de ontwikkeling der 
techniek, welke tot de vestiging van nieuwe 
inrichtingen aanleiding kan geven; 

dat de Regeering daarop, ter tegemoetko
ming aan deze bezwaren, heeft voorgesteld de 
aanwijzing der bij mijnen behoorende boven
gronds gelegen werken en inrichtingen, op 
welke de Arbeidswet niet van toepassing zou 
zijn, bij Algemeenen Maatregel van Bestum 
te doen geschieden; 

dat dit vocirstel wet is geworden en in ver
band hiermede bij de wet van 26 Maart 1920, 
S. 156, in art. 10 der Mijnwet 1903 de woor
den: ,,bij Algemeenen Maatregel van Bestuur 
aangewezen" zijn ingelascht; 

dat de voormelde wet van 26 Maart 1920 
echter nimmer in werking is getreden en een 
als gevolg dier wet noodig geworden Alge
meene l\Iaatregel van Bestuur, ter vervanging 
van het bestaande Mijnreglement, op dit punt 
ook nimmer is uitgevaardigd ; 

0. dat - bezien in het licht dezer geschie
denis - aan a1·t. 1 van het K. B . van 24 
Augustus 1920, S . 721, geen andere beteekenis 
is te hechten clan deze, dat, zoolang de wet 
van 26 l\faart 1920 niet in werking zal zijn 
getreden, de bestaande toestand gehandhaafd 
blijft, zoodat alle bij de exploitatie eener mijn 
behoorende bovengronds gelegen werken en 
inrichtingen - met uitzondering alleen van 
kantoren - evenals tot dusver aan de werking 
der Arbeidswet blijven onttrokken; 

0. dat, - vermits voor de RechtQank feite
lijk is komen vast te staan, dat de werkzaarn
heden, waarvan ten deze sprake, verricht zijn 

op het terrein der rnijn Maurits aan een ge
bouw, hetwelk door de Mijndirectie bestemd 
was voor eene synthetische a.mmoniakfabriek 
als een nevenbedrijf der mijn, - die werk
zaamheden mitsdien in den wettelijken zin zijn 
te beschouwen a ls werkzaamheden in een bo
vengronds gelegen werk, behoorende bij de 
exploitatie eener mijn; _ 

0 . dat deze opvatting niet in strijd, <loch 
veeleer in overeensternrn i ng is met de strek
king der Mijnwet van 1810, die immers blij
kens de vierde sectie van haar Titel VII bin
nen haar regaling betrok de oprichting van 
fabrieken, dienencle orn grondstoffen als ijzer
ertsen en andere metaalachtige stoffen te be
wcrken on in andel'e producten te transfor
meeren, - terwijl hierbij niet mag worden 
voorbijgezien, dat destijds fabrieken om kolen 
a ls grondstoffen voor andere producten te be
werken nog niet bij het mijnbedrijf werden 
opgericht; 

dat de Rechtbank nu we! mede feitelijk 
vaststel de, dat de onderwerpelijke fabriek op 
grooten afstand van den zetel der mijn zal 
komen en het bedrijf, hetwelk daarin zal wor
den uitgeoefend, niet een geheel zal vormen 
met het bedrijf van het delven van steenkolen, 
noch vour eene steenkolenontginning noodza
kelijk is, <loch een en antler aan rneerbedoelde 
opvatting niet in den weg staat; 

0 . dat het ten slotte, - waar het K. B. van 
1920 in zijn algemeenheid alle bij de exploi
tatie eener mijn behoorende bovengronds ge
legen werken zonder onderscheid van de toe
passing der Arbeidswet uitzondert en in aan
bouw zijnde gebouwen, waa1·in het nevenbedrijf 
eener rnijn bovengronds zal worden uitge
oefend, evengoed als reeds gereed zijnde en 
tot voormel d doe! reeds gebezigd wordende 
bovengrondsche gebouwen aan de voorzegde 
omschrijving beantwoorden, -- evenrnin van 
belang is, dat het in deze een nog niet in 
werking, <loch slechts in aanbouw zijnde fa
briek betrof; 

dat toch ook zonder twij fel een in aanbouw 
zijnde schacht bij mijnaanleg a ls een oncler
gronds gelegen ,,wei·k" eener mijn zou zijn te 
beschouwen, rnaa1· clan ook bovengronds ge
legen en bij mijnen behoorende werken, wan
neer zij nog slechts in aanbouw zijn, evenzeer 
als zoodanig zijn aan te merken; 

0. dat het rniddel alzoo is gegrond, en, 
daar op de te\astegelegde en bewezen ver
klaarde feiten ook niet bij eenige andere wet 
of wettelijke verordening straf is gesteld , de 
requirant behoort te worden ontslagen van 
rechtsvervolging ; 

Vernietigt het bestreden vonnis der Arr.
Rechtbank te Maastdcht zoomede de door den 
Kantonrechter te Sittard op 11 Januari 1929 
en 9 November 1928 in deze gewezen vonnis
sen, <loch alleen voor zoover bij die vonnissen 
het bewezenverklaarde strafbaar is geoordeeld 
en de requirant ter zake daarvan, met toe
passing der aangehaalde wetsartikelen , tot 
straf is veroordeeld; 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0.: 
Ontslaat den requirant van rechtsvervolging. 

(N. J.) -
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22 Octob er 1929. BESLUIT, houdende wij 
ziging van '.1et Bijzonder Reglement op 
den loodsdienst in het 4/5e district, vast
gesteld bij Koninklijk Besluit van 23 
Maart 1925 (Staatsblad n°. 106) en laat
stelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit 
van 19 Maart 1928 (Staatsblad n°. 73). 
s. 465. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister vau 

Defensie van 16 October 1929, IXe Afd . n°. 
72 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
krachtens het bepaalde sub 3°. , letter a, van 

Ons Besluit van den 23sten Maart 1925 
( Staatsblad n°. 106) het voornoemde Bijzon
dere R eglement op den loodsdienst in het 4/5e 
district, met ingang van 1 November 1929 te 
wijzigen a ls volgt : 

aan het slot van artikel 11 worden toege
voegd de woorden ,,en/of van dat, hetwelk 
nabij Middensteenbank kruist". 

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

Het Loo, den 22sten October 1929. 
WILHELMINA. 

D e Ministe,· van D efensie, L. N. Deck e r s. 
(Uitgeg. 11 No v. 1929.) 

23 Octobe,· 1929. BESLUIT tot wijziging van 
dat van 13 April 1927 Staatsblaa n°. 85) 
houdende bepal ingen nopens den vorm 
en het gebruik van de rijksstempels voor 
gouden en zilveren werken. S. 466. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financie.n van 30 September 1929, n°. 95, a f
deeling Accijnzen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 15 October 1929, n° . 11 ) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister va n 18 October 1929, n°. 
41, afdeel ing Accijnzen; 
H ebben goedgevonc;len en verstaan te bepalen: 

E enig artikel. 
Artikel 5 van Ons besluit van 13 April 

1927 (Staatsblad, n°. 85) wordt met ingang 
van 1 Januari 1930 ingetrokken. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raa d 
van State. 

Het Loo, uen 23sten October 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, De Geer. 
(Ui tgeg. 4 Nov. 1929. ) 

24 October 1929. BESLUIT tot vaststelling 
van het tijdst ,p van inwerkingtreding de r 
wet van 24 Jlpril 1929 tot wijzi g ing van 
de artikelen 134 en 139 der lndische 
Staatsregeling. S. 467. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht ttn Onzen Minister van 

Kolonien van 18 Octuber 1929, le Afdeeling 
n°. 6; 

Gelet op ·artikel 2 van de wet van 24 April 

1929 (Nede·rlandsch Staat•blac/. n°. 195 ; l n
disch Staatsblad n° . 221) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
De wet van 24 April 1929 (Nede1·lanclsr-h 

Staatsblad n°. 195 ; l nclisch Staatsblad n°. 
221) tot wijziging van de artikelen 134 en 139 
van de Wet op de Staatsinrichting van Neder
landsch-l ndie treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien van de plaat
sing van dit bes lui t in het Staat.blcicl van 
N ede1·land.sch-I ndiiJ. 

Onze Minister van Koloui en is belast met 
de uitvoeri ng van dit bes lu it, dat in het 
Staatsblad zal word en gepl aatst. 

H et Loo, den 24sten October 1929. 
WILHELMINA. 

D e M ·i1i-iste1· van K olonii!n, D e Gr a a f [. 
(Ui tyeg. 7 Nov. 1929.) 

25 Octob er 1929. BESLUl'l', houdende wijzi
ging van het Postbeslui t 1925 (Staatsblad 
n°. 396) en van het lnternationaal Post
bes l uit 1925 (S taatsblad n°. 394 ). S. 468 . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is om wij

ziging te brengen in het Postbesluit 1925 
(Staa.tsblacl n°. 396) , laatstelijk gewijzigd bij 
Ons beslui t rnn 26 ]\foart 1929 (Staatsblad n°. 
133) en in het Internationaal Postbesluit 1925 
(Staatsblad n°. 394), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 18 October 1928 (Staatsblad 
n° . 398) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
\Vaterstaat van 15 October 1929, n°. 4, Hoofd
bestuur der Posterijen, Telegrnfie en 'l'ele
fonie ; 

Den Raad van State gehooed (adv ies van 22 
October 1929, n°. 23) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden :Minister van 23 October 1929, 11°. 4, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Hebben goedgevonden en ve rstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. Artikel 1, § 3, van het Postbesluit 

1925 (Staa tsblad n° . 396) wordt gelezen: 
,,§ 3. Met ·monsters worden gelijkgesteld: 

afzonderlijk te verzenden sleute ls, alsmede 
voorwerpen van natuurlijke historie (gedroog
de of voor bederf bewaarde dieren en pi an ten, 
delfstoffen enz.) en andere naar het oordeel 
van Onzen Ministe r van \Vaterstaat daarvoor 
in aanmerking kon1ende voon\'erpen van ge
ringe waarde, voor zooveel de verzending uiet 
gesch iedt met handelsoogmerken." 

Art. II. In artikel 2, § 1, l e lid, van het 
Postbeslui t 1925 (Staatsblacl n°. 396) wordt 

' in plaats van 
,,va.n een gewicht van niet meer clan 20 gram 

71/2 cent; boven 20 gram tot en met 250 gram 
15 cent·" 
· gelez:n: 

,,van een gewicht van niet 1neer clan 20 
gram 6 cent; boven 20 gram tot en met 40 
gram 12 cent ; boven 40 gram tot en met 250 
gram 15 cent;" 

In § 4 van dat artikel w01·dt in p laats va11 
,,5 cenf' gelezen ,,3 cent". 

' Art. Ill. In artikel 4, § 1, sub 2°, van het 
Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 396) wordt 
na het onder ,, k" vermel de opgenomen: 

,,l . in rentekaartcn , opge,naakt inyevolye 
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de bepalingen van de I nvaliditeitswet : de aan
duidingen, welke overeenkomstig den gedruk
ten tekst der rentekaarten daarop moeten wor
den gesteld ; ". 

De aanduiding: ,,l . op 1nonsters" wordt ge
wijzigd in : ,,m. op nionsters". 

Art. IV. In artikel 12, § 2, l e l id, van het 
Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 396) wordt 
in plaats van ,,wijkkantoren of agentschap
pen" gelezen ,,bijkantoren met beperkte 
dienstuitvoering of ·agentschappen" en in 
plaats van ,,wijkkantoor of agentschap" gele
zen ,,bijkantoor met beperkte dienstuitvoering 
of agentschap". 

In het 3e lid van de onderwerpel ijke § 2 
wordt tweemaal in plaats van ,,wij kkantoor 
of agentschap" gelezen ,,bijkantoor met be
perkte dienstuitvoering of agentschap" . 

Art. V. In artikel 14, § 1, le lid, van het 
Postbesluit 1925 (Staatsblad n° .. 396) wordt 
in plaats van ,,22½" gelezen ,,21" en wordt 
,, postbladen, voorzien van een zegelafdruk van 
7½ of 12½ cent; briefomslagen voorz ien van 
zegelafdruk van 7½ of 12½ cent ;" gewijzigd 
in ,,postbladen, voorzien van een zegelafd ruk 
van 6 of 12½ cent; briefomslagen, voorzien 
van een zegelafdruk van 6 of 12½ cent ;". 

Art. VI. In artikel 2, § 1, 2e lid, artikel 
4, § 2, 2e lid , artikel 5, § 2, 3e lid, artikel 6, 
§ 2, 2e lid, artikel 8, § 2, l e lid, sub a, artikel 
9, 2e lid, artikel 10, § 1, 3e lid , a rtikel 11 , 
§ 1, l e lid, artikel 12, § 1, 2e lid , sub a, arti- -
kel 13, § 3, 2e lid, artikel 14, § 1, l e lid , ar
tikel 15, § 1, l e lid, artikel 16, l e lid en ar
t ikel 18, 2e lid, van het P ostbesluit 1925 
(Staatsblad n°. 396 ), wordt telkens in p laats 
van ,,Directeur-Generaal der Posterijen en 
Telegrafie" gelezen ,,Di recteur-Generaal der 
Posterij en, Telegrafi e en Telefonie". 

In artikel 3, § 3, 4e lid wordt in plaats van 
,,Di.recteur-Generaal" gelezen ,,Directeur-Gene
raal der Posterijen, T elegrafie en Telefonie" . 

In artikel 15, § 1, l e lid wordt in pl-aats 
van ,,Hoofdbestuur der P osterij en en Tele
grafie" gelezen ,,Hoofdbestuur der Posterij en, 
Telegrafie en Telefonie". 

Art. VII. Art ikel 17, sub CL, van het P ost
besluit 1925 (Staatsblad n°. 396) wordt ge
lezen: 

,,a. van de Posterij en : 
de Directeur-Generaal der Posterijen, Tele

graf ie en Telefonie; 
de Hoofdinspecteurs der Posterij en, T ele

grafie en Telefonie; 
de Inspecteltl's der Posterijen, Telegrafie en 

Telefonie; 
de Directem·en der postkantoren en die der 

post-, telegraaf- en telefoonkantoren." 
Art. VIII. In artikel 18, 2e lid, van het, 

Postbesluit 1925 (StCLatsblad n°. 396) wordt 
in pl aats van ,,17½ en 35 cent en" gelezen 
,,17½, 22½ en 35 cent," en wordt in pl aats 
van ,,12½ cent" gelezen ,,12½ cent en de 
voorhanden briefomslagen en postbladen voor
zien van een zegelafdruk van 7½ cent,". 

Art. 1X. In artikel 2, § 1, sub 1 ° a, van 
het Internationaal Postbeslui t 1925 (Staats
blad n°. 394) wordt in pl-aats van ,,71/2 cent" 
gelezen ,,6 cent". 

In § 1, sub 5° a van genoemd arti kel wordt 
,,voor een gewicht tot en met 250 gram 7½ 
cent" gewijzigd in ,,voor een gewicht tot en 
met 200 gram 6 cent". 

In § 1, sub 6° CL van dat artikel wordt in 
plaats van ,,5 cent" gelezen ,,3 cent". 

In § 2, sub a van dat artikel wordt ,,7½ 
cent" gewij zigd in ,,6 cent" en ,,5 cent" in 
,,3 cent". 

A rt. X. In artikel 2, § 5, arti kel 4, -artikel 
5 , 2e li d, artikel 6, 2e lid , artikel 7, le lid, 
artikel 10, 2e lid, arti kel 16, artikel 17, 5e 
lid, artikel 21 , 2e lid, artikel 22, 3e lid, ar
tikel 24, 2e lid , arti kel 25, artikel 25bis, le 
lid, van het Internationaal Postbesluit 1925 
(Staatsblad n°. 394) wordt telkens in plaats 
van ,,Directeur-Generaal der Posterijen en Te
legrafie" gelezen ,,Directeur-Generaal der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie". 

Art. XI. D,t besluit treedt in werking op 
1 November 1929. 

Nochtans treedt arti kel IX, voor zooveel het 
betreft het verkeer met Nederlandsch-Indie, 
in werking op een nader door Onzen Minister 
van Waterstaat te bepalen tijdstip . 

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

H et Loo, den 25sten October 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P . J . R ey me r. 
(Uitgeg. 29 Oct. 1929.) 

25 October 1929. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Bijzonder Reglement op 
den loodsdienst in het 3e district, vastge
steld bij Koninklijk Besluit van 23 Maart 
1925 (Staatsblad n°. 106), laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 30 Janu
ari 1929 (Staatsblad n°. 20). S. 469. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Defensie van 18 October 1929 , IXe Afd., n°. 
140 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
krachtens het bepaalde sub 3° ., letter a, van 

Ons B eslui t van den 23sten Maart 1925 
(Staatsblad n°. 106) het bij dat beslui t vast
gestelde Bijzondere Reglement op den loods
dienst in het 3e di strict opnieuw te wijzigen 
a ls volgt: 

Art. 6. l e en 2e regel van boven de woor
den ,,te alien tij de" vervangen door ,,tusschen 
zonsopkomst en zonsondergang". 

8e regel van boven het woord ,,stoomloods
vaartuig" vervangen door ,,loodsvaartuig". 

D eze wijziging wordt op den ls ten J anuari 
1930 van kracht. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van <lit Besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 25sten October 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Dejensie, L . N . Deckers. 
(Uitgeg. 7 Nov . 1929. ) 

26 Octob er 1929. BE 3LUIT tot bepaling van 
het t ijdstip van i awerkingtreding v_an § 1 
van artikel 1 dei: wet van 24 April 1929 
(Nederlandsch S taatsblad 11°. 194, Indisch 
Staatsblad n°. 285). S . 470 . 

B epaCLld op 1 J anttari 1930. 
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28 October 1929. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk B esluit van 28 Novembe r 
1919 ( Staatsblad n°. 791), tot herzi ening 
van het Koninklijk Beslui t van 14 Augus
tus 1919 (Staatsblad n°. 538) tot vaststel
ling van een al gemeenen maatregel van 
bestuur a ls bedoeld in de artikelen 37, 
derde lid , 40, eerste lid , a en b, 40, derde 
lid, 40 , zesde lid , 41 , vierde lid, 43 , twee
de lid , 50, 57, tweede lid, 87, in verband 
met artikel 409 , 197, tweede lid en 221, 
clerde lid, der Invalicliteitswet. S. 471. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Op de voor<lracht van Onzen Minister van 
Arbeid , H andel en Nijverheid van 6 Augustus 
1929, n °. 1927, Afcleeling Arbe idersverzeke
ring; 

Gezien artikel 41 , v iercle lid , der Inval idi
teitswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 8 October 1929, n°. 30 ); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 October 1929, n°. 
2636, Afdeeling Arbe iclersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 28 November 

1919, Staatsblad n°. 791, tot herziening van 
Ons besluit van 14 Augustus 1919, S taatsblad 
n° . 538, tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in de arti
kelen 37, derde lid, 40, eerste lid, a en b, 40, 
derde lid, 40 , zesde lid, 41 , vierde lid, 43, 
tweede lid, 50, 57, tweede lid, 87 in verband 
met artikel 409, 197, tweede lid, en 221, derde 
lid, der Invaliditei tswet en te bepalen als 
volgt: 

Art. I. A an het tweede lid van artikel 2 
van Ons vorenbedoelcl besluit van 28 Novem
ber 1919, Staatsblad n°. 791 , wordt het vol
gende toegevoegd : 

,,Echter worden voor de toepassing van ar
tikel 14, eerste lid onder b de door s voorge
stelde tijdsduren gesteld op het 1/52 dee! van 
het aantal ka lenderweken, dat het tijdvak be
vat, waarbij de kalenderweken, waarin het be
gin en het e inde van het tijdvak s li ggen, ten 
voile worden medegerekend.". 

A1·t . II. In het eerste lid van a rtikel 14 
van Ons vornnbedoeld besluit van 28 Novem 
ber 1919, Staatsblad n°. 791 , vervalt de slot
z1n. 

A an dat lid wordt een nieuwe a linea toe
gevoegd, luidende als volgt: 

,,De grootheid p betreft het tijdvak t + s 
in het geval, hierboven sub a genoemd en het 
t ijdvak s in het geval, hierboven sub b ge
noen1d.''. 

H et tweede lid van dat artikel vervalt. 
Art. III. A rtikel 14a van Ons vorenbecloeld 

besluit van 28 November 1919, Staatsblad n°. 
791 , wordt a ls volgt gelezen: 

,, Indien de invordering van de wiskundige 
reserve is opgeschort , wordt bij het later gel
dend maken der vorcler ing interest in rekening 
gebracht over het tijclvak, liggende tusschen 
den datum van het ontslag, clat de verplich
t ing tot het storten van wiskunclige reserve 
vestigcle en den datum van het ontslag, dat tot 
invordering aanleiding gaf." . 

Art. IV. Tusscben artikel 14a en a r t ikel 

15 van Ons vorenbedoeld beslui t van 28 N o
vembe r 1919, Staatsblad n°. 791 , worden dri e 
nieuwe artikel en ingevoegd, luidencle : 

,,Art. 14b. Inclien tot invordering van wis
kuncl ige reserve wordt overgegaan ten behoeve 
van een arbeidcr , di e den dienst heeft ver 
laten met een voor onbepaalden tijd toege
kend pensioen, doch wiens pensioen I ater is 
vervall en, wordt interest in rekening gebracht 
over het tijdvak, liggende tusschen den datum 
van het ontslag en dien van het verva ll en van 
het pensioen. 

A rt. 14c. I ndien de invordering der wis
ku ndige r eserve wordt vertraagd, doordat de 
werkgeYer den termijn, genoemd in artikel 16, 
eerste I id, niet heeft in acht genomen, wordt 
interest in rekening gebracht over het tijdvak, 
li ggende tusschen den d ag, waarop de kennis
gev ing van het onts lag of van het vervallen 
van het pensioen uiter lij k moest zij n ingezo n
clen, en dien, waarop de inzending inderdaad 
geschiedt of waarop de B ank of de R aad van 
Arbeid l a ngs anderen weg met het ontslag of 
het vervallen van het pensioen wordt in ken
n is gestelcl . 

Art. 14d. De interest, bedoeld in de artike
l en 14a, 14b en 14c, bedraa gt 4½ pet. 's j aars. 
l s het tijclvak, waarop de berekening van in
terest betrekking heeft, grooter cl an een jaar, 
clan gesch iedt de berekening op den voet van 
samengestelclen interest over het geheele in de 
genoemde a rtikel en bedoelde tijclvak.". 

Art. V. Art ike l 15 van Ons vorenbedoeld 
besluit van 28 November 1919, Staatsblad n°. 
791 verva l t. 

Art. VI. Artikel 16, eerste lid , oncler e, van 
Ons vorenbecloeld besl uit van 28 N ovember 
1919, Staatsblad n°. 791 wordt a ls volgt ge
lezen: 

,, indien de werkgever is een naamlooze ven
nootschap of een rechtspersoonlijkhei cl bez it
tende vereeniging tot het dienen van gemeen
telijke of provinciale bel a ngen, die uitsl uitend 
openbare I ichamen tot vennooten of leden 
heeft, of ten aanzien waarvan door Ons bij _ 
met r edenen omkleed besluit. den Ra.ad van 
State gehoord , is bepaal d dat zij , ofschoon 
niet ui ts luitend openbare l ichamen tot ven
nooten of leden hebbend, voor de toepass ing 
van de Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240 ) 
met een vennootschap of vereeniging al s eerst
bedoeld zal worden gelijkgesteld, door het be
stuur aan den R aad van Arbeid , binnen wiens 
gebied de zetel van die naamlooze vennoot
schap of van di e vereeniging is gevestigd.". 

Tusschcn het eerste en het tweede I id van 
genoemd artikel 16 wordt een nieuw lid inge
voegd, 1 uidende: 

,, l bis. I ndien een vanwege het Rijk ve r-
1 eend pens ioen is vervallen, geeft de P en
sioenraad, becloeld in de P cns ioenwet 1922 
(Staats blad n°. 240 ), binnen 14 clagen na het 
vervallen van het pensioen kennis aan hot be
stuur der Bank. " . 

Art. VII. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden clag na <lien cler dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is _ 
geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid , Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van di t 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
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geplaatst en waarvan a fsch rif t zal worden ge
zonden a an den Raad van State . 

H et Loo, den 28sten October 1929. 
WILHELMINA. 

D e M;n-ister van A1·be-id, H andel en Nijverhcid, 
T. J . V er s c h u u r. 

(Uitgcg . 14 Nov. 1929. J 

28 October 1929. BESL UIT tot onteigening 
voor de Yerbetering van de Maa~dijken 
in de gemeente Linden (clij k vak van d en 
voormaligcn bO\•enmond van de B eersche 
,llaas tot aan den Beerschen Overlaat) . 
s. 472. 

28 Octobei· 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Art. 15-oud Armenwet. - Stuitingsgron
den collecte.) 

Met het beginsel der armenwet : ge lij 
kelijke vrijheid voor alle instellingen van 
weldadigheid zonder onderscheid in de 
uitoefening van haar taak, is niet ver
eenigba ar stu iting wegens het g roote aan
tal co ll ecten ter pl aatse, w(;lgens gev reesde 
schade vo01· plaatse lijke instellingen, we
gens den economischen toestand aer ge
rneente of omdat de in te zamel,en gelden 
niet bestemd zijn voor een plaatselij k o ( 
overwegend algemeen belang. 

D e stuitingsgrond, dat een te hoog co l
portageloon wordt uitbetaald, is te aan
vaa rden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingeste ld door 

het bestuur van de stichting .,Tehuis voor 
alleenstaande blinden te Wolfhezen", geves
t igd te 's-Gravenhage, tegen stu it ing, althans 
de beweerde stuiting door B urgemeester en 
Wethouders onderscheidenlijk van 's-Graven
hage, Dordrecht, Rotterdam, L eiden, Gorin
chem, Amsterdam, Haarlem, Bussum , Hoorn, 
Utrecht, Goes, Nijmegen , 's-H ertogenbosch , 
Eindhoven, Maastricht, Roermond, Venlo, 
Westdongeradeel , Oostdonger adeel en Gronin
gen , van in die gemeenten te houden open
bare inzamelingen ; 

Den Raad van State enz. ; 
0 . dat de bestreden bes] uiten werden ge

uomen hetzij zonder opgave van redenen , het
zij om een of mee r de r navolgende redenen: 
dat reeds een groot aanta l collecten ter 
plaatse was gehouden; dat. de ingezam elde 
gelden niet aangewend zouden worden ter be
vordering van een plaatselijk of overwegend 
algemeen belang; dat de belaugen van de 
plaatselijke instellingen daardoor zouden wor
den geschaad ; wegens den economischen toe
stand cler gemeente ; wegens het te hoog ge
achte colportage loon of wegens den gunsti
gen toestand van de fin ancien der vereen i
g ing ; 

dat het bestuur der Stichting in beroep aan
voert, dat 12 blinden kosteloos zijn opgeno
men, 20 tegen een jaa1·lijksche vergoeding
van 250 en de overige 18 tegen prijzen, wisse
lende tusschen 150 en 1200 gulden pe r per
soon per jaar ; dat voor het jaar 1928 de 
vaste inkomsten uit rente van effecten, h ypo
theken , landpacht, vaste contributies van le
den en te ontvangen verpleeggelden zijn ge-

raamd op f 23,610, terwijl de uitgaven op 
f 60,270 zijn geraamd; dat voorts geen sub
sidie w01·dt genoten ; dat in den loop de ,· ja
ren ontvangen legaten zijn aangewend tot 
aflossing van schuld, uitbreiding ,·an gebou
wen en zijn belegd. ten ei nde minder afhan-

1 kelijk te worden van de wis elvalli ge en onze
kere opbrengst nm jaarlijksche collecten; dat 
het er bezwaar tegen hee ft, dat thans in de 
belangrijkste gemeenten van het 1:ijk de co l
lecten zijn gestuit; 

0. dat blijkens de stukke n noch aau Bur
gemeeste ,· en \Vethouders van l\iaastricht, 
noch aan Burgemeester en Wethouders van 
Roermond schriftelijk kennis is gegeven door 
het bestuur van de Stichting ,,T e huis voot· al
leenstaande bi inden te Wol fhezen", gevestigd 
te 's-Gravenha ge , v a 11 een voornernen om in 
hunne gemeento een openbare inzame ling 
van gel den te houden; dat clan ook niet is 
gebleken van besluiten van Burgemeester en 
\Vethouders der gemeenten Maastricht en 
Roermond, welke zouden kunnen worden aan
ge1nerkt als stu iting van een inzan1eling voor 
de voornoernde Stich t ing: 

dat mitsdie n bij gebre ke van bestreden be
slui ten het beroep, voor zoover betreft de ge
meenten J\IIa.astricht en Roe rrnoncl, buiten be
sl iss ing moet blijven; 

0. voorts, clat bi ijke ns de stukken Burge
meester en \¥ethouders van Amsterdam, van 
meening, dat de Stichting niet zou zij n een 
instelli ng van weldadi ghe icl in den zin cle r 
armenwet, de coll ecte niet hebben gestui t, 
maar krachtens de al gemeene po! i tieverorde
uing vergunn ing tot het houden van een 
collecte hebben geweige rd ; dat van zooclau ig 
bes luit geen beroep op Ons openstaat; 

dat in Lei den eveneens geen stu it ing door 
Burgemeester en W ethoude rs heeft plaats ge
vonden, 1haa1· de Comrnissa ri s van politie na
mens den Burgemeester , krachte ns art. 45 der 
a lgemeene poli t ieverordening, het verzoek orn 
toestemming tot het houclen van een collecte 
heeft afgewezen; dat van zooclanig besluit 
geen beroep op Ons openstaat; 

0. ten aanzien ,·an de besti-eden bes! uiten, 
ondersche idenlij k van Burgemeester en ,vet
houclers van Oostdongeradeel en van Burge
meester en \Vethouders van W estdongeradee l, 
clat uit deze beslui ten niet blijkt, of de politie
Yerordening, clan wel a r t . 15 de ,· armenwet 
is toegepast ; dat onde t· deze omstandigheid 
moet worden aangenornen, dat stu iting heeft 
plaats gevonden, aangez ien op instell ingen 
rnn weldadigheid we! art. 15 der a rmenwet. 
m aar n iet de algemeene politieverordening 
mag worclen toegepast; dat dus ten aanz ien 
van deze gemeenten de appellant in zijn be
roep ontvankel ijk moet worden geacht; 

0. wat aangaat de hoofdzaak, betreffende 
deze twee I aatstgenoemde en de overige ge
meenten, ten aanzien waarvan de a ppell ant 
in zijn beroep ontvankelijk is, clat het tweecle 
lid van art. 15 der arm enwet aan Blll'ge
meester en \ Vethouders de bevoegclheid toe
kent, een openbare iuzameling van gelden, 
als bedoeld in het eerste lid, te stuiten; 

dat bij de toepass ing van deze wet.sbepa
ling, welke ter uitvoer ing van de a rmenwet 
te dezen aanzien de medewerking van het ge
meentebestuur vorclert en niet raakt de zorg-
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voo t· de huishouding der gemeente, richtsnoer 
behoort te zijn het a lgemeen belang, zooa ls 
dit in de armenwet er kenning v indt; 

dat de a rmen,vet, blijkens hare bepalingen, 
a ls beginsel huldi gt gelijkelijke vrijhe id in de 
u itoefening van haar taak voor a lle instelli n
gen van we ldad ighe id zonder onderscheid; 

dat daarmede niet vereen igbaar is het stui
ten wegens het groote aantal col lecten ter 
pi aatse , wegens ge vreesde schade voo r plaat
selijke i nstell ingen ; wegens den economischen 
toestand de,· gemeente of omdat de in te za
rnelen gelden niet bestemd zijn voor plaatse-
1 ij k of overwegend a l gemeen bel ang; 

clat echter wel als stui t ingsgrond moet wor
d en aanvaard, dat 20 it 25 pet. der ingeza
melde gelden als colportageloon wordt uitbe
taald; dat toch, a l moet de agent der stich
ting daarui t zijn onkosten bestrijden , dit per
centage vee l te hoog moet worden geacht; 
dat wel is waar de im:/ingskosten bestreden 
kc11rnen worden uit de opgehaalde gelden, 
maar dat het publiek beschermd client te 
worden tegen een a l te hoog opvoeren van 
die kosten; 

dat onde,· deze oms_tandigheden niet nader 
behoeft te worden onderzoch t, of bovendien 
de financieele toestand der stich t ing in 1926. 
1927 en 1928 de bestreden stuitingen recht
vaardigde in dien zin. dat de inkomsten der 
st ichting dermate overvloedig waren, dat zij 
voor een aanzienlijk dee! in stede van voor 
de blinden te wo1·den besteed , in effecten of 
anderszins werden belegd; 

Gezien de armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. het beroep, voot· zoover betreft de ge

meenten Maastrich t en Roermond, b11iten be
s] issing te I a ten ; 

2°. den a ppell a nt, ten aanzien van de ge
meenten Amsterdani en Leiden, in zijn be
roep niet-ontvankelijk te verkl aren; 

3°. voor het overige het beroep ongegrond 
te ve rklaren. (Gem. Stem.) 

28 October 1929. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Vogelwet art. 1 ; J ach twet art. 1.) 

Art. 1 der Vogelwet 1912, aanhef en 
sub a, moet a ldus worden gelezen, dat 
door beschermde vogels worden verstaan 
a lle vogels, behoorende tot een der in 
Europa in het wild levende vogelsoorten, 
met u itzonder ing van die vo gels der des
beti·effende voge lsoort, we! ke behoornn tot 
het pluimvee. De omstand ighe id dat de 
fazant ook voorkomt als pluimvee is on
voldoende om, gelijk de Kautomechter 
heeft gedaan, deze vogelsoort tot ,,pluim
vee", d. w. z. tarn vee, te stempe1en. 

Toch is de fazant geen be chermde vo
gel : ten onrechte beantwoordde de Kan
tomechter de vraag of de fazant, di e door 
de Kroon ingevolge het laatste lid van 
art. 1 de1· Jachtwet 1923 uit de g roep 
,,schadelijk gedierte" is gelich t en bij het 
,,wild" is ondergebracht, we! behoort tot 
de ,,bij" art. 1 der J achtwet als wild aan
gewezen vogels. Geen anomal ie. (Anders 
de Adv. -Gen. ) 

Op het beroep van den P rocureur-Generaal 
bij den H oogen R aad, requirant van cassatie 

in het belang der wet tegen een YO trni s Yan 
het Kantongerecht te Zwolle van 1 November 
1928, waarbij A. H. P . E. is ontslagen van 
alle rechtsvervolg ing . 

Vorder ing van den Adv.-Gen. Bes ier. 

Ik acht het gewenscht mij in het belang der 
wet te voorzien in cassatio tegen het vonn is 
op 1 November 1928 door het K a nto ngerecht 
te Zwoll e gewezen tegen A. H. P. Engels, 
waarvan i k een afsch rift overleg met de ver
kla ring van den Griffier, hourlende, dat tegen 
dit vonn is geen hoogere voorziening is inge
steld. 

Bij dit vonnis is overeenkomst ig de telaste
legging bewezen verklaard, dat de verdachte 
op 4 October 1928 des Y.m. circa 11 ure te 
Zwolle negen doode fazanten, zijnde zeven 
hennen en twee hanen, ten verkoop YOO rhan
den heeft gehad, doch dit feit niet strnfbam· 
verklaard en Yerdachte Yan al le rechtsvervol
ging te dezer zake on lagen, waarbij de Kan
tonrechter onder meer overwoog : 

,,dat o. i. de fazant i ecn der in Europa i11 
het wilrl levende soorten vogels en \Vij clus 
nu behooren na te gaan, of de fazant va lt 
onder een der uitzonde ringen in art. 1 Vogel
wet 1912 genoemd ; 

,,dat nu de fazant niet valt onder de uitzon
dering sub c van di t art ikel , daar h ij niet 
voorkomt in K. B. 18 November 1913, . 412. 
terwijl hij ten overvloede ook niet als schade
lijke vogel is aangcwezen in K . B. 14 Fe
bruari 1927, S. 31, uitvloeise l van art. 1, der
de lid J achtwet 1923, daar hij vom· bijna het 
geheele Rijk daarin is aangewezen a ls wild; 

,,dat de fazant evenmin Yal t onder de uit-
1 zonde ri ng sub b van dat arti kel, daar art. 1 

Jachtwet 1923 de fazant noemt schadelijk ge
dierte, ook al is hij bij K. B. voor nagenoeg 
het geheele Rij k gerangsch ikt onder het wild : 

,,dat nl. het woord ,,bij " in genoemde uit
zondering niet anders beteekcnt clan ,. in" en 
niet beteekent ,,krachtens", wat o. m. blij kt 
ui t het woord ,,bij" in de uitzondering sub c, 
waar het niet anders beteekenen kan clan ,, in"; 

,,dat Wij derhalve nog nagaan moeten, of de 
fazaot val t onder de uitzonder ing sub a van 
art. 1 Vogel wet 1912 ; 

,,dat nu de deskundige Dr. A. J. Botermans 
Ons tcr te1·echtzitting heeft verklaard, dat 
,,pluimvee" beteekent ,,gevogelte, dat aange
fokt wordt, tarn vee, e igendom van den 
mensch , ruilwaarde hebbende" en daaru it de 
conclusie heeft getrokken, dat art. 1 sub a 
Vogelwet 1912 eigcnl ij k onzin is, daar daarin 
staat te lezen, dat pluimvee in het wild leeft; 

,,dat Wij, de juistheid van die bewering be
amende, van meening zijn, dat met de uit
zondering sub a bedoeld is, dat een soort in 
het wild levcnde vogel clan niet behoort tot 
de beschermde vogels, wa nneer de soort ook 
voorkomt als pluimvee, welke bedoeling ook 
blijkt uit de Memorie van Antwoorcl Tweede 
K ame1·· 

,,dat \Vij nu Yan oordeel zij n, dat de in het 
wild levende fazant ook voorkomt als pluim
vee en we! op grond van de verklaring van 
den ter terechtzitting gehoorden deskundi n-e 
J . Drijver dat n.l. 95 % dee fazanten in het 
wild !even, dat opgesloten fazanten zich ver-
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menigvulcligen, en dat fazanten vaak gefokt 
worden door eieren te laten uitbroeden door 
kippen of broedmachines en de zoodoende ver
kregen jonge fazanten in het veld worden los
gelaten; 

,,dat derhalve de fazant valt onder de uit
zondering sub a van art. 1 Vogelwet 1912 en 
dus geen beschermde vogel is; 

,, clat het ten laste gelegcle en bewezene ook 
nergens anders s•rafbaar is gesteld." 

Te recht m. i. besliste de Kantonrechte1·, clat 
de fazant niet valt onder de uitzonderingen 
sub b enc der Vogelwet 1912. 

:VIet zijn beslissing, clat de fazant valt onder 
de uitzondering sub a kan ik mij echter niet 
vereenigen. De Kantonrechter is tot deze be
slissing, waarbij hij den wetgever iets in den 
mond legt, wat hij zelf onzin noemt, gekomen 
door de uitzonderingen vast te knoopen aan 
de woorclen in den aanhef van het artikel 
voorkomende ,,eene der in Europa in het wild 
levencle soorten van vogels", terwijl zij incler
daacl behooren bij de eveneens in <lien aanhef 
voorkomende woorden ,,alle vogels". De juist
heid mijner opvatting blijkt ook uit de uit
zonderingen sub b en c, welke spreken van 
,;vogels" en niet van ,,soorten van vogels". 

Beschermd zijn dus alle individueele vogels, 
die behooren tot een van de soorten der in 
Europa in het wild levende vogels met uit
zondering van die individueele vogels, welke 
onder a, b of c vallen. 

Dat sommige fazanten pluimvee (tamme 
dieren) zijn, kan dus niets afdoen aan de 
st.rafbaarhe id van wie fazanten ten verkoop 
Yoorhanden heeft, tenzij komt vast te staan, 
clat de voorhanden exemplaren tot het pluim
vee behooren. 

De fazant is dus in den regel een bescherm
de vogel. Nu ontstaat we! de anomalie, dat 
hij bij art. 1 der Jachtwet 1923 in het a lge
meen tot het schadelij k gedierte wordt ge
bracht en bij een telkens met geringe wijzi
g ing hernieuwd krachtens dit artikel gegeven 
K. B . voor het grootste gedeelte van het Rijk 
tot het wi ld, zoodat hij vol gens deze wet toch 
mag worden gedood door de onderscheidenlijk 
in •art. 54 en in de artt. 3 en 4 genoemde per
sonen, <loch deze anomalie kan slechts de wet-
gever wegneinen. , 

Door den verdachte van alle rechtsvervol
ging te ontslaan heeft derhal ve de Kanton
rechter art. 1 der Vogelwet 1912 verkeerd toe
gepast. 

Op deze gronden vorder ik, dat het vonnis 
in het belang der wet zal worden vernietigd 
en het bewezen verklaarde strafbaar zal wor
den verklaard, zonder dat het te wijzen arrest 
nadeel zal kunnen toebrengen aan de rechten 
door partijen verhegen. 

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

Van Dijck: 
Gezien het vonnis van het voormelde Kan

tongerecht en de verklaring van den Griffier 
bij dat Kantongerecht, dat daartegen hoogere 
rnoniening niet is ingesteld ; 

0 . dat de Kantonrechter bij zijn bestreden 
vonnis heeft bewezen verklaard: (zie vorde
ring Adv.-Gen.); 

0 . dat de Kantonrechter dit bewezen ver-

klaarde niet strafbaar heeft verklaard, met 
ontslag van rechtsvervolging als voormel<l, 
zulks op de navolgende gronden: 

,,dat met de ten laste legging klaarblijke
lijk bedoeld is overtreding van art. 2, eerste 
lid, Vogelwet 1912, en Wij clus behooren na 
te gaan, of de fazant valt oncler art. 1 clier 
wet; 

,,dat nu de ter terechtzitting gehoorde des
kundige J. Drijver heeft verklaarcl, dat de 
fazanten z. i. niet zijn een soort van vogels, 
die in Europa in het wild !even, daar de hier 
in het wild levende fazanten niet behooren tot 
een soort, maar een kruising zijn van verschil
lende soorten nl. van den Phasianus colchicus 
en den Phasianus torquatus; 

,,dat Wij het met die opvatting niet eens zijn, 
daar o. i. het woord ,,soorten" in art. 1 Vo
gelwet 1912 aldaar niet gebruikt wordt in 
wetenschappelijken biologischen zin, maar in 
den zin van het spraakgebruik, dat b.v. zegt, 
dat de kip een ander soort vogel is dan de 
eend; 

,, dat dus o. i. de fazant is een der in Europa 
in li~t wild levende soort-en vogels en Wij dus 
nu behooren na te gaan, enz. (zie vordering 
Aclv. -Gen.); 

0. dat de Procureur-Generaal tegen de aldus 
met redenen omkleede beslissing van het Kan
tongerecht opkomt, als middel van cassatie 
stellende, dat de Kantonrechter, door den ver
dachte van alle rechtsvervolging te ontslaan, 
art. 1 der Vogelwet 1912 verkeerd heeft toe
gepast; 

0. hieromtrent: 
dat bij het bestreden vonnis feitelijk en dus 

in cassatie onaantastbaar is beslist: 
1 °. dat de fazant behoort tot een der in 

Europa in het wild levende vogelsoorten, en 
2° . dat de fazant ook voorlromt a ls pluim

vec· 
cl~t deze I aatste omstandigheid echter onvol

doende is om, gelijk de Kantonrechter heeft 
gedaan, een vogelsoort - waarvan, blijkens 
de verklaring van den deskundige J. Drijver, 
nog we! 95 % in het wild leeft - tot ,,pluim
vee", dat wil zeggen: tarn vee, te stempelen ; 

dat art. 1 der Vogelwet 1912, aanhef en 
oncler a, clan ook kenlijk aldus moet worden 
gelezen, dat door beschermde vogels worden 
verstaan alle vogels, behoorende tot een der 
in Europa in het wild levende vogelsoorten, 
met uitzonder ing van die vogels der desbe
treffencle vogelsoort, welke behooren tot het 
pluimvee; 

clat, gelijk uit het voorafgaande volgt, de 
•fazant als vogelsoort niet valt onder de uit
zonderingsbe paling van art. 1 onder a der Vo
gel wet 1912 ; 

dat dit intusschen niet de gevolgtrekking 
wettigt, dat de fazant zou zijn een ,,bescherm
de vogel"; 

dat toch aanvankelijk in art. 1 onder b cler 
Vogelwet 1912 van het begrip ,,l:>~_schermde 
vogel" werden ui tgezonderd ,,de. b1J art .. 17 
der J agtwet" - dat wil zeggen: der vor1ge 
Jachtwet - ,,als wild aangewezen vogels", 
terwijl art. 17 onder wild onder meer ver
stond ,,fazauten"; 

dat aanvankelijk dus onbetwistbaar fazanten 
niet werden ,,beheerscht door de bepalingen 
clezer wet", dat wil zeggen: van de ·Vogelwet 
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1912, gel ijk de Regeering in de M emorie van 
Antwoord op het Voorloopig Verslag van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal , betref
fende het ontwerp tot die wet, het uitdrukte; 

dat vervolgens bij de totstandkoming der 
Jachtwet 1923 - waarin de aanwijzing van 
hetgeen onder ,. wild" was te verstaan in art. 
1 werd ondergebracht - art. 1 onder b der 
Vogelwet 1912 u iteraard moest worden gewij
zigd en toen niets anders is geschied dan dat 
de verwijzing naa.r ,, ar t. 17 der Jagtwet" is 
vervangen door een verwijzing naar ,,art. 1 
der J achtwet 1923" (art. 127 van laatstge
noemde wet) zonder dat daarbij van eenige 
bedoeling, 0~1 den fazant voortaan we! door 
de bepalingen der Vogelwet l 912 te doen be
heerschen, is gebleken; 

dat bij di e gelegenheid vermoedelijk is voor
bijgezien, . dat de nieuwe redactie van art. 1 
onder b der Vogelwet 1912 aanleiding zou 
kunnen ge,·en tot de vraag, of de fazant, die 
door de Kroon ingevolge het laatste lid van 
art. 1 der J achtwet 1923, behoudens een hier 
niet ter zake doende uitzondering, bij het 
,,wild" was ondergebracht, we! behoort tot de 
.,bij" art. 1 der Jachtwet 1923 a ls wild aange
wezen vogels; 

dat cle Kantonrechter die vraag ontkennend 
heeft beantwoord, <loch ten onrechte; 

dat immers art. 1 der J achtwet 1923 eerst 
in zijn eer lid aanwijst de soorten van die
ren, welke a ls ,,wild" warden beschouwd, ver
volgens in zijn tweede lid de diersoorten -
waaronder de fazant - , welke onder ,,schade
lijk geclierte" mede warden begrepen, en ten 
slotte in zijn derde lid de bevoegdheid geeft 
om bij Koninklijk Besluit voor bepaalde ge
deelten van het Rijk van de bepalingen, in de 
vorige leden vervat, behalve voor wat betreft 
,vilde zwijnen en konijnen, af te wijken, waar
bij, blijkens de rnondelinge toelichting, van 
Regeeringswege in de Tweede Kamer der Sta
ten-Generaal gegeven, wanneer ingevolge het 
derde lid een diersoort uit een bepaalde groep 
wordt gelicht, die soort zal warden onderge
bracht in een der andere groepen; 

dat de Kroon in bedoeld derde lid derhalve 
in werkelijkheid de bevoegdheid erlangt om 
de be pal i11gen der eerste twee leden te wijzi
gen, zooda t, nu krachtens die bevoegdheid de 
fazanten , behoudens een hier niet ter zake 
doende uitzondering, uit de groep ,,schadelijk 
gedierte" zijn gelicht en in de groep ,,wild" 
zijn ondergebracht, de bepaling van het eerste 
lid geacht moet worden in zoover met de ge
noemde vogelsoort te zijn uitgeb reid ; 

dat onder deze omstandigheden de fazant 
behoort tot de ,,bij" art. 1 der J achtwet 1923 
als wild aangewezcn vogels ; 

dat naai' de woorden der wet derhalve de 
fazant niet is een ,,beschermde vogel", en de 
juistheid van deze slotsom, waartoe ook de 
Kantonrechter gekomen is, nog hierin beves
tiging vindt, dat in de andere opvattmg moet 
worden aangenomen, dat de wetgever den fa
zant zou hebben gestempeld zoowel tot een 
,,beschermde vogel", - zoodat hij , tenzij dan 
vcor een wetenschappelijk doe! of in het be
Jang van den vogelstand (art. 16 der Vogel
wet 1912 ). in het algemeen niet zou mogen 
worden geYangen of gedood - als tot ,,wild" 
of tot ,.schadelijk gedierte" - zoodat hij, met 

machtneming van de bepalingen der Jacht
wet 1923 door een ieder gevangen of gedood 
zou mogen worden ; 

da t het bestaan van een dergelijke anomalie 
niet mag worden aangeno1nen, tenzij de woor
den der wet een uitlegging in anderen zin 
uitsluiten, hetgeen, gelijk hierboven is be
toogd, ten deze niet het geval is; 

dat derhalve het voorgedragen middel van 
cassatie, hetwelk zich richt tegen de beslissing 
des Kantonrechters, ongegrond is; 

Venverpt het beroep. (N. J.) 

29 Octob er 1929. BESLUIT, houdende aan
wijzing van ambtenaren van het toezicht 
op de spoorwegen, die ingevolge artikel 
13, eerste lid, slot, van de Wet Openbare 
Vervoermiddelen met het opsporen van 
overtredingen warden belast. S. 473. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 24 October 1929, n° . 432, af
deeling Vervoer- en M ijnwezen; 

Gelet op artikel 13, eerste lid , slot, der Wet 
Openhare Vervoermiddelen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
I. de navolgende ambtenaren van het toe

zicht op de spoorwegen ingevolge artikel 13, 
eerste lid, slot, der Wet Openbare Vervoer
m iddelen te belasten met de opsporing van 
de overtredingen van die wet en van den bij · 
artikel 10 dier wet bedoelden algemeenen 
maatregel van bestuur: 

1 °. de Inspecteur-Generaal der Spam·- en 
Tramwegen ; 

2°. de Rijksingenieurs, de Rijksinspecteurs, 
de Opzichters en de Controleurs bij het toe
zicht op de spoorwegen. 

II. te doen vervallen het Koninklijk be-
sluit van 13 Juni 1928 (Staatsblad n°. 206). 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, .dat in het 
Staatsblad ·zal worden geplaatst . 

H et Loo, den 29sten October 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat , P. J. Rey m ·e r . 
(Uitr1ey. 14 Nov. 1929.) 

30 Octob er 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 194.) 

Al zijn besluiten van gemeentebesturen 
tot belegging van kasgelden niet krach
tens art. 194 aan de goedkeuring vari 
Ged. Staten onderworpen, zoo neemt zulks 
niet weg de bevoegdheid van Ged. Staten 
om ter gelegenheid van de goedkeuring 
van de begrooting de bestemming van den 
post ,,tijdelijke belegging van kasgeld" te 
beoordeelen en na te gaan, of deze beleg
ging en de voorwaarden, waaronder zij 
plaats vindt, zich verdragen met een juist 
financieel beheer. Nu een onderpand van 
voldoende waarde niet is verstrekt hebben 
Ged. Staten in het onderhavig geval, 
waarin het gaat om een aanmerkelijk be
drag, terecht hun goedkeuring aan de 
wijziging van de begrooting onthouden. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Burgemeester en \,Vethouders, namens den 
Raad der gemeente Breukelen-Sint Pieters te
gen het besluit van Ged. Staten van Utrecht 
van 6 :Maart 1928, 10 • 541/466, 3e a fdeeling, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
raadsbesluit dier gemeente van 20 Februari 
1928 tot wijziging van de gemeentebegrooting 
voor het di enstjaa r 1928 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 2 
October 1929, N °. 588; 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 23 October 1929, N°. 9121, Af
deeling Binnenl andsch Bestuur; 

0. dat de R aad der gemeente B reuke len
Sint Pieters bij besluit van 20 Februari 1928 
aan de begrooting voor het dienstjaar 1928 
heeft toegevoegd een post van f 20,000 in ui t
gaaf en ontvangst wegens tijdelijke belegging 
van kasgelden bij de Spaarbank van de Coo
peratieve Boerenl eenba nk te Bre uke len en te
;·ugon tvangst dier gelden; 

dat Ged. Staten van Utrecht bij besluit van 
6 Maart 1928 aan <li t besluit hunne goedkeu-
1·ing hebben onthouden, uit overweging, dat, 
blijkens de toelichting op <lit besluit, in het 
onderhavige geval door de betrokken instel
ling geen onderpand zal warden verstrekt; 
dat Ged. Staten deze tijdelijke belegging, ver
mits geen onderpand met voldoende overwaar
de wordt gesteld, in strijd ach ten met het gel
delijke belang der gemeente, zoodat het raads
besluit niet voor goedkeuring vatbaar is; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, dat 
Ged. Staten niet a lleen hunne goedkeuring 
onthouden hebben aan den begrootingspost, 
maar ook aan het besluit, dat de kasgelden 
zouden worden bel egd bij de Spaarbank der 
Cooperatieve Boerenleenbank te Breukelen, 
welk besluit hun geheel onverplicht als toe
licht ing was medegedeeld ; dat Ged. Staten 
daarmede hunne bevoegdheid hebben over
schreden, daar zoodanig besluit niet aan hunne 
goedkeuring is onderworpen; dat, nu het be
sluit tot bel egging van kasgelden bij de Spaar
bank niet aan de goedke uring van Geel. Sta
ten was onderworpen, zij ten onrechte wegens 
hezwaren tegen <lit beslui t de begrootingswij
ziging niet hebben goedgekeurd; dat overi
gens de weiger ing niet in het belang der ge
meente is ; dat de Spaar bank der Coopera
t ieve Boerenleenbank te B reukelen eene stich
ting is, waarvoor deze ten voil e garant is, 
terwijl alle verbinten issen der Boerenleenbank 
we-er gewaaiborgd worden door de aansprake
lij khe id van hare leden, wier aanta l 215 is, 
en waaronder vermogende landbouwers en 
landeigenaren zijn; dat de Bank bovendien 
f 16,000 reserve heeft en aangesloten is bij de 
Coi:iperatieve Centrale Raifeisen-Bank te 
Utrecht, die een zeer strenge controle uit
oefent; dat de Spaarbank 4 % rente uitkeert 
en indirect eene gemakkelij ke credietverl ee
ning aan de ingezetenen bevorderd wordt; dat 
bij de B ank van Nederlandsche Gemeenten 
Ged. Staten niet den eisch ~an onderpand 
stellen; 

0 . dat weliswaar beslu iten van gemeenle-

besturen tot belegging van kasgelden niei 
krachtens art. 194 van de Gemeentewet aan 
de goedkeuring van Ged. Staten zijn onder
worpen, <loch dat zulks niet wegneem t de be
voegdheid van Ged. Staten om ter gelegen
heid van de goedkeuring van de begrooting 
de bestemming van den post ,,tijclelijke be
legging van kasgel d" te beoordeelen en na te 
gaan, of deze belegging en de voo1-waarden , 
waaronder zij plaats vindt, zich ,·erdr-agen met 
eeu juist f inanciee l beheei-; 

dat Ged. Staten mitsdien ten dezen hunne 
wettelijke bevoegdheid niet hebbe n ove l'sch re
den ; 

dat zij i111me1·s alleen aan het beslui t tot 
wijzigiug van de begrooting hunne goedkeu
ring hebben onthouden en niet, zooal s de Raad 
veronderstelt, aan het besluit van den Raad, 
dat de kasgelden zouden worden belegd bij de 
Spaarbank van de Coi:iperatieve Boerenleen
bank te Breukelen, a l zal de uitvoering van 
<lit raadsbesluit bij niet-goeclkeur ing van de 
begrootingswijziging fe itelijk niet kuunen 
pi aa ts vinden; 

0. wijde1·s, dat, al behoeft tegen het beleg
gen van kasgeld bij de Spaarbank van de 
Coi:iperatieve Boerenleenbank te Breukelen in 
het a lgemeen geen bezwaar te bestaan, Ged. 
Staten toch terecht va11 oordeel zijn , dat in heL 
onderhavige geval, waarin het gaat om een 
aanmerkel ij k bedrag. het gernn , een on
derpand van voldocncle waarde in het belang 
der gemeente is gebodcn: 

dat, nu <li t niet is verstrekt, Geel . Sr.aten 
terecht aan de wijzig ing va11 de beg-rooting 
hunue goedkeur ing hebben onthouden ; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben gocdgevonden on Yet'staan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze :i\1inister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw is be last, enz. (A. B.) 

31 Octobe·r 1929. BESLUIT t-0t rnststelling 
van een algemeenen maatrege l van be
stuur, als bedoeld in a rtikel 15 van de 
wet van 2 Juli 1928 (Staa tsblad 11°. 222), 
houdende nadere voorschriften ten aan
zien van de uitoefening der geneeskunst 
(Rcglement nwdisch tuchtrecht en oplos
siny van yeschillen). S. 474. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid en van Justitie 
van 26 Juni 1929, n°. 1101 H , Afdeel ing 
Volksgezondheid, e n va n 3 Juli 1929, 2de Af
deeling A, n°. 1004 ; 

Gezien artikel 15 van de wet van 2 Juli 
1928 (Staatsblad n° . 222), houdende nadere 
voorschriften ten aanzien van de uitoefening 
der geneeskunst; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 September 1929, n°. 16) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor 
noemde Min isters van 23 October 1929, n° . 
1683 H, Afdeeling Volksgezondheid en van 
26 October 1929, 2de Afdeeling A , n°. 909; 

H ebben goedgevonden en verstaan vast te 
stellen de navolgende voorschriften, welke zul
len uitmaken het 
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REGLl~MENT medisch tuchtrecht en oplos
ting van geschill en. 

EERSTE AFD EELING. 
Zetel, ambtsg·eblcll en samenstellln g· van de 
Colleg·c~ voor 1le beslJssln g ln eersten aan• 

leg· en van het Centraal College. 

HOOFDSTUK I. 
D e Colleges voor de beslissing in eersten 

aanleg. 
Art. 1. Een College voor de beslissing i11 

eersten aanleg is gevestigd in elk der na te 
melden gemeenten: 

Groningen, Zwolle, Amsterdam, 's Graven
hage en Eindhoven. 

Art. 2. Het ambtsgebied van elk College 
zal omvatten de navolgende provincien of dee
Jen van provincien: 

1. College te Groningen: de provincien Gro
ningen, Friesland en Drente; 

2. College te Zwolle: de provincie Overijsel 
en de provincie Gelderland, benoorden den 
Rijn ; 

3. College te Amsterdam: de provincien 
Noord-Holland en Utrecht ; 

4. College te 's Gravenhage: de provincien 
Zuid-Holland en Zeeland; 

5. College te Eindhoven: de provincie Gel
derland, bezuiden den Rijn en de Lek, en de 
provincien Noord-Brabant en Limburg. 

Art. 3. 1. De Colleges zijn samengesteld 
uit: 

een voorzitter en een of meer plaatsvervan
gende voorzitters, rechtsgeleerden; 

vier leden en vier plaatsvervangende leden, 
geneeskundigen; 

twee leden en twee plaatsvervangende leden, 
tandartsen, 

en twee leden en twee plaatsvervangende 
Jeden, vroedvrouwen. 

2. Aan de Colleges wordt toegevoegd een 
secretaris en een of meer pi aatsvervangende 
secretarissen, rechtsgeleerden. 

Art. 4. 1. De voorzitters en plaatsvervan
gende voorzitters warden door Ons op gemeen
schappelijke voordracht van Onze Ministers 
van Arbeid , Handel en Nijverheid en van 
Justitie voor het !even benoemd en op eigen 
verzoek ontslagen. 

2. D e leden en plaatsvervangende leden 
worden door Ons op voordracht van Onzen 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid 
voor den tijd van zes jaren benoemd en tus
schentijds op eigen verzoek ontslagen. Bij tus
schentijdsch ontslag wordt het nieuwe lid voor 
zes jaren benoemd. D e leden zijn herbenoem
baar. 

3. N a het openvallen van een plaats van 
lid of plaatsvervangend lid geeft Onze Minis
ter van Arbeid , Handel en Nijverheid daarvan 
kennis in de Nede1·landsche Staatscoumnt. 
Bovendien wordt dit openvallen, al naar ge
Jang een geneeskundige, tandarts of vroed
vrouw in de plaats moet warden benoemd, me
degedeeld aan de landelijke organisaties van 
geneeskundigen, tandartsen of vroedvrouwen 
welke zie;h tot het . ont~a nge_n van zoodanig~ 
mededeelrngen schnftehJk b1J Onzen Minister 
hebben aangemeld. Gedurende zes weken na 
de dagteekening van deze kennisgeving en 

deze mededeelingen kan, al naar gelang een 
geneeskundige, tandarts of vroedvrouw in de 
plaats moet worden benoemd, door ten minste 
vij f pmcent der in het ambtsgebied gevestigde 
geneeskundigen , tanda1·tsen of vroedvrouwen 
evenals door de betrokken organisaties · een 
aanbeveling, luidend op een of meer personen, 
aan Onzen Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid warden gezonden. 

4. De secretarissen en plaatsvervangende 
secretarissen warden door Ons op gemeen
schappelijke voordracht van Onze Ministers 
van Arbeid, Handel en N ijverheid en van 
Justitie benoemd, geschorst en ontslagen. 

Art. 5. 1. De voorzitters, leden, secretaris
sen en hun plaatsvervangers moeten zijn Ne
derlander ·en ingezetene des Rij ks; zij moe
ten, met uitzondering van de plaatsvervan
gende secretarissen, den vollen ouderdom van 
25 jaren bereikt hebben. 

2. De voorzitters, secretarissen en hun 
plaatsvervangers moeten aan een Rijks- of 
daarmede gelijkgestelde Nederlandsche Uni
versiteit hebben verkregen: 

hetzij den graad van docto r in de rechtswe
tenschap, 

hetzij den graad van doctor in de rnchtsge
leerdheid of de hoedanigheid van meester in 
de rechten , mits deze graad of deze hoedanig
heid verkregen is op grand van het afleggen 
van een examen in het Nederlandsch burger
lijk- en handelsrecht, staatsrecht en strafrecht. 

A1·t. 6. 1. De personen, die dee! uitmaken 
van hetzelfde College, de secretaris en zij n 
plaatsvervangers, mogen niet zij n elkanders 
echtgenooten of gewezen echtgenooten, noch 
mag tusschen hen bloed- of aanverwantschap 
tot en met den derden graad bestaa·n. 

2. Indien tusschen hen eerst na hun be
noeming een huwelij k wordt gesloten en de 
vrouw niet op gl"Ond van Ons besluit van 13 
Maart 1924, Staatsblad n°. 122, eervol ont
slag wordt verleend, wordt indien het twee 
leden betreft, het jongste lid in leeftijd, indien 
het een lid en den voorzitter betreft, het lid, 
indien het een I id en den secretaris of den 
voorzitter en den secretaris betreft, den secre
taris door Ons ee1·vol ontslag verleend. Plaats
vervangers ontvangen ontslag voor gewone 
functionarissen. 

3. Indien de aanverwantschap eerst na de 
benoeming ontstaat, zal degene, die haar ver
oorzaakt, niet zonder Onze toestemming zij n 
ambt mogen behouden. 

4. Aanverwantschap houdt op door ontbin
ding van het huwelijk, dat haar veroorzaakte. 

Art. 7. 1. De voorzitters, leden en hun 
plaatsvel'Vangers kunnen door den Hoogen 
Raad bij met redenen omkleede beschikking 
warden ontslagen: 

a. wanneer zij bij onherroepelijk geworden 
rechter!ijke uitspraak wegens misdrij f tot ge
vangenisstraf of hechtenis zij n veroordeeld; 

b. wegens wangedrag of onzedelij kheid of 
bij herhaaldelijk gebleken achteloosheid in de 
uitoefening hunner functie ; 

c. wegens overtreding van artikel 12 of ar
tikel 13. 

2. Zij warden door den Hoogen Raad bij 
met redenen omkleede beschikking ontslagen: 

a. indien hun bij onherroepelijk geworden 
beslissing een maatregel, als bedoeld in arti-
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kel 5 van de wet van 2 Juli 1928, Staatsblad 
n°. 222, is opgelegd; 

b. bij gebleken ongeschiktheid door een 
ziels- of lichaamsziekte of door ouderdoms- of 
lichaamsgebreken; 

c. bij verlies van het Nederlanderschap; 
d. bij overtreding van artikel 11, eerste tot 

en met derde lid. 
3. \Toor ontslag wordt de betrokkene in de 

g~legenheid gesteld daaromtrent zijn gevoelen 
kenbaar te maken. 

Art. 8. 1. De voorzitters, leden en hun 
plaatsvervangers worden door den Hoogen 
Raad bij met redenen omkleede beschikking in 
de uitoefening van hun functie geschorst, in
dien zij: 

a. krachtens onherroepelijk geworden rech
terlijke uitspraak de beschikking of het beheer 
over hun goederen hebben verloren; 

b. onder curateele zijn gesteld; 
c. zich in voorloopige hechtenis bevinden. 
2. De Hoage Raad heft, op dezelfde wijze, 

de schorsing op, nadat de reden is vervallen, 
die daartoe aanleiding gaf. 

Art. 9. 1. De Hoage Raad spreekt het 
ontslag, de schorsing of de opheffing der 
schorsing van een voorzitter of lid of plaats
vervanger niet uit dan op vordering van den 
ptocureur-generaal. 

2. · Hat onderzoek heeft plaats in raadkamer. 
3. De Hoage Raad kan getuigen en des

kundigen hooren. 
4. De getuigen warden beeedigd dat zij de 

geheele waarheid en niets dan de waarheid 
zullen zeggen; de deskundigen dat zij verslag 
naar hun geweten zullen geven. 

5. De artikelen 217-219 van het Wetboek 
van Strafvordering vinden overeenkomstige 
toepassing. 

6. De getuigen en deskundigen ontvangen 
uit 's Rijks kas vergoeding overeenkomstig het 
tarief van justitie-kosten en salarissen in bur
gerlijke zaken. De vergoeding wordt door den 
procureur-generaal begroot. 

7. De procureur-generaal doet van elk ont
slag, elke schorsing of opheffing van schorsing 
van een voorzitter, een lid, of plaatsvervanger 
onverwijld mededeeling aan het betrokken Col
lege; van een ontslag oak aan Onzen Minister 
van Arbeid, Handel en Nijverheid. 

Art. 10. 1. Alvorens hun ambt te aanvaar
den leggen de voorzitters, leden, secretarissen 
en hun plaatsvervangers op een openbare te
rechtzitting van hun College den navolgenden 
eed of belofte af: 

,,Ik . zweer (beloof) getrouwheid aan den 
Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, 
eerbied voor 's Rijks wetgeving, dat ik mij bij 
mijn rechtspraak zal laten leiden door het al
gemeen belang en in ieder bijzonder geval 
mijn ambt zal vervullen zonder aanzien des 
persoo ns. '' 

2. De eerste maal wordt door den voorzit
ter de eed of belofte afgelegd op een openbare 
terechtz itting van het Gerechtshof, binnen 
welks ressort het College gevestigd wordt. 

Art. 11. 1. De voo~zitters, secretarissen en 
hun plaatsvervangers hebben hun vast en 
voortdurend verblijf in de gemeente, waar het 
College gevestigd is. 

2. De leden en plaatsvervangende leden 
hebben hun vast en voortdurend verblijf bin
nen het ambtsgebied van het College. 

3. Orn bijzondere redenen kunnen Wij af
wijking van de voorgaande leden toestaan; 
Ons besluit wijst de plaats van het vast en 
voortdurend verblijf dan bepaaldelijk · aan. 
Het besluit kan steeds warden ingetrokken. 

4. De voorzitter geeft, indien hij !anger 
dan acht dagen de gemeente van zijn vast en 
voortdurend verblijf verlaat, daarvan kennis 
aan een zijner plaatsvervangers en den secre
taris; de plaatsvervangende voorzitters, de le
den en de plaatsvervangende leden geven in 
gelijk geval kennis aan den secretaris. De 
secretaris en de plaatsvervangende secretaris
sen hebben de goedkeuring van den voorzitter 
noodig. 

5. De voorzitter drnagt voor ecn geregelde 
afdoening van zaken zorg. 

Art. 12. 1. De voorzitters, leden, secreta
rissen en hun plaatsvervangers zijn, behou
dens het bij het volgend lid en de artikelen 
32 en 63-65 bepaalde, tot geheimhouding ver
plicht: 

a. van de klachten en geschillen, welke bij 
het College aanhangig zijn of aanhangig ge
weest zijn; 

b. van hetgeen tijdens de behandeling dier 
klachten en geschi llen te hunner kennis komt; 

c. van de beraadslagingen in raadkamer; 
d. van de beslissingen. 
2. De artikelen 162 en 218 van het Wet 

boek van Strafvordering zijn op hen van toe 
passing, met dien verstande, dat van weten 
schap, van den persoon over wien geklaag · 
is of van opgeroepen getuigen of deskundige· 
afkomstig, voor zoover deze personen verdach 
te zijn in den zin van het Wetboek van StraJ 
vordering, in geenerlei vorm mededeeling ma15 
warden gedaan, tenzij zij zelf daartoe toestem-
ming verleenen. · 

Art. 1S. Zij mogen zich over klachten of 
geschillen, die voor het College aanhangig zijn 
of naar zij weten of vermoeden aanhangig zul
len warden, niet inlaten in eenig bijzonder 
onderhoud of gesprek met 

in geval van klachten: den klager, den per
soon, op wien de klacht betrekking heeft, of 
diens raadsman ; 

in geval van geschi l !en: partijen of hun 
raadslieden , 
noch van dezen eenige bijzondere onderrich
ting, memorie of schriftuur aannemen. 

Art. 14. De voorzitters der Colleges en de 
Colleges zelf zijn verplicht Onzen Minister vau 
Arbeid, H andel en Nijverheid en Onzen Mi
nister van Justitie scliriftelijk van bericht en 
advies te dienen, wanneer dezen zulks verzoe
ken. 

Art. 15. 1. De voorzitters, leden en secre
tarissen der Colleges ontvangen vergoeding 
van reis- en verblijfkosten op den voet van de 
door Ons wegens reizen voor 's Rijks dienst 
vastgestelde en nader vast te stellen bepalin
gen. 

2. De voorzitters en secretarissen ontvangen 
hovendien een vacatiegeld van onderscheiden
lijk f 30 en f 15 per ingediende klacht of aan
hangig gemaakt geschil, de leden een vaca
tiegeld van f 10 per zitting. 

3. Geen vacatiegeld wordt toegekend, in
dien een klager zonder nader onderzoek wordt 
niet-ontvankelijk verklaard of een klacht, als 
kennelijk ongegrond of van onbeduidenden 
n.ard, door het College zonder nader onder-
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zoek wor.dt afgewezen. Evenmin, indien een 
geschil naar het oordeel van het College van 
onbeduidenden aard is, 

4. De secretarissen van de Colleges te Gro
ningen, Zwolle en Eindhoven ontvangen een 
vergoeding voor bureaukosten van f 100 
' s jaars, die van de Colleges te Amsterdam 
en te ' s Gravenhage van f 200 's jaars. 

HOOFDSTUK II. 
H et Centraal College. 

Art. 16. 1. H et Centraal College is geves
tigd te 's Gravenhage. 

2. De artikelen 3-15 zijn op di t College 
van overeenkomstige toepassing, met dien ver
stande, dat : 

a. bij het openvallen van een plaats van 
lid of plaatsvervangend lid het aanbevelings
recht aan Onzen Minister van Arbeid, H andel 
en Nijverheid toekomt aan de betrokken lan
delijke organisaties van geneeskundigen, tand
artsen of vroedvrouwen; haar aanbevelingen 
bevatten, indien mogelijk, ook niet-leden der 
organisaties; 

b. de eerste maal door den voorzi tter de 
eed of belofte wordt afgelegd op een openbare 
terechtzitting van den Hoogen Raad; 

c. de vacatiegelden, bedoeld in arti kel 15, 
lid 2, onderscheidenlijk bedragen f 50, f 25 
en f 15: 

d. de secretaris f 200 's jaars als vergoe
ding voor bureaukosten ontvangt. 

TWEEDE AJ<'DEELING. 

Behandeling· van klachten. 

HOOFDSTUK I . 
Eerste aanleg. 

§ 1. lndiening van de klacht. 
Art. 17. De kl acht wordt schriftelijk inge

diend bij den secretaris van het College, bin
nen welks ambtsgebied de persoon, tegen wien 
de klacht gericht is, woonplaats heeft; bij ge
breke van zoodanige woonplaats bij den secre
ta ris van het College te Amsterdam . 

Art. 18. In geval van ;nzending van het 
klaagschrift bij aangeteekenden brief, geeft de 
secretaris den inzender bericht van de ont
vangst. 

Art, 19. 1. H et klaagschrift moet zijn on
derteekend. 

2. Namens den inzender kan het klaag
schrift door den burgemeester zijner woon
plaats of door een gemeente-ambtenaar, door 
dien burgemeester daartoe aangewezen, wor
den onderteekend. 

Art. 20. H et kl aagschr ift bevat: 
1 °. den naam en de woonplaats van den 

klager; indien de klager niet binnen het Rijk 
woonplaats heeft, moet hij voor de behande-
1 ing der zaak daarbinnen woonplaats kiezen ; 

2° . de klacht en de feiten en gronden, waar
op deze berust; 

3°. indien geklaagd wordt: 
a. door een rechtstreeks belanghebbende : 

een duidelijke aanduiding van het belang, het
welk de klager bij het onderwerp van de 
klacht heeft; 

b. door het bestuur van een lichaam, bij 

hetwelk de geneeskundige, de tandarts of de 
vroedvrouw in dienst of voor het verleenen 
van geneeskundige, tandheelkundige of ver
loskundige hulp ingeschreven is: een duide
lijke omschrijving van de onderlinge verhou
ding; 

c. door een geneeskundig inspecteur van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of door 
een inspecteur voor het Staatstoezicht op 
krankzinnigen en krankzinnigengestichten : 
vermelding van deze quali teit van den klager. 

Art. 21. De secretar is teekent onverwij ld 
den dag van ontvangst op het klaagschrift 
aan en doet het stuk aan den voorzitter toe
komen. 

Art. 22. De voorzitter doet het k\aagschrift , 
. indien het bij een onbevoegd College is inge

diend, onverwijld aan den secretaris van het 
bevoegde College toekomen. 

Art, 23. Indien het kl aagschrift niet vol -
doet aan het bij de artikelen 19 en 20 bepaal
de, deelt hij den inzender, indien deze teri 
minste bekend is, mede, in hoeverre het klaag
schrift naar zijn meening onvolledig is, en 
noodigt hij hem uit het verzuim binnen een 
bepaalden tijd te herstellen. 

Art. 24. 1. Niet-onderteekende en onvolle
dige, niet aangevulde klaagschriften kunnen 
door het College als niet voor behaudeling 
vatbaar worden ter zijde gelegd, 

2. De klager blij ft in dat geval bevoegd 
op grond van dezelfde feiten een nieuw klaag
schrift in te zenden, 

Art. 25. · Indien gedurende de behandeling 
van een klacht blijkt, dat de voorzitter artikel 
22 of art, 23 niet of niet op de juiste wijze heeft 
toegepast, herstel t het College het verzuim. 
De zaak wordt alsdan, zoo noodig, terugge
bracht in den staat, waarin zij zich bevond op 
het tijdstip, waarop de voorzitter die artikelen 
had behooren toe te passen. 

§ 2. Voorloopig onderzoek doo1· den voo1·zit
ter ; niet-ontvankelijkverklaring en afwijzing 

zonde1· nade1· onderzoek . 

Art, 26. 1. N aar aanleiding van alle voor 
behandeling vatbare klachten stelt de voor
zitter een voorloopig onderzoek in. 

2. Indien naar het oordeel van het College 
zoowel voor den voorzitter als voor de plaats
vervangende voorzitters, hetzij op een der 
gronden, genoemd in artikel 11, eerste lid, 
van de wet van 2 Juli 1928, Staatsblad n°. 
222, hetzij op eenigen anderen grond, reden 
van verschooning bestaat, wordt het voorloo
pig onderzoek ingesteld door den voorzitter 
van het naast gevestigde College. 

3. De •;oorzitter kan een lid -of plaatsver
vangend lid van het College uitnoodigen het 
voorloopig onderzoek bij te wonen. De leden
tandartsen en leden-vroedvrouwen kunnen al
leen worden uitgenoodigd, indien de persoon, 
over wien geklaagd is, tandarts onderschei
denlijk vroedvrouw is. Het lid of plaatsver
vangend lid, hetwelk het voorloopig onderzoek 
bijwoont, mag aan het onderzoek ter terecht
zitting niet deelnemen. 

Art. 27. De voorzitter is bij het voorloopig 
onderzoek niet tot de feiten en omstandighc
den, in het klaa gschrift vermeld, beperkt. • 

Art. 28. Hij is ten behoeve van dat onder • 
zoek bevoegd: 
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a. den klager en den pe,·soon, over wien 
geklaagd is, uit te noodigen voor hem te ve r
schijnen ten e inde te warden gehoord; hij kan 
dezelfde personen ook rn rzoeken schriftelijk 
b innen een bepaalden terrn ijn inlichtingen te 
Yerschaffen; 

b. getuigen en deskundigen uit te noodigen 
met gelij k doe! voor hem te ve rschijnen; hij 
kn n deskundi gen bovend ien Yerzoeken schrif
te lijk binnen een bepaaldon te rrnijn van ad
Yies en Yerslag te dienen; 

c. getuigen en deskundi gen met gelijk doe! 
-Op te roepen, deskundigen tot het dienen van 
adv ies en verslag· opdrncht te verleenen; in 
<l it geval zijn de getu igen en deskundigen ver
plicht te vc rschijnen en getuigenis af te leg
gen o f hun dicnsten al de kundige te verlee
nen, behoudens het bepaalde in a rtikel 13 
van de ,rnt van 2 Juli 1928, Staatsblacl n°. 
222; 

d. vergezeld van de door hem noodzakelijk 
geachte getu igen en deskundigen een p laatse
lijk onderzoek in te stell en op alle p laatsen, 
met uitzondering vau woningcn en plaatsen, 
nll ecu door een woning toegankelijk, indien 
de bewoner den toegang weigert. Indien tij
-<le ns een plaatselijk onderzoek de orde wordt 
Yerstoord of den voorzitter tegenstand wordt 
geboden . kan hij de hulp der openbare bur
gerl ijke of gewapende macht inroepen. 

Art. 29. l. De voorzitter wordt tijdens het 
-0 nderzoek bij a l zijn verrichtingen bijgestaan 
door den secretaris. 

2. Deze maakt van het gebeurde t ijdens de 
zitt ingen en tijdens een plaatselijk onderzoek 
een p roces- ,·erbaal op, hehrnl k hij met den 
voo rzi tter onderteekent. 

3. Hij verzendt namens den voorzitter a ll e 
·u itnooclig ingen, verzoekon, oproepingen en op
-drnchten. 

4. D e secreta ri s kan , hetzij op een cler 
gronclen , genoernd in artikel 11 , ee rste lid, 
van de wet van 2 Juli 1928, Staatsblad n°. 
222, hetzij op eenigen anderen groncl van ver
schooning, den voorzitter verzoeken in zijn 
p laats een der plaatsvervangende secretarissen 
te doen optreden. 

Art. 30. Blijkt dat een klacht is ingediend 
-door een tot klagen onbevoegde, clan verklaart 
het College den kl ager zonder nacler onder
:zoek uiet-ontvankelijk. 

Art . 31. Blijkt een klacht kennelijk onge
grond of van onbeduidenden aard, clan kan 
h1;t College haar zonder nader onderzoek af
W!Jzen. 

Art. 32. l. De beslissingen, becloeld in de 
be icle voorgaande artikelen, neemt het Col
lege in raadkarner. 

2. l11dien een proces-verbaal werd opge
maakt, als bedoeld in artikel 29 , zendt de 
secretaris d it, in het oorspronkelijk of in ge
waarmerkt a fschrift, v66r de raadkamer ter 
inzage aan de leden. 

3. De bes! issi ngen zendt de secretaris on
verwijld in afschrift : 

a. aan den persoon, over wien geklaagd is, 
indien deze van het inkornen van de klach t 
-0p de hoogte werd gesteld; 

b. aan den betrokkPn ins pecteur of de be
trokken inspecteurs van het Staatstoezicht op 
de volksgezondheid of voor het Staatstoezicht 
-0p krankzinnigen en k ran kzinnigengestichten. 

Inclien twij fe l kan r ijzen aan wel ke i11spec
teurs afschrift moet worclen gezonden, beslist 
de voorzitte1· 

4. De ins.pecteurs zijn tot gehe imhoudjng 
verpl icht . Het tweede lid v,i n artikel 12 is van 
overeenkomstige toepassi ng . 

5. Inclien de klacht were! ingediend niet 
door een inspecteur, al s becloelcl in het tweecle 
lid onder b, cloet de secreta ri s den k lager m e
dedeeling van de besliss ing toekomen. Bij · 
deze rneclecleeling wordt het rechtsm icldel , het
welk tegen de besl iss ing openstaat, uitdruk
kelijk vermeld. 

Art. 33. In a lle gevallen , waarin niet een 
beslissing wordt genomen, a ls bedoeld in ar
tikel 30 of artikel 31, doet de ,·oorzitter ten 
minste t ien clagen voor verwijzing van de zaak 
naar de terechtzitting afschrift van het klaag
schrift aan den persoon, over wien geklaagcl 
is, toekomen en stel t hij dezen in de gelegen
heid door hem te warden gehoorcl of, desver-

1 k iezende, hem schriftelijk inlich t ingen te ver
schaffen. 

Art. 34 . 1. De persoon. over wien geklaagd 
is, kan zich reeds tijdens het voorloopig onder
zoek doen bijstaan door een rechtsgeleerden 
raadsman . 

2. Als zoodanig warden alleen advocaten, 
binnen het rij k de praktijk uitoefenende, toe
gelaten. 

§ 3. Behandelin(J te,· te,·echtzittin(J. 

Art. 35 . 1. Zoodra de voorzitter de zaak 
door het voorloopig onderzoek voldoende voor
bereid ach t, verwijst hij h aar naar een be
paalde terechtzitting van het College. 

2. D e terechtzittingen vinden plaats op de 
standplaats van het College, voor zoover Ooze 
Ministers van Arbe id, Handel en Nij verheid 
en van J ustitie voor het College niet andere 
zittingplaatsen daarnevens hebben aangewe
zen. Orntrent clag en uur pleegt de voorzitter 
met de leden overl eg. 

A rt. 36. 1. De secretaris roept onverwijld 
den klager en den persoon, ove r wien ge
klaagd is, tegen die zitting op, onder mede
deeling van de samenstelling van het College 
ter terechtzitting, den secreta ris inbegrepen . 

2. Bij cleze oproepingen worclt een termijn 
van ten m inste zes vrij e dagen in acht geno
men. 

Art. 37. 1. De secretaris draagt zorg, dat 
voor de terechtzitting a lle op de zaak betrek
k ing hebbende stukken, hetzij in het oorspron
kelij k, hetzij in gewaarmerkt afschrift: 

a. op den door den voorzitter te bepalen 
voet, ter inzage warden gezonden aan de le
den, die op de terechtzitting over de zaak 
zullen oordeelen; 

b. gedu rende ten minste zes clagen te zijnen 
bureele of , ind ien de zaak niet ter standplaats 
zal warden behandeld, in het gerechtsgebouw 
ter zittingplaats ter inzage liggen voor be
langhebbenden. 

2. De secretaris brengt het ter inzage Jig
gen ter kennis van den klager en den per
soon, over wien geklaagd is. 

Art. 38. 1. De voorzitter kan bes! issen , dat 
bepaa lde stukken, geheel of gedeeltelijk van 
het ter inzage liggen uitgesloten zullen zijn. 
Deze beslissing kan zoowel a lgemeen luiden 
als slechts gelden voor bepaalde door den 
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voorzitter aangewezen personen. De persoon, 
over wien geklaagd is, en de klager, indien 
hij is geneeskundig inspecteur van het Staats
toezicht op de ·vol ksgezondheid of i nspecteur 
voor het Staatstoezicht op krankzinnigen en 
krankzinnigengestichten, hebben steeds het 
recht op volledige inzage. 

2. Vaii het niet-volledig zijn der stukken 
wordt den betrokkenen bij de inzage mede
deeling gedaan. Indien uit een stuk gedeelten 
worden weggelaten, moet de plaats, waar iets 
weggelaten is, bovendien in het stuk duidelijk 
zijn aangegeven. 

3. Gedurende drie dagen na de mededee'. 
ling kunnen de betrokkenen beroep instellen 
bij het Coll e~e. 

4. De artikelen 17- 21 zijn op het be roep 
van overeenkomstige toepassing. 

5. De voorzitter bepaalt onverwijld de zit
ting, waarop het beroep door het College zal 
warden behandeld. 

6. De inzender van het beroepschrift wordt 
door den secretaris opgeroepen. 

7. Het College doet terstond uitspraak. 
8. De inzender van het beroepschrift ont

vangt, indien hij niet op de zitting aanwezig 
is, van den secretaris mededeeling van de uit
spraak. 

Art. 39. De voorzitter kan maatregelen ne
men ter verzekering van de geheimhouding 
van de te1· inzage ligg_ei;ide stukken. 

Art. 40. 1. De voorzitter is bevoegd, al dan 
niet op grond van een daartoe strekkend ver
zoek van den klager of den persoon, over wien 
geklaagd is, door tusschenkomst van den se
cretaris; 

a. getuigen en deskundigen uit te noodigen 
te r terechtzitting te verschijn.-in, ten einde te 
warden gehoord ; 

b. getuigen en deskundigen met gelijk doe! 
op te roepen; in dit geval zijn dezen verplicht 
te verschijnen en getuigenis af te leggen of 
hun diensten als deskundige te verleenen, be
houdens het bepaalde in artikel 13 van de wet 
van 2 Juli 1928, Staatsblad n°. 222. 

2. Verschijnt een getuige of deskundige on
clanks een oproeping niet, zoo kan het College 
den Officier van Justitie in bet arrondissement 
verzoeken den getuige of deskundige op een 
bepaalde zitting te doen voorgeleiden. Artikel 
356 van het Wetboek van Strafvordering is 
van overeenkomstige toepassing. Van het ver
zoek om voorgeleiding doet de secretaris den 
betrokkene mededeeling. 

3. Van een afwijzende beschikking van den 
voorzitter op een verzoek van den klager of 
den persoon, over wien geklaagd i8, een be
paalde getuige of deskundige ter terechtz itting 
11it te noodigen of op te roepen, staat gedu
rcnde drie dagen na ontvangst daarvan be
roep open op het College. Het vierde tot en 
met achtste lid van artikel 38 zijn van over
eenkomstige toepassing. 

Art. 41. l. De klager of de persoon, over 
wien geklaagd is, kunnen ook zelf getu igen 
en deskundi gen ter terechtzitting uitnoodigen 
o f bij deurwaarders-exploit oproepen; in geval 
van oproeping gelden voor de getu igen en des
kundigen dezelfde verplichtingen a ls bij op
roeping door den voorzitter van het College. 

2. De namen der uitgenoodigde of opge
J'Oepen getuigen en deskundigen warden ten 
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minste drie dagen v66r de zitting den voo1·
zitter medegedeeld. 

3. D eurwaarders ontvangen voor de werk
zaamheden, ingevolge het eerste I id verricht, 
van hun opdrachtgevers vergoeding overeen
komstig de bepalingen van het tarief van 
justitie-kosten en salarissen in burgerlijke 
zaken. 

Art. 42. De namen der krachtens de beide 
voorgaande artikelen uitgenoodigde en opge
roepen getuigen en deskundigen warden on
verwijl d door .. den soosetaris ter kennis van 
den klager en den persoon, over wien ge
klaagd is, gebracht. 

Art. 43. 1. De persoon, over wien geklaagd 
is, kan zich op de terechtzitting door een 
rechtsgeleerden raadsman doen bijstaan. Het 
tweede lid van artikel 34 is van overeenkom
stige toepassing. 

2. De bevoegdheden, welke op de zitting 
aan den persoon, over wien geklaagd is, toe
komen, komen ook toe aan zijn raadsman. 

Art. 44. l. De klager en de persoon, over 
wien geklaagd is, kunnen gedurende drie da
gen na ontvangst van de oproeping ter te
rechtzitting op den voet van artikel 11 van de 
wet van 2 Juli 1928, Staatsblad n°. 222, de 
leden van het College, daaronder den voor
zitter begrepen, wraken. 

2. Artikel 11 is op den secretaris van het 
College van overeenkomstige toepassing. 

Art. 45. De leden van het College en de 
secretaris kunnen zich, hetzij op de gronden in 
artikel 11 van de wet van 2 Jnli 1928, Staats
blad n°. 222, genoemd, hetzij op andere gron
den, verschoonen. Het tweede en derde lid van 
artikel 11 zijn in dat geval van overeenkom
stige toepassing. 

Art. 46. l. H et College bestaat ter terecht
zitting en in raadkamer uit vijf leden, waar
onder de voorzitter-rechtsgeleerde. 

2. De leden-tandartsen en de leden-vroed
vrouwen van het College treden alleen op, 
indien een beslissing ten aanzien van een 
tandarts, onderscheidenlijk vroedvrouw moet 
worden genomen. Zij vervangen dan, voor 
zoover zij niet door wraking, belet of ontsten
tenis uitvallen, twee leden-geneeskundigen. 

3. Indien aan het eerste lid om eenige re
den niet kan worden voldaan en de overblij
vende leden van het College een beslissing 
onverwijld noodzakelijk achten, verwijzen zij 
de zaak naar het naast gevestigde College, 
ten einde door dit College met behoud van 
het ingestelde voorloopige onderzoek te warden 
afgedaan. . 

Art. 47. 1. De samenstelling van het Col
lege blijft van de eerste behandeling ter te
rechtzitting af tot de beslissing in raadkamer 
onveranderd. 

2. Blijkt om eenige reden wijziging van de 
samenstelling wenschelijk of noodzakelijk, zoo 
wordt de behandeling ter terechtzitting op
nieuw aangevangen. De artikelen 36 en 44 zijn 
van overeenkomstige toepass ing. 

Art. 48. 1. De terechtzittingen zij n als re
gel nie t ope::Jbaa1·. 

2. Orn redenen, aan het a lgemeen belang 
ontleend, kan he t Coll ege een op·enbare be
handeling gelasten. 

Art. 49. 1. De voorzitte r opent, le id t en 
sluit de terech tzitting. 

fi8 
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2. Hij handhaaft de orde op de zittin~ en 
is bevoegd daartoe de hulp der openbare bur
gerlijke of gewapende macht in te roepen. 

3. Wordt op de zitting de stilte of orde 
verstoord of wot·den teekenen van goed- of af
keuring gegeven, dan kan hij den schuldige 
doen verwijderen en, zoo noodig, tot na afloop 
in bewaring houden. 

Art. 50. 1. De voorzitter draagt zorg, dat 
de naar de zitting verwezen zaak op doelma• 
tige wijze tot beslissing wordt gebracht. 

2. Hij beslist, voor zpover in dit reglement 
niet anders is voorgeschreven, in laatsten aan
leg alle ter terechtzitting voorkomende ge
schi'llen betreffende de wijze van behandeling. 

3. Hij doet het onderzoek een aanvang ne
men . . door den klager en den persoot. , . over 
wien geklaagd wordt, -alsmede den raadsman 
van dezen ]aatste , naar naam, voornamen en 
woonplaats te vragen. 

4. Hij doet vervol gens den secreta,·is de 
stukken van de zaak voorlezen. Indien dit den 
voorzitter wenschelijk schijnt, kan met gedeel
telijke voorlezing worden volstaan. 

Art. 51. 1. De verschenen getuigen en des
kundigen worden alle gehoord. 

2. De voorzitter bepaalt de volgorde van 
het verhoor alsmede de met het oog op hun 
onbevangenheid t;e nemen maatregelen. 

3. De voorzitter kan bevelen, dat bepaalde 
getuigen buiten tegenwoordigheid van den 
klager of van den persoon, over wien ge
klaagd is, of van beiden, zullen worden ge
hoord. 

4. In dat geval wordt den klager en den 
persoon, over wien geklaagd is, onmiddellijk 
na hun terugkomst, voorlezing gedaan van 
het proces-verbaal van de buiten hun tegen
woordigheid afgelegde verklaringen. 

5. De voorzitter kan ten aanzien van den 
klagPr, die niet is geneeskundig inspecteur 
van het Staatstoezicht op de vol ksgezondheid 
of inspecteur voor het Staatstoezicht op krank
zinnigen en krankzinnigengestichten, beslissen, 
dat de in het voorgaande lid bedoelde voor
'. ezing geheel of gedeel telijk achterwege zal 
blijven. Hiervan wordt den· klager uitdrukke
lijk mededeeling gedaan. Hij kan terstonci 
mondeling in beroep komen bij het College. 

Art. 52. 1. De getuigen en deskundigen 
geven, v66r hun verhoor, hun naam, voorna
men, beroep en woonplaats op en doen, alvo
rens hun verklaringen af te leggen, in handen 
van den voorzitter den eed of de belofte: de 
getuigen, dat zij zullen zeggen· de geheele 
waarheid en niets dan de waarheid; de des• 
kundigen, dat zij Yerslag zullen doen naar 
hun geweten. 

2. De voorzitter kan bepalen, dat een ge
tuige of deskundige zal worden gehoord zon
der het afleggen van een eed of belofte. 

3. De getuigen en deskundigen mogen zich 
zonder verlof van den voorzitter niet van een 
schriftelijk opstel of aanteekeningen bedienen. 

4. Zij worden door den voorzitter onder
vraagd. Na de ondervraging door den voor
zitter, of indien hiertegen bij dezen geen be-· 
zwaar bestaat ook reeds vroeger, kunnen de 
leden van het ollege vragen stellen. 

5. Door tussvhenkomst van den voorzitter 
kunnen de klager en de persoon, over wien 
geklaagd is, vra:5en stellen. 

6. Vragen door het College, op verzoek van 
een der partijen of ambtshalve, gewraakt wor
den niet gedaan. 

Art. 53. 1. Na de getuigen en deskundigen 
wordt de kl ager, na hem de persoon, over 
wien geklaagd is, gehoord. 

2. B eiden kunnen echter ook reeds vroeger 
op bepaalde punten worden ondervraagd. 

3. Zij worden ondervraagd door den voor
zitt.er. Na de ondervraging door den voorzit. 
ter, of indien bij dezen hiertegen geen be
zwaar bostaat ook reeds vroeger, kunnen de 
leden van het College vragen stellen. 

4. Door tusschenkomst van den voorzitter 
kunnen zij elkander vragen stellen. 

5. Vragen door het College, op verzoek 
van een der partijen of ambtshalve, gewraakt 
worden niet gedaan. 

Art. 54. 1. Indien de persoon, over wien 
geklaagd is, op de oproeping ter terechtzitting 
niet is verschenen en de behandeling van de 
zaak niot mogelijk blijkt zonder dat hij wordt 
gehoord, kan het College, indien het ondanks 
het niet-versch ijnen van oordeel is, dat het 
algemeen bel ang de afdoening vordert, op den 
voet van artikel 12 van de wet van 2 Juli 
1928, Staatsblad n°. 222, beslissen, dat hij op 
een bepaalde zitting verschijnen moet. 

2. H et College kan den Off icier van J usti
tie in het arrondissement verzoeken hem · op 
die zitting te doen voorgeleiden. Artikel 556 
van het ·wetboek van Strafvordering is van 
overeenkomstige toepassing. 

3. De beslissing en het verzoek doet de 
secretaris den betrokkene in afschrift toeko 
men. 

Art. 55 . 1. Indien tijdens de verhooren 
schriftelij ke stukken aan het College word en 
overgelegd, wordt d en klager en den persoon, 
over wien geklaagd is, de gelegenheid gege
ven van die stukken kennis te nemen en daar 
omtrent hun gevoelen kenbaar te maken. 

2. D e voorzitter kan ten aanzien van den 
klager, die niet is geneeskundig inspecteur 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of inspecteur voor het Staatstoezicht op krank
zinnigen en krankzinnigengestichten, anders 
beslissen . Indion de stukken buiten tegen
woordigheid van den klager zijn overgelegd, 
wordt de besli ssing hem uitdrukkelijk mede
gedeeld. Hij kan van de beslissingen monde
ling in beroep komen bij het College. 

Art. 56. Zorg wordt gedragen, dat v66r 
sluiting van de behandeling ter terechtzi tting 
het laatst de klager en, na hem, de persoon, 
over wien geklaagd is, of, indien deze dit ver
kiest, zijn raadsman het woord voeren. 

Art. 57. De voorzitter kan, ambtshalve of 
op verzoek van den klager of van den per. 
soon, over wien geklaagd is, de behandeling 
ter terechtzitting schorsen tot het bij het be
sluit tot schorsing vermelde tijdstip. 

Art. 58. 1. Van het verhandelde ter te
rechtzitting maakt de sec1·etaris proces-verbaal 
op. 

2. Het proces-ve rbaal behelst den zakelij
ken inhoud van de verklaringen van den kla
ger, van den persoon, over wien geklaagd is, 
van de getuigen en van de deskundigen. De 
voorzitter kan, ambtshalve of op verzoek van 
den klager, dt n persoon, over wien geklaagd 
is of die :lo , erklaring aflegt, gelllsten, dat 
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eiltiig'~ · verklaring geheel of. gedeeltelij k woor-
deliJk zal ,vorden opgenomen. 1 

' • ' • 

,3.. Het proces-verbaal wordt door den voor
zitter en den secretaris onderteekend. 

§ 4. B ehandeling in raa,dkamer. 

A1-t'. ·59_ H et College beraadslaagt en ··be
sl ist, zoo mogelijk terstond na sl uiting van de 
behandelin'g der· zaak ter . terechtzitting, ' 'in 
ra11dkarner en grondt de uit&praak uitsluitend 
op" hetgeen ter terechtzitting heeft plaats ·ge
had en op de stukken, ten aanzien waarvan 
de voorschriften van de artike!'en 37 en vol
gende of van artikel 55 zijn toegepast. 

'Art. ·60. 1. H et College beslist bij meerder-
heid van stemmen. ' 

2: 1 De secretaris heeft een adviseerende stem. 
3. Wanneer meer dan 'twee gevoel~ns zij ,; 

geu-it;· '(yordt heslist in den zin, die het meest 
overeenkowt met ' het g'evoelen der meerder
h~id. De.'be~bor'dingen van de beslis [rig wor-
dei{'aoor ' l\et College vastgesteld. · ,, 
· A'rt. 61. 1\ Indien in raadkamer blijkt, dat 

aan'vulling van het onderzoek wenschelijk is, 
kan het College, bij met' redenen bmkleede 
bes/issing, hetzij hervatting van de behande-
1 in~ 'ter terechtzitting gelasten, hetzij den 
voorz itter instelling van een nieuw voorloopig 
onderzoek, gevolgd door een nieuwe behande
lin~ tef terechtzitting, verzoeken. 

2. 1 I)e artikelen 35-60 zijn in deze gevallen 
van overeenkomstige toepassing, in het laatste 
geval ·bovendien de artikelen 26, tweed~ en 
derde lid, 27, 28, 29 en 34. : 

Art, 62. 1. Afgezien van het geval, bedoeld 
in het voorgaande artikel, geeft het College 
binnen drie weken na het sluiten van het on
derzoek ·ter terechtzitting zijn eindbesliss ing. 

2. Deze bevat: 
a. de n'amen, voornamen en ,+oonplaatsen 

varl den klager, van den persoon, over wien 
geklaagd is en van <liens raadsman; 

b. een ornschrijving van de feiten en om
standighed.en, welke naar aanleiding van 'de 
klacht zijn onderzocht; 

c. de met redenen omkleede bes liss ing; 
d. de namen van hen, die als voorzitter en 

als leden over de zaak hebben gezeten en van 
den secretaris. 

3, De beslissing wordt door den voorz itter 
en den secretaris onderteekend. Bij verhinde
ring van een van hen wordt de reden in de 
beslissing vermeld. 

Art. 63. 1. Indien het College meent, dat 
een bepaalde beslissing, met het oog op haar 
belang, voor bekendmaking in aanmerki-ng 
komt, kan het deze bekendmaking in de ·be
slissing bevelen. 

2, De bekendmaking geschiedt door plaat
sing in een of meer door het College in de be
slissing aan te wijzen tijdschriften of nieuws
bladen. H et College kan de beslissing ook in 
eenige verzameling van rechterlijke uitspra
ken en beslissingen doen opnemen. 

3. De namen en woonplaatsen der in de 
beslissing genoemde personen worden met de 
andere gegevens, welke omtrent die personen 
een aanwijzing bevatten, uit de beslissing weg
gelaten. 

4. Het College kan in de beslissing gelas
ten, dat bepaalde overwegingen, welke voor 
bekendmaking minder in aanmerking komen, , 

in den bekend te maken tekst zullei:J. worden 
geschrapt. 

5. Van alle weglatingen moet in den be
kend gemaakten tekst duidelijk blijken. 

6. De bekendmaking geschiedt n'iet voordat 
de beslissing onherroepelijk is geworden. 

Art. 64. 1. Van de beslissingen, bedoeld in 
artikel 62, zendt de secretaris onverwijld af-
schrift: • I , 

a. aan den persoon, ·over wien geklaagd is; 
b. • aan den betrokken inspecteur of de be

trokken inspecteurs van het Staatstoezioht op 
de volksgezondheid of voor het Staatstoezicht 
op krankzinnigen en lc'rankiinnigengestichten. 
Indien twijfel k;an rijzen aan welke inspec
teurs afschrift moet warden gezonden, bes! ist 
de voorzitte1·.1·Het vlerde lid van artikel 32 is 
van overeenkomstige toepassing, 

2. Van -de beslissingen van niet-ontvanke
lijkverklaring van den klager en van afwij. 
zing vari de lilach't doet · de 'Secretaris boven
dien mededeeling aan den klager, indien deze 
niet is een inspecteur als bedoeld in het voor
gaande lid onder b. 

Art, 65: 1. De m·aatregel van oplegging 
van een geldboete wordt, zoodra de beslissing 
onherroepelijk is geworden, door den secre
taris ter kennis gebracht·. van den ontvanger 
der directe belastingen -van de woonplaats van 
hem, aan wien de bo11~ is opgelegd, 

2. De maatregelen 'van schorsing in de ui t
oefening van genee kt1nst en van ontzegging 
van de bevoegdheid geneeskunst uit te oefenen 
worrlen, zobdra de beslissingen onherroepelijk 
zij n geworden, door den secretaris ter -kennis 
gebracht van den Procurem·-Generaal, fungee
rend directeur van politie binneri 'wiens res
sort de persoon, wien de maatre'gel werd op
gelegd, woont. Van het onherroepelijk worden 
der beslissingen wordt bovendien mededeeling 
geclaan aal) de personen , bedoeld in artikel 
64, lid 1. 

§ 5. Eenige bijzonde,·e bepalingen. 

a. lntrekken vu.n de klacht; neerleggen van 
de praktijk of itood van den persoon, over 

wien ge klaagd is. 
Art. 66, Intrekken van de klacht, nadat zij 

is" "ingekomen, of neerleggen van de praktijk 
door den persoon, over wien geklaagd is, heeft 
op de behandeling der zaak geen invloed, in
dien het College van oordeel is, dat het alge
meen belang voortzetting van de behandeling 
vordert. 

Art. 67. De dood van den persoon, over 
wien geklaagd is, stuit de behandeling der 
zaak en de invorderi ng va)l een opgelegde 
geldboete. 

b. Kosten. 
Art. 68. 1. Getuigen en deskundigen, door 

den voorzitter uitgenoodigd, opgeroepen of 
met een verzoek of opdracht belast, ontvangen 
uit 's Rijks kas vergoeding overeenkomstig het 
tarief van justitiekosten en salarissen in bur
gerlijke zaken. 

2. Getuigen en deskundigen, door den kla
ger of den persoon, over wien geklaagd is, 
uitgenoodigd of opgeroepen, erlangen van par
tijen vergoeding overeenkomstig gemeld tarief 

3. De vergoedingen worden door den voor
zi tter begroot. 
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Art. 69. 1. Bij de uitspraak bepaalt het 
College, in hoeverre uit 's Rijks kas aan den 
klager of den persoon, over wien geklaagd is, 
de kosten, voor hen uit de behandeling van de 
zaak voortvloeiend, zullen worden vergoed. 

2. Noodeloos gemaakte kosten worden in 
geen geval vergoed. 

3. De vergoedingen worden d!>or den voor
zitter, nadat de uitspraak in kracht van ge
wijsde is gegaan, zoodra mogelijk, met inacht
neming van het tarief van justitie-kosten en 
salarissen in burgerlijke zaken, vastgesteld. 

HOOFDSTUK II. 

Hooger beroep. 
§ 1. Bij het Centraal College. 

a. Rechtstreeksch bero-ep. 
1. A I gem e e n e b e p a I i n g. 

Art. 70. Bij het Centraal College kan hoo
ger beroep worden ingesteld van: 

a. een tusschentijdsche beslissing iI) eersten 
aanleg: 

de beslissing, bedoeld in artikel 54, het ver
zoek in het tweede lid van dat artikel ge
noemd daaronder begrepen; 

b. vier eindbeslissingen: 
1. niet-ontvankelijkverklaring van den kla

ger; 
2. afwijzing van de klacht ; 
3. oplegging van den maatregel van waar

schuwing; 
4. oplegging van den maatregel van be

risping. 

2. B e r o e p v a n d e t u s s c h e n t ij <l
s c h e b e s I i s s i n g. 

Art. 71. Van de beslissing, bedoeld in arti
kel 54, kan de persoon, over wien geklaagd is, 
gedurende zes dagen na ontvangst van de af
schriften, bedoeld in het derde lid van dat 
artikel, schriftelijk in beroep komen. 

Art. 72. 1. Het tot het Centraal College 
gericht beroepschrift wordt ingezonden bij den 
seoretaris van het College voor de beslissing 
in eersten aanleg. 

2. Indien het bernepschrift ten onrechte bij 
het Centraal College inkomt, zendt de secre
taris van <lit College het onverwijld door aan 
den secretaris van het College in eersten aan
leg; het wordt geacht door dezen te zijn ont
vangen op den <lag, waarop het bij het Cen
traal College inkwam. 

Art. 73. De artikelen 18 en 19 zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

Art. 7 4. Het beroepschrift bevat: 
a. naam en woonplaats van den inzender; 
b. een duidelijke aanduiding van de beslis

s ing, waartegen het beroep is gericht; 
c. de gronden van het beroep. 
Art. 75. Het beroep schorst de tusschen

tijdsche beslissing tot op het beroepschrift uit
spraak is gedaan. 

Art. 76. 1. De secretaris teekent onverwijld 
den <lag van ontvangst op het beroepschrift 
aan. 

2. Hij doet van het beroepschrift mede
deeling: 

a. aan den voorzitter van het College voor 
de beslissing in eersten aanleg. Deze treft de 
noodzakelijke voorzieningen; 

b. indien een verzoek is gedaan, als be
doeld in artikel 54, tweede lid, aan den Offi
cier van Justitie. 

3. Hij zendt het beroepschrift met de stuk
ken van de zaak, waaronder een afschrift van 
de aangevallen bes! issing, binnen zes dagen 
aan den secretaris van het Centraal College. 

Art. 77. 1. De secretaris van het Centraal 
College doet de stukken toekomen aan den 
voorzi tter. 

2. Deze bepaalt <lag en uur der behande
ling na overleg met de leden. 

3. Het Centraal College doet uitspraak op 
de ingekomen stukken. 

Art. 78. De uitspraak wordt door den se
cretaris onverwijld medegedeeld: 

a. aan den secretaris van het College voor 
de beslissing in e·erst(;ln aanleg; 

b. aan den inzender van het beroepschrift. 
Art. 79. Indien de inzender van het be

roepschrift door het Cent~aal College niet
ontvankelijk wordt verklaard of het beroep 
door <lit College wordt afgewezen en de <lag 
van verschijning, in de oorspronkelijke beslis
sing genoemd, inmiddels is verstreken, be
paalt de voorzitter van het College voor de 
beslissing in eersten aanleg voor welken <lag 
de oorspronkelijke beslissing geacht zal wor
den te gelden. 

Art. 80. De secretaris van het College voor 
de beslissing in eersten aanleg doet den Offi
cier van J ustitie van de uitspraak, bedoeld in 
artikel 77, en van een· nadere dagbepaling, 
als bedoeld in artikel 79, mededeeling. 

3. B e r o e p v a n d e e i n d b e s I i s
s in gen. 

Art. 81. Gedurende een maand na ont
vangst van een afschrift of mededeeling, als 
bedoeld in de artikelen 32 en 64, kan de per
soon, die het afschri ft of de mededeeling ont
ving, schriftelijk tegen de daarvoor vatbare 
eindbeslissingen bij het Centraal College be
roep instellen. 

Art. 82. De artikelen 72 en 73 zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

Art. 83. Het beroepschrift bevat: 
a. naam en woonplaats van den inzender ; 
b. een duidelijke a-anduiding van de beslis

sing, waartegen het beroep is gericht; 
c. indien de inzender afschrift van de be

slissing ontving : de gronden van het beroep. 
d. indien het beroepschrift wordt ingezon

den door een inspecteur van het Staatstoezicht 
op de volksgezondheid of door een inspecteur 
voor het Staatstoezicht op krankzinnigen of 
krankzinnigengestichten: vermelding van deze 
qualiteit van den inzender. 

Art. 84. De artikelen 75, 76, eerste en der 
de lid, en 77, eerste lid zijn van overeenko~n
stige toepassing. 

Art. 85. 1. Indien het beroepschrift ten on
rechte tot het Gerechtshof is gericht, doet de 
voorzitter den inzender onverwijld mededeelen, 
dat het klaagschrift als tot het Centraal Col
lege gericht zal worden beschouwd, tenzij het 
binnen zes dagen wordt ingetrokken. 

2. De artikelen 23, 24, eerste lid , en 25 zijn 
van overeenkomstige toepassing. 

Art. 86. Jndien meer personen binnen den 
bepaalden termijn beroep hebben ingesteld, 
worden hun beroepen tegelijk behandeld. 
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Art. 87. De al"tikelen 26- 69 zijn op de be
handeling van beroepschriften van overeen
komstige toepassing, met <lien verstande, dat: 

a. indien het beroepschrift werd ingezonden 
door een geneeskundig inspecteur van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of door 
een inspecteur voor het Staatstoezicht op 
krankzinnigen en krankzinnigengestichten, 
niet-klager in eBrsten aanleg, de klager in 
cersten aanleg tijdens het voorloopig onder
zoek ook kan worden gehoord en ter terecht
zitting mede wordt opgeroepen; hij heeft, be
houdens het bepaalde in de artikelen 38, eer
ste lid, 51, vijfde lid, en 55, tweede "lid, tij
dens de behandeling dezelfde 1·echten en be
voegdheden als de inspecteur; 

b . de voorzitter van het Centraal College 
en, bij toepassing van artikel 61, het Centraal 
College zelf, het voorloopig onderzoek kunnen 
opdragen aan den voorzitter van een College 
voor de bes! issing in eersten aanleg; de va
catiegeiden van den voorzitter en secretaris, 

·· ·bedoeld · irt 'aitikel 16, worden~in- dat geval 
, gedeeld; 

c. de verzoeken, bedoeld in de artikelen 40, 
tweede l(d, en 54, tweede lid, gericht worden 
tot den Procureur-Generaal bij het Gerechts
hof; 

d. in het geval van artikel 46, derde lid, 
het .Centi:aal .College door Ons voor de aan
hangige zaak' wordt ·aangevuld; 

e. de persoon, over wien geklaagd is, of, 
indien hij dit verlangt, zijn raadsman in ieder 
geval ' ter terechtzitting het laatst het woord 
voert; 

/ . bij de beslissing wordt uitgegaan van de 
beslissing in eersten aanleg ; 

g. van de beslissing afschrift en mededee
ling wordt gezonden aan dezelfde personen 
als in eersten aanleg, afschrift bovendien aan 
het College, hetwelk in eersten aanleg be
sliste; 

h. de secretaris in geval van overdracht 
van de zaak aan het Gerechtshof de stukken 
aan den griffier van het Hof doet toekomen. 

Art. 88. 1. Indien het Centraal College een 
beslissing, als bedoeld in artikel 30 of artikel 
31 ve~nietiKt, wordt de zaak naar het Co,llege 
voor de •· beslissing in eersten aanleg terug
gewezen om te worden hervat in den stand, 
waarin zij zich bevond. 

2. Artikel 32, derde lid, vierde lid en vijf
de lid eersten volzin, is van overeenkomstige 
toepassing. 

3. De secretaris van het Centraal College 
'doet '' de stukken van de zaak aan den secre
taris van het College voor de beslissing in 
eersten · aanleg toekomen. 

b. B eroep na verwijzing . 
Art. 89. 1. Indien een Gerechtshof of de 

Hooge Raad een zaak naar het Centraal Col
lege verwijst, zijn de artikelen 77, eerste lid, 
85, tweede lid, 86 en 87 van overeenkomstige 
toepassing. 

2. Van de beslissing wordt bovendien af- · 
schrift gezonden aan het College, hetwelk de 
zaak venvees. 

§ 2. Bij het Gerechtshof. 
a. Rechtstreeksch beroep. 

Art. 90. Bij het" Gerechtshof, binnen welks 
ressort het College, dat de beslissing narn, ge-

vestigd is, kan van de volgende eindbeslissin
gen in eersten aanleg hooger beroep worden 
ingesteld: 

1. oplegging van een geldboete; 
2. schorsing in de uitoefening van genees

kunst; 
3. ontzegging van de bevoegdheid, genees

kunst uit te oefenen. 
Art. 91. 1. De artikelen 81-87 zijn van 

overeenkomstige toepassing, met dien verstan
de, dat: 

a. het onderzoek en de beslissing geschie
den door de burgerlijke kamer; 

b. in plaats van den voorzitter van het 
Centraal College de voorzitter van de burger
lijke kamer van het Hof optreedt, in plaats 
van den secretaris de griffier van het Hof; 

c. het voorloopig onderzoek ook aan een 
raadsheer uit het Hof kan worden opgedra
gen; 

d. bij opdracht van het voorloopig onder
. zoek aan een voorzitter van een College voor 
de beslissing in eersten aanleg vacatiegelden 
genoten worden overeenkomstig artikel 15 ; 

e. de Procureur-Gener,aal ter terechtzitting 
gehoord wordt. 

2. H et beroepschrift behoeft niet door een 
procureur te worden onderteekend. 

3. Artikel 12 is van overeenkomstige toe-
passing. 

b. B eroep na overdracht. 
Art. 92. Indien het Centraal College een 

zaak ter verdere behandeling aan het Ge
rechtshof overdraagt, zijn de artikelen 89, be
houdens het in artikel 91, . eerste lid, onder a 
tot en met e bepaalde, en 91, derde lid, van 
overeenkomstige toepassing. 

HOOFDSTUK III. 
Cassa tie. 

Art. 93. Van een beslissing van een Ge
rechtsl;10f kan de persoon, die daarvan inge
volge overeenkomstige toepassing van artikel 
32 of artikel 64 afschrift of mededeeling ont
ving, gedurende een maand na ontvangst van 
het afschrift of de mededeeling, beroep in cas
satie instellen bij den Hoogen.Raad. 

Art. 94. 1. Het beroep in cassatie wordt in
gesteld bij verzoekschrift, gericht tot den 
·Hoogen Raad, <loch ingezonden bij den Grif
fier van het Hof. Artikel 72, tweede lid, is 
van overeenkomstige toepassing. 

2. Het verzoekschrift moet namens den in
zender worden onderteekend door een advo
caat. 

Art. 95. 1. De artikelen 18, 83, 84 en 91, 
eerste lid onaer a en b, zijn van overeenkorn
stige toepassing. 

2. De griffier van den Hoogen Raad zendt 
afschrift van het verzoekschrift aan de overige 
personen, die beroep · in cassatie konden in
stellen. 

3. De voorzitter van de burgerlijke karner 
bepaalt den dag der behandeling. Deze wordt 
door den griffier ter kennis gebracht van den 
advocaat, die het verzoekschrift onderteeken
de, en van de personen, bedoeld in het voor
gaande lid. 

Art. 96. 1. Artikel 48 is van overeenkom
stige toepassing. 

2. Het verzoek tot cassatie kan door den 
advocaat, die het verzoekschrift onderteeken-
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de, worden toegelicht. Ook de personen, be
doeld in artikel 96, tweede lid, kunnen zich 
door een advocaat doen vertegenwoordigen. 

3. De Procureur-Generaal wordt gehoord. 
4. De Hooge Raad is aan de aangevoerde 

middelen van cassatie niet gebonden. 
5. De artikelen 12, 63, 65-69 en 87, onder 

g, zijn van overeenkomstige toepass ing. 

DERDE AFDEl;LING. 
Behandellng van geschllleu. 

HOOFDSTUK I. 
Inleidende bepaling. 

A1·t. 97. 1. Partijen kunnen haar geschillen 
aan het oordeel van een College voor de be
slissing in eersten aanleg of aan het oordeel 
van het Centraal College onderwerpen: 

a. tot het verkrijgen van een uitspraak van 
scheidsmannen; 

b. tot het verhijgen van een b-indend ad
vies. 

2. Indien partijen · i11 haar toestemming, 
bedoeld in artikel 8 van de wet van 2 Juli 
1928, Staatsblad n°. 222, niet duidelijk tus
schen het verkrij gen van eei:i ui tspraak van 
scheidsmannen en het verkrijgen van een bin
dend advies hebben gekozen, gelden de bepa-
1 ingen in zake bindend advies. 

HOOFDSTUK II. 
Uitspraak van scheidsmannen. 

Art. 98. 1. De artikelen 620-657 van het 
Wetboek van Burgerlijke R egtsvordering zijn 
behoudens het bepaalde in de artikelen 8, eer
ste lid, 9 en 11 van de wet van 2 Juli 1928, 
Staatsblad n° . 222, van toepassing. 

2. De akte van compromis wijst het Col
lege, hetwelk a ls scheidsman zal optreden, 
aan. 

3. H et College kan den last weigeren aan 
te nemen. 

4. Het is bij de behandeling en uitspraak 
als in kl achtzaken samengesteld. De leden van 
het College, die ingevolge het Wetboek van 
Burgerlijke R echtsvordering niet tot scheids
lieden kunnen worden benoemd, zijn van de 
behandeling uitgesloten. 

5. Op de beslissing is art ikel 63 van over
eenkomstige toepassing. 

6. Voor beroep gelden de artikelen 646 en 
647 van het Wetboek van Burgerlijke Regts
vorder ing. 

HOOFDSTUK III. 
Bindend advies. 

Art. 99. 1. Partijen kunnen in haar toe
stemming, bedoeld in artikel 8· van de wet 
van 2 Juli 1928, Staatsblad 11°. 222, het Col
lege, aan hetwel k het bindend advies moet 
worden gevraagd, aanwijzen. 

2. Bij aanwijzing van een College voor de 
beslissing in eersten aanleg, kunnen zij tevens 
bepalen, dat beroep mogelijk zal zijn op het 
Centraal College. 

Art. 100. 1. Het geschi l wordt door de 
meest gereede partij schriftelijk aanhangig ge• 
maakt bij den secretaris Yan het overeenkom
stig het voorgaande artikel aangewezen Col
lege. 

2. Indien geen College werd aangewezen, 

is a1·tikel 126 van het Wetboek van Burger
lijke R egtsvordering van overeenkomstige toe
passing. Aanhangig maken en beroep bii. het 
Centraal College zijn clan .uitgesloten. 

Art. 101. De artikelen 18, 19, 20, onder _1° 
en 2°, en 21 tot en met 25 zijn van overeen
komstige toepassing. 

Art . 102. 1. Het College kan de behande,, 
ling van het geschil niet weigeren. 

2. De behandeling bestaat uit een voorloo, 
pig onderzoek, geleid door cl.en voorzitter, -01'\ 
een beh11ndeling ter zitting van het ge4ee!E\ 
College. , .. 

Art. 103. 1. Tijdens het voorloopig onder
zoek doet de voo1·zitter de partijen stukken 
w issel en. . 

2. Hij heeft daarnevens de bevoegdheden 
genomen in artikel 28, onder a en b. 

3. De artikelen 26, tweede em ,derde l[d, 
en 29 zijn van overeenkomstige toepassing. 
Artikel 34 geldt voor beide partijen. 

4. De voorzitter tracht het geschil . in .. de1; 
minne bij te leggen. 

Art. 104. 1. Indien een niet-bijgelegd ge
schil naar het oordeel van den voorzitter vol
doende is voorbereid, verwijst hij het geschil 
naar een bepaalde zitting van het College. 

2. De artikelen 35, tweede lid, 36, 37 en 
39 zijn van overeenkomstige toepassing; arti
kel 37, eerste lid onder b en tweede lid, geldt 
ech ter alleen voor de stukken, die . nog niet 
ter kennis van partijen zijn gebracht .. 

3. Zoowel de voorzitter als partijen kunnen 
getuigen en d.()skundigen uitnoodigen ter ~jt
ting t.e verschijnen ten einde te worden ge
hoord. De artikelen 41, tweede lid, en 42 zij n 
van overeenkomstige toepassing. , ., 

4. Artikel 43 geldt voor beide partijen. , 
5. De artikelen 44- 47 zijn van overeen-

komstige toepassing. , · . 
6. De zittingen zijn openbaar. OµJ reµen!)n, 

aan het algemeen belang ·ontleend, en op ,ver
zoek van partijen kan van dezen regel worden 
afgeweken. Zoodra eeh . verzoek tot sluiting 
der deuren op de zitting is gedaan, wordt het 
publiek venvijderd en worden de deuren ge
sloten, totdat de verzoeker de gelegenheid 
heeft gehad om zijn verzoek toe te lichtell en 
de andere partij om van haar gevoelen te 
doen blijken. 

7. De artikelen 49, 50, 51, eerste tot · en 
met vierde lid, 52, 53, 55, eerste lid, 56-58 
zifn van overeenkomstige toepassi.ng. 

8. H et College t racht ook nog ter . terech t
zitting het geschi l in der minne bij te leggen . 

Art . 105. 1. Over een niet-bijgelegd geschil 
beraadslaagt en beslist het College, zoo mo
gelijk terstond na sluit ing van de behandeling 
ter terechtzitting, in raadkamer; het g rondt 
de uitspraak u itsluitend op: · ' 

a. de stuk1rnn, tijdens het voorloopig onder-
zoek ter kennis van partijen. gebracht ;, · 

b. de stukken, ten aanzien waarvan de 
voorschrift.en van artikel 37, eerste lid onder 
b en tweede l id, of van artikel 55, eerste lid , 
zijn toegepast; 

c. hetgeen ter zitting heeft plaats gehad. 
2. De artikelen 60-63 zijn van overeen

komstige toepassing, met dien verstande, dat 
bij toepassing van artikel 61, tweede lid , met 
de afwijkingen van d it Bocifdstuk wordt reke
ning gehouden. 
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3. De secretaris doet onverwijld afschrift 
van de beschikking aan partijen toekomen. 

Art. 106. I n geval van beroep op het Cen
traal College zijn de a r t ikelen 81- 86, 102-
105 en 87, voor wat betreft het bepaalde onder 
b, d, f en g, van overeenkomstige toepassing, 

Art. 107. De geschillen worden, tenzij de 
vordering op geld of afgifte van een lichame
lijke zaak luidt, gestuit: 

a. · door den dood van een der partijen; 
b. door het neerleggen van. de praktijk door 

den geneeskundige, den tandarts of de vroed
vrouw; 

•c. door het neerleggen van het ambt door 
den geneeskundigen ambtenaar-partij . 

HOOFDSTUK IV. 

Algemeene bepali.ngen. 

§ 1. Oplegging van een 1ncta.treyel. 

Art. 108. 1. Indien tijdens de · behandeling 
van een gesch il · feiten of omstandi-gheden be
kend warden, welke aanvankelijk aanleiding 
-schijnen te kunnen geven tot toepassing van 
het tweede lid van artikel 8 van de wet van 
2 Juli 1928, Staatsblad n°. 222, wordt naar 
die feiten en omstandigheden een nader onder
zoek ingesteld. 

2 .. De artikelen 26 tot en met 29 en 33 tot 
en met 69 zijn van overeenkomstige toepas
sing, met dien verstande, dat: 

a. het onderzoek naar de feiten en omstan
digheden met de behandeling van het geschil 
vereenigd kan warden; 

b. dit onderzoek, indien het geschil reeds 
ter zitting van het College wordt behandel d, 
krachtens besliss ing van den voorzitter voor
loopig tot een behandeling -ter terechtzitting 
en in raadkamer kan worden beperkt; 

c. de behandeling ter terechtzitting, be
doeld onder b, terstond kan geschieden, in
dien' de persoon, op wien de maatregel zou 
warden toegepast, · aanwezig is, en anders op 
een: ·volgende terechtzitting, waartoe deze door 
den secretaris onder rnededeeling van de feiten 
en omstandigheden is opgeroepen. 

3:· V an de besli ssing staat, indien het on
derzoek plaats had bij een College voor de 
beslissing in eersten aanleg, beroep open op 
het Centraal College. De artikelen 81-87 zijn 
van overeenkornstige toepassing. 

§ 2., K osten. 
Art. · 109 _- 1. Ten laste van partijen komen: 
a. de vacatiegelden, bedoeld- in artikel 15, 

tweede lid, en artikel 16, tweede lid onder o; 
geen andere kosten mogen voor ·de bemoeiin
gen van het College in rekening warden ge-
br-acht · ,, · · 

Ii. de- kosten van de door ·den voorz itter of 
door partijen uitgenoodigde getu igen en des
kundigen; deze ontvangen vergoeding over
eenkomstig het ta r ief van justit ie-kosten en 
salarissen in burgerlijke zaken ; de vergoeding 
wordt door den voorz itter van het College be
groot; 

c. verdere kosten, door partijen naar aan
leicling van de behandeling van het geschi l 
gemaakt. 

2. H et College bepaalt bij de ui tspraak, 
door welke partij de in het voorgaande lid be-

cloelde kosten zu llen worden gedragen, indien 
door beide, in welke verhouding. 

3. In bijzondere gevall en kan het College 
de kosten geheel of gedeeltel ijk ten laste van 
het Rijk brengen. 

4. Door een partij noodeloos gemaakte kos
ten blijven steeds te harer I aste. 

5. Indien in het eerste lid onder c bedoelde 
kosten niet blijven ten laste van de partij , die 
haar maakte, warden deze kosten door den 
voorzitter met inachtne1ning van bet tarief 
van justitie-kosten en salar isse,i in burgerlijke 
zaken begroot. 

Art. 110. H et voorgaande artikel rnaakt 
geen inbreuk op het bepaalde i_n a\·tikel 108. 

OV ERGANGSBEP ALING. 
Art. 111. Indien een klacht wordt inge

diend betreffende een tandheelkundige, als 
bedoeld in de wet van 30 December 1926, 
Staatsblad n°. 454, vinden de artikelen van 
de Eerste en Tweede Afdeeling -overeenkom
stige toepassing, met <lien verstancle, dat in 
het College voor de beslissing in eersten aan
leg en in het Centraal College twee leden
geneeskundigen, zoo mogelijk, warden vervan
gen door twee door Ons dp voordracht .,;an 
Onzen Minister van Arbeid, Handel ,en •Nij
verheid voor de aanhangige zaak aangewez'en 
tandheelkundigen, a ls bedoeld in de wet van 
30 December 1926, Staatsblad n°. 454. 

SLOTBEP ALIN G. 
Art. 112. Dit besluit treedt in werking te

gelijk met de wet van 2 Juli 1928, Staats
blad n°. 222. 

Ouze Ministers van Arbeid, H andel en Nij
verheid en van J ustitie zijn belast met de uit
voering van <lit besluit, hetwelk met een in
deel ing in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal warden gezonden . aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 3lsten Octobe1· 1929 .. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid; 
T. J . V e r s c h u u r. 

De Minister van J ustitie, J. Donner. 
(Uitgeg. 19 Nov. 1929.) 

INDEELING VAN HET REGLEi\lENT. 
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31 October 1929. KONINKLIJK BESLUIT . 
(Gemeentewet Art. 26.) 

Waar krachtens het tweede lid Ged. 
Staten, indien de Raa d het geva l aan hun 
coll ege onderwerpt, aan overtreding van 
art. 24 de vervallenverklaring 11io eten 
verbinden, kan er voor hen geen aanlei
ding bestaan, d ie gedragslijn niet te 
volgen, indien de Raad in gebreke blijft 
en zij ambtshalve beslissen. 

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

J . P. Mast te den Bommel tegen het besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holl and van 29/30 
Juli 1929, B. N°. 4779, l e a fdeel ing, G.S. N °. 
77, waarbij J . P . Mast voornoemd verva ll en 
is verklaard van het lidmaatschap van den 
Raad der gerneent<c- den Bommel ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, a dvies van 16 
October 1929, N°. 733 ; 

Op de voordracht va n Onzen Minister van 
Staat, Ministe r van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 26 October 1929, N °. 9466, 
afdeel ing Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-H olland bij 
hun besluit van 29/30 Juli 1929, G.S. N°. 77, 
J . P. Mast vervallen hebben verklaard van 
het lidmaatschap van den R aad der gemeente 
den Bommel, daarbij o. a . overwegende, dat 
zoowel uit de stukken als uit het verhandelde 
in de openbare vergadering onweersproken 
door J . P. Mast voornoemd is komen vast te 
staan, dat door hem op verschillende tijdstip
pen gedurende den tijd van zijn huidig raads-
1 idmaatschap tegen betaling leveranties aan 
de gemeente <len Bommel zijn gedaan van 
kainiet en kali ; dat J . P. Mast weliswaar 
heeft aangevoerd, dat deze leveranties in het 
belang der gemeente zijn geschied, daar de 
bedoelde stoffen bestemd wa.ren om de wegen 
te bestrooien ter bestrijding van de gladheid 
bij sneeuwval , en dat de opdracht tot levering 
van den bm·gemeester der gemeente is uitge
gaan, doch dat, wat van het hier gestelde ook 
zij, het feit der leverantie niettemin vaststaat; 
dat de artt. 24 en 26 der Gemeentewet aan 
een leverantie door een lid van den R aad als 
hierbedoehl, het verlies van het lidmaatschitP 
van den Raad verbinden; 

dat van dit besluit J. P . M ast bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat het derde 
lid van art. 26 der Gemeentewet, omschrijven
de de bevoegdheid van Ged. Staten, niet is 
imperatief, gelijk de eerste be ide leden van 
dat artikel ten a anz ien van den Raad, doch 
facu ltatief ; dat dit laatste lid niet behelst het 
voorschrift: indien de R aad verzuimt te doen 
wat des Raads is, doen Ged. Staten dit, doch 
Ged. Sta ten kunnen , indien de R aad n iet de 
schorsing heeft u itgesproken en aan Ged. Sta
ten het geva l heeft ondenvorpen, ambtshalve 
het lid van zijn Iidmaatschap vervallen ver
klaren, zoo zij hem schuldig bevinden ; dat 
Ged. Staten derhalve ook, zoo zij hem schul
dig bevinden, de vervallen-ver.klaring niet 
kunnen uitspreken; dat in dit geval Ged. 
Staten zich van de vervallenverklaring hadden 
moeten onthouden; dat het op Zondagavond 
16 December 1928 ij zelde; dat de weg onbe
gaanbaar was ; dat er gevaar voor het verkee1· 
was; dat de gemeente-veldwachter bij hem, 
appellant, bij wien het a lleen was te krijgen, 
kwarn om een emmer kainiet, dien hij , appel 
lant, hem meegaf; dat hetzelfde op last van 
den Burgemeester den volgenden dag werd 
herhaald, voor eene hoeveelheid van 200. K.G. ; 
dat hij, appellant, te Rotterdam was en zijn 
personeel het afgaf; dat de Burgemeester des 
avonds dit aan hem, appell ant, meded!)(llcle; 
dat hij , -a,ppeHant , -ooen·.zeH opmerkte, ~dat ' h ij 
niet aan de gemeente mocht leveren ; dat c!G 
Burgerneester echter geen bezwaar had ; dat. 
het sedert op last van den Burgemeester nog 
eenige malen is gesch ied; dat het bedrag van 
de leveringen ruim f 34 was; dat dit bedrag 
aan hem , appella nt, is betaald, doch hij het, 
voordat het raadsl id Jongeling zich tot Ged. 
Staten wendde, in de gemeentekas heeft terug
gestort; 

0. dat tegen het bestreden besluit, w.aarbij 
het raadslid J. P . Mast, die - zooals- vast
staat - , geha ndeld heeft in strijd met art. 24 
der Gemeentewet, va n zijn lidmaatschap ver
vallen is ve rkl aard, niet met vrucht bezwaar 
kan worden gemaakt; 

dat toch krachtens het 2e li d van a,rt. 26 
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dier wet Ged. Staten, i ndien de Raad het · ge
val aan hun College onderwerpt, aan overtre
ding van art. 24 de vervallenverklaring moe
ten verbinden, en voor hen geen aanleiding 
kan bestaan, die gedragslijn niet te volgen, 
indien de Raad in gebreke blijft en zij ambts
halve beslissen; 

Gezien de Gemeentewet; 
H abben goedgevonden en verstaan: 

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

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

1 November 1929. BESLUIT omtrent ver
mindering van den accijns van gedistil
leerd, uitgeslagen door bra nders, distilla
teurs en handelaars. S. 475 . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 7 Oct,aber 1929, n°. 88, a fd. 
Accijnzen; 

Gel et op artikel 91, § 4, laatste lid, der wet 
van :W Juni 1862 (Staatsblad n°. 62), zooals 
dit is ·•geW..ij_zig:d . bij de wet van 31 December 
1915 ( Staatsblad n°. 528), op de wet van 7 
Februari 1929 (Staatsblad n°. 37), alsmede 
op Ons besluit van 15 December 1917 (Staats
blad n°. 695) , zooals dit wordt gelezen inge
volge dat van 7 A1,1gustus 1925 (Staatsblad n° . 
353); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 October 1929, n° . 22); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 October 1929, n° . 
67, Accijnzen; 
Hebben· goedgevonden en verstaan te bepalen : 

Eenig arti kel. 
Het bepaalde in artikel 1 van Ons beslui t 

van 15 December 1917 (Staatsblad n°. 695) , 
zooals rlit wordt gelezen ingevolge dat van 
7 Augustus 1925 ( Staatsblad 11°. 353), is niet 
van toepassi ng op dat gedeel te van den accijns 
van het door branders, distillateurs en hande
laars uitgeslagen gedistilleerd, waarvoor krach
tens de wet van 7 Februari 1929 (Staatsblad 
11°. 37) teruggaaf is verleend. 

Ooze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal warden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal warden gezonden aan den R a ad 
van State. 

Het Loo, den lsten November 1929. 
WILHELMI ~ A. 

De Minister van Financii!n, D e Ge e r . 
(Uitgeg. 14 No·v. 1929.) 

2 jVovember 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Keurenwet Art. 9.) 

Onder de inrichting van waterschappen 
enz., als bedoeld in art. 192 2e I id der 
Grondwet, is niet te verstaan een samen
stel van waterstaatswerken; <loch daar
mede wordt aangeduid het doe!, de taak, 
de bestemming van een wate,·schap enz., 
zooa ls die door verordeningen der wettige 
macht of door een volg.reeks van feiten 
en handelingen ziju aangewezen . 

Nu de openbaarheid der oeverstrooken, 
waarop bij de niet-goedgekeu rde keu r be
paal de lasten zijn gelegd, niet is aange
toond, en den eigenaren die,· strnoken 

vrijwel niet meer wordt ge laten dan het 
genot van het gl'asgewas, te winnen va n 
den door de schi ppers geregel d beloopen 
grond, terwijl ook het. den eigenaren bij 
art. 679 B. W. uitdrukkelijk toegekend 
recht tot afsluiting van bun erven door 
de keur niet wordt geeerbiedigd, bebben 
Ged. Staten ·terecbt daaraan hun goed
keuring onthouden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Bescbikkende op bet bernep, iugesteld door 

het Bestuur van den Ted ingerbroekpolder te
gen het besluit van Ged. Staten van Zuid
Holland van 11/15 F ebruari 1929, B. N °. 10 
(le afdeeling) , G.S. N °. 42, tot onthouding 
van goedkeuring aan de op 9 Juni 1928 door 
dat Bestuur vastgestelde keur of politieveror
dening op de scheepvaartinricbting in den 
Tedingerbroekpolder; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
24 Juli 1929, N°. 505, en 2 October 1929, N °. 
505/149; 

Op de voordraoht -van Onzen Minister van 
Waterstaat van 28 October 1929, N°. 385, a f
deeling Waterstaat A.; 

0 . dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
besluit van 11/15 Februari 1929, G.S. N°. 42, 
hunne goedkeuring hebben onthouden aan de 

• door het -Bestuur .v.an den Tedi.ngerbrnekp<ilder 
op ·9 Juni 1928 vastgestelde ·',,Keur of 'Politie
verordening op de scheepvaartinrichting in 
den Tedingerbroekpolder, gemeenten Stomp
wijk en Pijnacker"; 

dat ~ij daarbij hebben overwogen, dat inge
volge art. 1 dezer keur onder ,,de Scheep
vaartinrichting'' wordt verstaan ,,de sluis en 
de bevaarbare wateren met sommige oevers of 
kanten dier wateren" ; dat ingevolge art. 3 
tot de bedoelde oevers of kanten wordt gere
kend te behooren ,,een strook grand ter 
breedte van Een Meter vijftig centimeters ge
meten van de board van het water af tot op 
het land, de dijk, de kade of den weg, waar
langs het bcvaarbaar water loopt" ; dat inge
volge art. 4 .,de eigenaars of gebruikers van 
de landen, dijken , kaden en wegen verplicbt 
zijn toe te laten, dat schippers of houders van 
-vaartuigen, die voor de uitoefening van hun 
bedrijf gebruik maken van de scheepvaartin
ricbting op de in art. 3 bedoelde strook grand 
loopen br zich daarop bevinden", terwijl, in
gevolge art. 6, ,,de in de artt. 3, 4 en 5 be
doelde strook grond niet zal mogen warden 
bebouwd, en, voor zooverre ze geen verharde 
wei cif vo~tpad is, rriet anders dan met gras 
mogen worden beteeld" ; dat het bepaalde bij 
de artt. 4 en 6 voornoemd, als zijnde van toe
passing niet alleen op openbare terreinen, 
doch ook op tot landerijen of weilanden be
hoorende grondstrooken, een naar het oordeel 
van hun•College ongeoorloofden inbreuk maakt 
op de rechten van de in art. 4 bedoelde eige
naren of landgebruikers ; dat hun College op 
grond hiervan de keur niet voor goedkeuring 
vatbaar acht; 

dat van <lit beslui t bet polderbestnur bi! 
Ons in beroep is gekomen , aa nvoerende, dat 
z. i. sluis, watercn en oeve,·s een gebeel uit
maken van eene inrichting, als bedoel d in ari .. 
192, 2e lid , der Grondwet ; dat de onderhavige 

, strooken daar ook toe behooren en dus open· 
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baar zijn; dat zij toch gedurende meer dan 
50 achternenvolgende jaren door de sch ippers 
of houders van vaartuigen zonder verhindering 
van de betrokken eigenaren of gebruikers zijn 
beloopen voor de uitoefening van het scheep
vaartbedrijf ; dat zijne meaning steun vindt in 
een vrijspraak van een sch ipper, die op een 
gedeelte der strook geloopen had; dat het ge
bruikmaken op deze wijze van de strook steeds 
als een algemeen belang is beschouwd en er 
slechts enkele iugelanden zij n, die zich daar
tegen verzetten; 

0 . dat onder de inrichting van waterschap
pen, veenschappen en veenpolders, ·a ls 1be
doeld in art. 192, 2e lid, der Grondwet, niet, 
zooals de appellant meent, is te verstaan een 
samenstel van waterstaatswerken, <loch dat 
daarmede wordt aangeduid het doe!, . de taak, 
de bestemming van een waterschap, veen
schap of veenpolder, zooals die door verorde
ningen der wettige macht of door een volg
reeks van feiten en handelingen zij n aange
wezen · 

dat 'dus aan bedoel.de Grondwetsbepaling 
geen gronden voor de in het beroepschrift ge
stelde openbaarheid der oeverstrooken kunnen 
worden ontleend; 

dat ook van elders die openbaarheid niet is 
aangetoond, en in geen geva l . uit de· enkele 
omstandigheid, dat de strooken gedurende 
meer dan 50 achtereenvolgende jaren door de 
schippers, zonder dat de eigenaren dat hebben 
verhinderd, zijn beloopen bij de uitoefening 
Yan het scheepv::.artbedrij f, kan worden afge
leid, dat de eigenaren hun grond destij ds 
voor den openbaren dienst hebben bestemd en 
uiet slechts bij gedoogen het verkeer daarop 
hebhen Loegelaten, terwijl nadere aanwijzingen, 
die die bestemming aannemelijk zou<len kun
nen maken, ontbreken; 

0 . dat Ged. Staten clan ook hunne onthou
ding van goedkeuring gronden op de overwe
ging, clat de keur een ongeoorloofden inbr.euk 
maakt op het eigendomsrecht der oevereige
naren; 

dat, vermits de keur den eigenaren der 
oeverstrooken vrijwel niet meer Jaat dan het 
genot van het grasgewas, te winnen van den 
door de schippers geregeld beloopen grond, 
met het gevoelen ·van Ged. Staten. kan worden 
ingestemd, te eerder, wjjl ook het den e igena
ren bij art. 679 B. W. uitdrukkelijk toege
kende recht tot afsluiting van hunne erMen 
Joor de keur niet wOl'dt geeerb ied igd; 

dat mitsdien Ged, Staten terecht hunhe goed
keming aan de keur hebben onthouden; 

Gezien de Wet van 20 Juli 1895, S. 139 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ougegrond te verkl aren. 
Onze Minister van \Vaterstaat is belas.t, enz. 

(~. B.) 

4 Novenibc,· 1929. BESLUIT tot vaststelling 
van den algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in de artikelen 7 en 37, 
eerste en derde lid, van .de wet van den 
15den Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), hou
dende herziening van de financieele ver
houding tusschen het Rijk en de gemeen
ten en wijziging- van eenige bepalingen der 
Provincial e wet en der Gemeentewet. S. 
476. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister ya11 

Financien en van Onzen Minister van Staa.t, 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw van 18 September 1929); 

Gezien de artikelen 7 en 37, eerste en_ derde 
lid, van de wet van den 15den Juli 1929 
( Staatsblad 11°. 388), houdende herziening ,yan 
de financieele verhouding tusschen het Rijk en 
de gemeenten en wijziging van eenige bepa
lingen der Provinciale wet en der Gemeen-
tewet; . 

Den Raad van State gehoord (advies van 15 
October 1929, n°. 15) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 31 October 1929, n°. 
219, Afd. Generale Thesaw·ie, en van 1 No
vember 1929, n°. 9704, Afd. Binnenlandsch 
bestuur: 

Hebben goedgevonden en veestaan vast te 
stell cn de navolgende voorschriften. 

HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
de wet: de wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 

n°. 388); 
de commissie van advies : de commissie. in

gesteld bij artikel 37 der w~t; 
de gemeenterekening : de rekening van jn

komsten en uitgaven eener gemeente. 
2. 1. De vorm van de ingevolge dit besluit 

door de gemeentebesturen in te zenden opga
ven wordt door Onze Ministers, met de uitvoe
ring van de wet belast, vastgesteld. 

2. Elke opgaaf wordt in drievoud ingezon-
den. · 

3. Indien een gemeentebestuur niet binnen 
den gestelden termijn een opgaaf heeft inge
zonden, geschiedt de inzending binnen dertig 
dagen na het verstrijken van <lien termijn door 
Onzen Commissaris in de provincie .. ,_ 

3. 1. Wanneer op grond ·van dit besluit be
zwaar- en beroepschriften worden ingediend, 
geschiedt de inzending in drievoud. 

2. Het recht van beroep vervalt, indien en 
voor zoover het bepaalde in het derde lid van 
het vorige artikel voor de gemeente toepas
sing heeft gevonden. 

HOOFDSTUK II. 
Van de uitkeering volgens a1·tikel 3, letter ·a, 

der wet. 
§ 1. Van de berekening de1· iiitkeering. 

4. 1. De uitkeering wordt berekend naar de 
jaarwedden, door den burgemeester en den 
secretaris op 1 Januari 1931 genoten. , 

2. Bij ontstentenis op <lien datum van den 
burgemeester of den secrntaris geschiedt de 
uitkeering naar de aan de betrekking verbon-
den aanvangsjaarwedde. · 

3. Bevat de jaarwedderegeling bepalingen 
omtrent de toepassing van een aftrek op de 
jaarwedde wegens het gelij ktijd ig -vervullen 
van meer clan een betrnkking door een , per
soon, dan wordt bij de toepassing van .. het 
vorige lid de aanvangsjaarwedde berekend 
naar den toestand onmiddellij k v66r het ont
staan van de vacature, met inachtneming van 
de wij7_igingen, waarvan op 1 Januari 1931 
vast,~aat, dat zij bij de vervulling van de va
cv.iure zullen intreden. 
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4. Wijzigingen in de jaarwedderegeling, na 
1 ,Januari 1931 met terugwerkende kracht in
gevoerd, worden buiten aanmerking gelaten. 

5. 1. Onder jaarwedde wordt in het voor
gaande artikel verstaan de bezoldiging, welke 
voor den burgemeester krachtens artikel 73 en 
voor den secretaris krachtens artikel 104 der 
Gemeentewet iE vastgesteld. 

2. Hetgeen op de jaarwedden van den bur
gemeester en den secretaris wordt gekort ter 
zake van de verkrijging van recht op pensioen 
voor hen en hunne weduwen en weezen en we
gens het genot van ambtswoning en andere 
gemeente-e igendommen, wordt bij de bereke
ning van de uitkeering niet in m;ndering ge
bracht. 

3. Eveneens wordt buiten aanmerking ge
laten de vermindering, welke krachtens de 
jaarwedderegeling op de jaarwedden van den 
burgemeester en den secretaris wordt toegepast 
in .verband met de omstandigheid, dat in de 
gemeente niet of slechts gedeeltel ijk gebruik 
gemaakt wordt van de bevoegdheid tot ver
haal van bijdragen voor eigen en weduwen
en weezenpensioen. 

§ 2. Van de vaststelling der uitkeering. 

6. 1. Elk gemeenteb!c!stuur zendt v66r 10 
Januari 1931 aan Gedeputeerde Staten een 
opgaal van de jaarwedden van den burge
meester en den secretaris, overeenkomstig de 
bepalingen van de vorige -paragraaf berekend. 

2. Gedeputeerde Staten onderwerpen elke 
opgaaf aan een onderzoek. Zij zenden v66r 15 
Februari 1931 de opgaaf in tweevoud, voor
zien van hun advies, aan Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbo_uw, die, met 
medewerking van Onzen Minister .van Finan
cien, het bedrag der µ.itkeering vaststelt. In
dien het besluit afwijkt van de opgaaf van het 
gemeentebestuur, bevat het de gronden, waar-
op het steunt. .. . _ . 

3. V an het besluit wordt m~dedeeling ge
daan aan Gedeputeerde Staten en aan het 
bestuur der gemeente, welke het aangaat. D e 
mededeeling aan het gemeentebestum· ge-
schiedt bij aangeteekenden brief. · 

7. 1. Binnen dertig dagen na den <lag, 
waarop de aangeteekende brief, als bedoeld is 
in het laatste I id van het vorige artikel, ter 
post is bezorgd, kan het gemeentebestuur van 
het daarbij medege\leelde besluit in beroep 
komen bij Onze Ministers, met de uitvoering 
van de wet bel ast. Het beroepschrift wordt in
gediend bij Onzen Minister van Binnenland
sohe Zaken en Landbouw. 

2. D e Ministers beslissen, de commissie van 
advies gehoord. . 

3. Van de beslissing wordt mededeeling ge
daan aan Gedeputeerde Staten en aan het be
stuur der gemeente , welke het aangaat. 

§ 3. Van de voorloopige uitkee,·ing. 

8. 1. Zoo lang het aan een gemeente uit te 
keeren bedrag niet vaststaat, geschiedt de uit
keering. - behoudens nadere verrekening - · 
naar het bedrag, krachtens a1·tikel 6 van <lit 
besluit door Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken en L andbouw, met medewerking 
van Onzen Minister van Financien, vastge
steld. 

2. D e verrekening heeft - indien noodig 

1 - plaats bij den eersten termijn van uitkee
ring, volgende op de definitieve vaststelling._ 

HOOFDSTUK III. 
Van de uitkeering volgens artikel 3, letter b, 

der wet. 
§ 1. Van de berekening der uitkeering. 

9. 1. De formule, vermeld in artikel 4 der 
wet, wordt voor de toepassing van <lit bes)u it 
herleid als volgt: 

u 

b 
X g = x. 

s 
2. In deze formule stelt voor: 
de letter u: het bedrag der volgens de afge

sloten, of voor zoover nog niet afgesloten voor
loopig vastgestelde, gemeenterekeningen over 
1926, 1927 en 1928 ten laste der gemeente blij
vend,e gewone uitgaven voor: 

politie, 
lager onderwijs, voor zoover deze als ver

plichte uitgaven door de Lager-onderwijswet 
1920 op de gemeenten worden gelegd, 

armenzorg, met inbegrip van de ·voorzienin-
gen tegen werkloosheid; 

de ,letter b: het belastbaar inkomen volge_ns 
de kohieren der rijksinkomstenbelasting voor 
de binnen het Rijk wonende natuurlijke per
sonen in de betrokken gemeente over het be; 
lastingjaar 1927/1928, berekend per aange-
8lagene, vermeerderd m et hetzelfde belastbaar 
inkomen, .berekend per inwoner der betrokken 
gemeente op 31 D ecember 1927 ; 

de letter s: de totale som der uitkomsten 
u 

van _het .rinderdeel der formule voor a ll e 
b' 

gemeenten tezamen ; 
de letter g: de opbrengst van de in artikel 

12 der wet, onder a, bedoe!de belasting over 
het dienstjaar 1931/1932, na aftrek van de uit-_ 
keeringen voigens artikel 19 der wet, vermeer
derd met die van de in artikel 12 der wet, 
onder b, bedoelde opcenten over hetzelfde 
dienstjaar, en verminderd met het bedrag der 
gezamenlijke uitkeeringen volgens artikel 3, 
letter a, de1· wet; 

de letter x: het voor iedere gemeente over 
het eerste jaar ter uitkeering beschikbaar zijn
de bedrag. 

10. 1. Het bedrag, in het vorige artikel 
door de letter ii voorgesteld, wordt verkregen 
door de optelling van de totale bedragen der. 
in de gemeenter!)keningen over 1926, 1927 en 
1928 verantwoorde uitgaven, vermeld in bij
lage A van dit besluit, voor elk der drie on
derdeelen afzonderlij k verminderd met het to: 
tale bedrag der in die rekeningen verant
woorde inkomsten, vermeld in bijlage B vari 
dit besluit. 

2. Onder ,,kosten" worden in bijlage A ver
staan alle terzake gedane uitgaven, die van 
aanschaffing, inrichting, huur, onderhoud, ver
warming, verlichting, waterverbruik, schoon
houden, bediening, belasting en verzekering 
inbegrepen. 

3. Echter blijven buiten aanmerking: 
de kosten van het algemeen beheer der ge

meente, 
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de kosten , va llende op de he ffin g eo invor-
der ing van be lastingen e n retributies, 

de kosten van verif icatie, 
de rente van kasgel cl , 
met dien verstaude, oat deze kosten wel in 

aanmerking worden genomen bij de hereke
ning van de u itgaven . ,in onderdee l lI van 
hijlage A onder de volgnummers 88, 102 en 
121 vermeld, met inachtnemi ng van ue be
perking, in de omschrijving van di e volgnum
mers aangegeven . 

4. Bij de posten van uitgaaf: 
wachtgelden, 
kosten van verzekering en pensionneering, 
rente van gelclleeningen , 
aflossing van geldleeningen , 
annuiteiten van geldleeningen, 
andere uitgaven te r za ke van geldleeningen, 
bijdragen aan den kapitaaldienst, 
worden alleen die uitgaven in aanmerking 

genomen, welke, gelet op de overige in bijlage 
A opgenomen uitgaafposten , geacht kunnen 
warden op de politie, het lager onderwijs of 
de armenzorg naar den omvang, in a rtikel 9 
van dit besluit bij de omschrijving van het be
drag, voorgesteld door de letter u, aangege
ven, betrekking te hebben. 

5. Bij de posten: 
inkomsten wegens verzekering en pension-

neering, · 
andere inkomsten onde r de volgnummers 16, 

26, 33, 41, 49, 56, 59, 66, 69, 70 en 84, 
opgenomen in bijlage B, wordt ter bepaling 

van de inkomsten, welke onder deze posten 
vall en, afgegaan op de bij het overeenkom
stige onderdeel van bijlage A in aanmerking 
genomen posten van uitgaaf. 

11. 1. Bij de berekening van het in artikel 
9 van dit besluit door de letter u voorgestelde 
bedrag worden uitsluitend in aanmerking ge
nomen uitgaven, die in den gewonen dienst 
der gemeenterekening zijn verantwoord, onge
acht of zij op het dienstjaa r , waarover de re
kening loopt, of op vorige di enste n betrekking 
hebben. 

2. De uitgaven worden in rekening ge
bracht tot het bedrag, waa rop zij in de ge
meenterekening voorkomen. Echter kunnen 
bijdragen aan den kapitaaldienst en uitgaven, 
welke ten laste van den gewonen dienst zijn 
gebracht, doch in wezen tot den kapitaa ldienst 
behooren, bij de vaststelling de1· uitkeering 
over meer jaren worden verdeeld. 

3. Indien voor takken van dienst, welke voL 
gens een verordening krachtens artikel 114bis 
der •Gemeent-ewet afzonderlijk worden ~gead
ministreerd, uitgaven zijn gedaan, die · zonder 
deze bijzondere regeling in den gewonen dienst 
der gemeente1·ekening zouden voorkomen, wor
den deze geacht in de gemeentere kening te 
zijn opgenomen . 

4. Bij de in het vorige lid bedoelde takken 
van dienst wordt geen rekeni ng gehouden m et 
de a floss ing van geld leeningen, doch met het 
bedrag, dat a ls afschrijving ten laste van de 
rekening van baten en lasten van den tak van 
dienst is gebracht; indien echte r niet wordt 
afgeschreven, wordt met de ten laste van den 
tak van di enst komende aflossing rekeni ng 
gehouden. 

5. Bij · de bereke ni11 g va n de inkomsten 
, ind t het bep:-ialde in het ee rste, tweede en 

de rde lid van <li t artikel ,overeenkomstige toe
passing. 

12. 1. W armeer in eene gemeente een pen
sioenfonds bestaat, waaruit de ten laste van 
de -gemeente komende kosten van pensionnee
ring geheel of gedee ltelijk wo rden of in de 
toekomst zullen worden bestreden, wordt voor 
de berekening van de kosten van pensionnee
ring, in bijlage A van di t besluit vermeld , 
voor zoove1· het fonds betreft, alleen acht ge
slagen op de bijdragen, welke de gemeente t en 
laste van haren gewone n dienst a an het fonds 
doet. De verdeeling van de bijdragen over de 
verschillende takken va n dienst geschiedt naar 
de volgende regelen. 

2 . Voor zoover de bijdragen berekend war
den naar de pensioengrondslagen der onder 
het fonds vallende personen, worden zij ove1· 
de takken va n dienst verdeeld in ve1·houding 
tot de total en der pensioengrondsl agen van de 
ondei· het fonds vallende personen, bij el ken 
tak van di enst werkzaam. 

3. Voor zoover de bijd,;agen berekend wor
den naar de door het fonds in een dienstjaar 
uitgekeerde pensioenen, pensioensgedeel ten en 
inkoopsommen, geschiedt de verdee ling over de 
takken van dienst in verhouding tot de tota
len der hierbedoelde uitgaven, welke voor per
soneel of gewezen personeel van elken tak van 
dienst in het dienstjaar door het fol).gS zijn 
gedaan. D eze totalen worQen verkregan door 
de pensioenen en pensioensgedeelten te bren
gen ten laste van den diensttak, waarbij de 
gepensiormeerden laatstelijk werkzaam waren ; 
de inkoopsomm en voor personen, op het t ijd
stip van inkoop bij de gemeente werkzaam, 
ten laste van den diensttak, waarbij zij op het 
tijdstip, waarop van het recht van inkoop g-e
bruik werd gemaakt, werkzaam waren; de in
koopsommen voor personen, op het tijdstip van 
inkoop niet meer bij de gemeente werkzaam , 
ten laste van den d iensttak, waarbij zij laat
stel ijk werkzaam waren . 

4. Voor zoover de bijdragen niet naar een 
of meer maatstaven , in de twee vorige leden 
genoemd, berekend worden, geschiedt de ver
deeling over de takken van dienst naar gelang 
van de door het fonds in het dienstjaar uitge
keerde pensioenen en pensioensgedeelten op 
den voet, in het vorige lid aangegeven. B e
draagt ech ter de tota le bijdrage der gemeente 
aan het fonds in een dienstjaar meer dan de 
in het dienstjaar ten laste van het fonds ge
brachte pensioenen of pensioensgedeelten, dan 
wordt, hetgeen de bijdrage meer bedraagt, op 
den voet, in -het . tweede I id van dit artikel 
aangegeven, over de takken van dienst ver
deeld naar gelang van de pens ioensgrondsl a
gen der onder het fonds vallende personen. 

13. 1. In gemeenten , waar de diensten van 
politie en brandweer zoodanig zijn samenge
voegd, dat het niet mogelijk is een zuivere 
splits ing te maken tusschen de uitgaven voor 
de poli tie en voor de brandwee r, worden de 
gewone uitgaven en inkomsten voor de bra11d
weer geach t negen ten honclercl te bedragen 
van de gewone uitgaven en inkomsten voo1· 
de pol iti e en bran<lweer tczamen. 

2. Inclien door of vanwege eene gemeente 
werken geheel of gedeeltel ij k bij wijze van 
we rkverscha ffi ng zij n ondernomen, warden bij 
het ma ken van de berekening, in het eerste I id 
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van artikel 10 van <lit besluit bedoeld, in ver
band met het bepaalde in bijlage A van dit 
besluit, onderdeel III, volgnumrne.rs 197 en 
202, als kosten van werkverschaff ing aange
rnerkt: 

a. indien het belang der gemeente bij de 
uitvoering van bet werk uitsluitend betreft 
leniging van annoede of directe bestrijding 
van werkloosheid: de totale kosten van bet 
werk, 

b. in alle andere gevallen: hetgeen het 
werk aan de gerneente rneer heeft gekost, 
doordat het bij wijze van werkverschaffing is 
uitgevoerd, 

een en ander, voor zoover deze kosten ten 
l aste van den gewonen dienst zijn gebracht. 

14. lndien blijlit, dat eeil genieentebestuur 
inkornsten, welke bij de berekening van het in 
artikel 9 van <lit besluit door de letter u vast
gestelde bedrag in mindering hadden moeten 
warden gebracht, niet heeft opgegeven en 
deze inkomsten dientengevolge niet in aan
rnerking zijn genomen, wordt bij de eerstvol
gende vaststelling het in artikel 9 van <lit be
sluit door de letter u voorgestelde bedrag met 
het bedrag der niet opgegeven inkomsten ver
minderd. 

15 . 1. Bij het berekenen van de bedragen, 
in artikel 9 van <lit besluit door · de letter b 
voorgesteld, komen in aanmerking de aan
slagen, in de gemeente opgelegd aan belas
tingplichtigen volgens artikel 1, letter a, der 
Wet op de lnkomstenbelasting 1914, voor zoo
ver die aanslagen rijksinkornstenbelasting in 
hoofdsom bevatten . Echte r blijven buiten aan
merking : 

1 °. suppletoire aanslagen en aanslagen tot 
navordering; 

2° . voorloopige aanslagen krachtens de wet 
van 13 J anuari 1922 (Staatsblad n°. 9). welke 
clrie maanden na afloop van het belastingjaar 
reeds gevolgd waren door een aanslag in den 
zin der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 
of door een besluit om geen aanslag in de 
rijksinkornstenbelasting op te leggen ; 

3° . alle aanslagen, voorkomende op een 
kohier, dat later dan drie maanden na afloop 
van het belastingjaar is vastgesteld. 

2. Het totaal van het belastbaar (zuiver) 
inkomen, in de kohieren vermeld bij de vol
gens het eerste lid in aanrnerking komende 
aanslagen, verrneerderd met het niet in de 
kohieren vermelde bedrag van het belastbaar 
(zuiver) inkomen, waarnaar de in aanmerking 
komende voorloopige aanslagen zijn berekend, 
wordt, voor de berekening van het belastbaar 
(zuiver) inkomen per aangeslagene, gedeeld 
door het aantal in aanmerking komende aan
slagen; het wordt, voor de berekening van het 
belastbaar (zuiver ) inkomen per inwoner, ge
cleeld door het aantal imvoners der gemeente 
op 31 December 1927. 

3. Bij het ~ellen van het aantal in aanrner
king kornende aanslagen warden aanslagen, 
opgelegd aan een gehuwde vrouw, niet mede
gerekend, inclien haar aanslag in hetzelfde 
register van aanslagen is opgenomen als de , 
volgens artikel 32, laatste lid, der W et op de 
Inkomstenbelasting 1914, met <lien aanslag 
in verband gebrachte aanslag van haren man. 

16. Bij het berekenen, volgens het tweede 
1 id van artikel 6 der wet, van de opbrengst 

in boofdsom van de personeele be lasting, die 
over 1928 voor de betrokken gerneente onder 
de ontvangsten der rijksrekening is verant-
woord, blijven buiten aanrnerking: . 

de hoofdsom, voorkomende op restantkohie
ren · 

d~ kwade posten , welke een gevolg zijn van 
het tot stand komen van 1·estantkohieren; 

de opcenten, begrepen in de kwade posten .. 
17. 1. De gemiddelde opbrengst van de ge

meente lijke inkomstenbelasting - opcenten op 
de rijksinkomstenbelasting inbegrepen - , die 
over de laatste drie aan 1 Mei 1929 vooraf
gegape rekeningsjaren antler de ontvangsten 
der gemeenterekening is verantwoord, wordt 
voor de toepa!sing- van· artikel 6, tweede lid, 
der wet berekend met inachtneming van de 
volgende regelen. 

2. Alie bedragen aan gemeentelijke inkom
stenbel ast ing - opcenten op de rijksinkomsten
belasting inbegrepen - , die in eenig hoofdstuk 
van de gerneenterekeningen over 1926, 1927 
en 1928 antler de ontvangsten zijn verant
woord, worden bij de berekening in aanmer
king genomen. 

3. lndien op een der hoofdstukken z.g. ,,ge
wetensgeld" is verantwoord, wordt nagegaan, 
welk bedrag aan gerneentelijke inkomstenbe
lasting - opcenten op de rijksinkomstenbelas
ting inbegrepen -- daaronder is begrepen. 
Voor het geval <lit niet met juistheid kan war
den vastgesteld, wordt aangenomen, dat ne
gentig ten honderd van het verantwoorde be
drag als inkomstenbelasting is ontvangen. 

4. Bedragen, in de gemeenterekeningen 
over 1926, 1927 en 1928 als gemeentelijke in
komstenbelasting -- opcenten op de rijksin
komstenbelasting inbegrepen - verantwoord, 
welke van het Rijk wegens te veel ingehouden 
kwade posten zijn terugontvangen, warden 
buiten aanmerking gelaten. 

5. Indien ten gevolge van overboekingen 
een bedrag aan gemeentelijke inkomstenbe
lasting - opcenten op de r ijksinkomstenbelas
ting inbegrepen - , dat reeds onder de ont
vangsten der gemeenterekeningen over 1926, 
1927 en 1928 is opgenomen; nogmaals a ls zoo
danig in een dier rekeningen is verantwoord, 
wordt het slech ts voor eenrnaal in aanmerking 
genomen. 

6. lndien in de gemeenterekeningen over 
1926, 1927 en 1928 bedragen in ui tgaaf zijn 
verantwoord wegens teruggaaf van ontvangen 
uitkeeringen wegens gemeentelijke inkornsten
belasting - opcenten op de rijksinkomstenbe
lasting inbegrepen - warden deze bedragen 
van de in ontvangst verantwoorde beclragen 
afgetrokken. 

7. lndien kwade posten der gemeentelijke 
inkomstenbelasting - opcenten op de rijksin
kornstenbelasting inbegrepen - in de gemeen
terekeningen · over 1926, 1927 en 1928 niet on
der de uitgaven zijn opgenomen, doch op de 
ontvangen belasting in mindering zijn ge
bracht , wordt het bedrag der kwade posten bij 
de in de gemeenterekening verantwoorcle be
lasting opgetelcl. H et aldus verkregen bedrag 
wordt a ls onder de ontvangsten verantwoorde 
gemeentelij ke inkomstenbel asting - opcenten 
op de r ijksinkomstenbelasting inbegrepen -
beschouwd. 

18. 1 . Voor de berekening volgens artikel 
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6, tweede lid, der wet van de gemiddelde op
brengst over de laatste drie aan 1 Mei 1929 
voorafgaande rekeningsjaren van de gemeente
lijke opcenten op de vermogensbelasting, voor 
zoover deze het getal van vijftig te boven 
gaan, gelden de volgende regelen. 

2. Indien het aantal ten behoeve van eene 
gemeente geheven o_pcenten op de vermogens
belasting over eenig belastingjaar hooger is 
geweest clan vijftig, warden de te dien aan
zien in de gemeenterekeningen over 1926, 
1927 en 1928 verantwoorde bedragen, voor elk 
belastingjaar afzonderlijk, verminderd m et de 
opbrengst bij vijftig opcenten. Door de som 
der overbl ijven<le bedragen door dri e te dee
len, wordt de in het eerste lid bedoelde ge
middelde opbrengst verkregen. 

3. Voor de toepassing van het vorige lid 
wordt als opbrengst over een rekeningsjaar 
aangemerkt de opbrengst, welke onder de ont
vangsten der gemeenterekening is verant
woord, en als opbrengst over een belasting
jaar de door het Rijk uitgekeerde onzuivere· 
opbrengst van den met het belastingjaar ge
lijknami gen dienst. Gewetensgeld wordt be
schouwd als opbrengst van het belastingjaar, 
voorafgaande aan dat, waarin het aan de ge
meente is uitgekeerd. 

4. Bij de berekening van de opbrengst over 
een rekeningsjaar vindt het bepaalde in het 
vorige a1-tikel overeenkomstige toepassing, met 
<lien verstande, dat in het derde lid in plaats 
van ,.negentig ten honderd" wordt gelezen : 
,, vijf ten honderd". 

19. 1. Voor de toepassing van artike l 6, 
derde lid, der wet, telt onder het kohierbe
drag der rijksinkomstenbelasting alleen de 
hoofdsom mede; en wordt, onder het kohier
bedrag van een belastingjaar, verstaan het 
kohierbedrag van een dienst, zooals dit door 
de rijksbelastingadministratie is berekend. 

2. Voor de gemeentelijke inkomstenbelas
t ing, geheven door de gemeentelijke belasting
a dministratie, wordt a ls kohierbedrag over 
een belastingjaar verstaan: het totaal van alle 
aanslagen, in den loop van het belastingjaar 
vastgesteld, onvers·chilli g tot welk belasting
jaar zij betrekking hebben. 

§ 2. Van de vaststelling der uitkeering. 

20. 1. Binnen negentig dagen na het in 
werking treden van dit besluit zendt elk ge
meentebestuur aan Gedeputeerde Staten een 
opgaaf van het in artikel 9 van dit besluit 
door de letter u voorgestelde bedrag. 

2. De opgaaf gaat vergezeld van de noo
dige bewijsstukken tot staving van de opge
geven uitgaven en ontvangsten of, zoo deze bij 
de gemeenterekening aan Gedeputeerde Staten 
ziji:t overgelegd, van een verwijzing daarnaar. 
Ten aanzien van de geheime uitgaven der po
litie kan volstaan warden met een verklaring 
van den burgemeester, dat de uitgaven in het 
rekeningsjaar tot het opgegeven bedrag zijn 
gedaan. 

3. Onmiddellijk na het verstrijken van den 
in het eerste lid genoemden termijn wordt de 
opgaaf ter provinciale griffie voor de gemeen
tebesturen gedurende dertig dagen ter inzage 
gelegd. Van deze nederlegging geschiedt a f
kondiging in de Staatscou,·ant. In het geval, 
bedoeld in het derde lid van artikel 2 van dit 

besluit, geschieden nederlegging en afkondi
ging onmiddellijk ua ontvangst der opgaaf. 

4. Binnen dertig dagen na de afkondiging 
in de Staatscourant kunnen de besturen der 
overige gemeenten tegen de opgaaf bij Gede
puteerde Staten bezwaren inbrengen. 

21. 1. Gedeputeerde Staten stellen binnen 
negentig dagen na het verstrijken van den in 
het eerste lid van het vorige artikel genoem
den termijn het bedrag, in artikel 9 van dit 
besluit door de letter u voorgesteld, vast. 

2. Indien tegen de opgaaf door de besturen 
vart andere gemeenten bezwaren zij n inge
bracht, zoomede indien het besluit van Gede
puteerde Staten afwijkt van de opgaaf van 
het gemeentebestuur, bevat het besluit de 
gronden, waarop het steunt. 

3. Van het besluit wordt mededeeling ge
daan aan het bestuur der gemeente, welke het 
aangaat, en aan de besturen der gemeenten, 
die tegen de opgaaf bezwaren hebben inge
bracht. De mededeeling geschiedt bij aange
teekenden brief. 

4. Tevens zenden Gedeputeerde Staten een 
afschrift van het besluit aan Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, ver
gezeld van een exemplaar van de opgaaf van 
het gemeentebestuur en van de daartegen in
gekomen bezwaarschr iften. 

22. 1. Onze Comm issaris in de provincie en 
de besturen der gemeenten, in het derdc lid 
van het vorige artikel genoemd, kunnen bin
nen dertig dagen na den dag, waarop de aan
geteekende brief, als bedoeld is in het detde 
lid van het vorige artikel, ter post is bezorgd, 
van het daarbij medegedeelde besluit in beroep 
komen bij Onze Ministers, met de uitvoering 
van de wet belast. Het beroepschrift wordt in
gediend bij Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken en Landbouw. 

2. De Ministers beslissen, de commissie vau 
advies gehoord. 

3. Van de beslissing wordt mededeeling 
gedaan aan Gedeputeerde Staten, aan het be
stuur der gemeente, welke het aangaat, en. 
zoo door Onzen Commissaris voornoemd of 
door besturen van andere gemeenten beroep is 
ingesteld. ook aan hen. 

23. 1. Binnen negentig dagen na het in 
we rking treden van dit besluit zendt elk ge
meentebestuur aan Gedeputeerde Staten een 
opgaaf van de in de artikelen 17 en 18 van 
dit besluit bedoelde bedragen. 

2. Gedeputeerde Staten stellen binnen ne
gentig dagen na het verstrij ken van den in 
het eerste lid gcnoemden termijn de in dat lid 
bedoel de bedragen vast. 

3. Indien het besluit afwijkt van de opgaaf 
van het gemeentebestuur, bevat het de gron
den, waarop het steunt. 

4. Van het besluit wm·dt mededeeling ge
daan aan het bestuur der gemeente, welke het 
aangaat. D e mededeel ing gesch iedt bij aan
geteekenden brief. 

5. Tevens zenden Gedeputeerde Staten een 
afschrift van het besluit aan Onzen Minister 
van Financien, vergezeld van een exemplaar 
van de opgaaf van het gemeentebestuur. 

24. 1. Onze Commissaris in de provincie en 
het bestuur der gemeente, welke het aangaat, 
kunnen binnen dertig dagen na den dag, 
waarop de aangeteekende brief, a ls bedoeld is 
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in het vierde lid van het vorige artikel, ter 
post is bezorgd, van het daarbij medegedeelde 
besluit in beroep komen bij Onze Ministers, 
met de uitvoering van de wet belast. Het be 
roepschrift wordt ingediend bij Onzen Minister 
van Financiiin. 

2. De Ministe rs beslissen, de commiss ie van 
adv ies gehoord. 

3. Van de besli ssing wordt mededeeling ge
daan aaµ Gedeputeerde Staten, aan het be
stuur der gen1eente, welke het aangaat, en, 
zoo door Onzen Comm issaris voornoemd beroep 
is ingekomen, ook aan hem. 

25. 1. Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken en L andbouw stelt vast: 

a. voor elke gemeente, het bedrag, in a rt i
kel 9 van <lit beslu it voorgesteld door de let
ter b · 

b. ' het bedrag, in artikel 9 van <li t beslui t 
voorgesteld door de letter s. 

2. Onze Minister van Financiiin stelt vast : 
a. de opbrengst in hoofdsom van de perso

neele belasting, di e over 1928 voor elke ge
meente onder de ontvangsten der r ijksrekening 
is verantwoord ; 

b. de kohierbedragen, bedoeld in artikel 19 
van <lit bes! uit. 

3. In de gemeenten, waar de gemeentelijke 
inkomstenbelasting is geheven door de ge
meentelijke belastingadministratie, doet het 
gemeentebestuur, wa t de kohierbedragen van 
die belasting betreft, binnen negenti g dagen 
na het in werking treden van <li t besluit op
gaaf van het op den voet van artikel 19, 
tweede lid, van <lit besluit berekende bedrag 
aan den i nupecteur der directe be! astingen, 
binnen wiens ambtskring voor de personeele 
belasting de gemeente is gelegen. Deze zendt 
binnen dertig dagen na ontvangst de opgaaf 
in tweevoud, voorzien van zijn advies, aan 
Onzen Minister van Financiiin. 

26. 1. Zoodra a ll e daarvoor benoodigde ge
gevens vaststaan, wordt door Onzen Minister 
van Financiiin, met medewerking van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Z aken en L and
bouw, vo,;ir elke gemeente het bed!·ag der uit
keering per inwoner vastgesteld. De uitkeering 
per inwoner wordt berekend tot in zooveel 
decimalen, a ls het aantal cijfers bedraagt, 
waaruit het inwonertal bestaat. 

2. De vaststelling geschiedt bij Mm besluit 
voor a lle gemeenten te zamen. H et besluit 
wordt met de berekening, welke daaraan ten 
grnndslag ligt, in de Staatscourant opgenomen. 

27.· 1. B innen dertig dagen na de publ ica
t ie in de Staatscoi,rant kunnen de gemeente
besturen van het besluit in beroep komen bij 
Onze Ministers, m et de uitvoering van de wet 
belast. Op de vaststell ing van de bedragen, 
in de artikelen 20 en 23 van <li t besluit ver
meld, wordt hierbij niet teruggekomen. H et 
beroepschrift wordt ingediend bij Onzen Mi
nister van Financiiin. 

2. Indien het beroep de toepassi ng van 
a rtikel 6, eerste, tweede en derde I id, der wet 
betreft, kan hot alleen word en ingestel d door 
het bestuur der gemeente, te wi er aanzien de 
toepassing is geschied. 

3. Onze Ministers beslissen, de commissie 
van advies gehoord. Op alle beroepschriften 
wordt tegelijk een beslissing genomen. 

4. Van eH:e beslissing wordt mededeeling 

gedaan aan Gedeputeerde Sta ten, aan he t be
stuur der gemeente, welke het aangaat, en, 
zoo door besturen van andere gemeenten be
roep is ingesteld, ook aan hen. 

5. Indien tengevolge van de op de beroep
chriften genomen beslissingen het besluit, in. 

het laatste lid van het vorige artikel bedoeld, 
wijziging ondergaat, wordt het met de bere
kening, welke daaraan ten grondslag ligt, op
nieuw in de Staatscourant opgenomen. 

28 . 1. Het bedrag der uitkeering over de
ja ren 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935 en . 
1935/1936 wordt door Onzen Minister van. 
Financiiin, met medewerking van Onzen M i
nister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw, vastgesteld , zood1·a het aantal inwoners 
op 1 J anuari, aan het uitkeeringsjaar vooraf
gaande, bekend is. Van de vastgestelde uit
keeringen doen Onze Ministers mededeeling in 
de Staatscourant . 

2. H et in artikel 7 van <lit beslui t bepaal
de is hierbij van toepass ing, met di en ve r-
stande, dat · de beroepstermijn ingaat met den, 
dag, volgende op <lien der publicatie in de 
St'aatscourant en het beroepschrift wordt inge
diend bij Onzen Minister van Fina nciii n. 

§ 3. Van de noodlijdende gerneenten. 
29 . V66r 1 Juni 1931 doen de besturen dei

gemeenten, bedoeld in artikel 6, vierde lid , 
en arti kel 38 der wet, aan Gedeputeerde Sta
ten opgaaf van: 

a. het beclrag van den uit de rijks- en evcn
tueel ui t de provinc iale kas verleenden onder
stand, verantwoord in den gewonen dienst der · 
afgesloten, of voor zoover nog niet afgesloten 
voorloopig vastgestelde, gemeenterekcni ngen . 
over 1926, 1927 en 1928 ; 

b. het bedrag der tekorten op den gewoncn 
dienst van de a fgesloten, of voor zoover nog 
niet a fgesloten voorloop ig vastgestelde, ge
meenterekeningen over 1926, 1927 en 1928. 

30. 1. De tekorten, bedoeld onder letter b· 
van het vorige artikel , warden tot het voile • 
bedrag in aanmerking genomen, indi en bij 
den aanvang van het ui t keeringsjaar 

de opcenten op de grondbel asting en de ver
mogensbelasting tot de wettelijke maxima 
worden geheven, 

de personeele be! asti ng geheven wordt naar 
het tar ief, in de wet neergelegd, vermeerdercl 
met tach t ig opcenten, of naar tarieven met 
tenm inste deze lfde opbrengst, 

op de hoofdsom cler gemeentefondsbelasting · 
honderd opcenten ·worden geheven. 

2. De tekorten worden respectievelijk tot 
negentig, tach t ig, zeventig, zest ig, vijftig, veer
t ig, de1·tig en ·twintig ten honderd in aanmer
king genomen, indien de opcenten op de ge
meentefondsbelasting op alle voor opcenten
heffin g vatbare aanslagen respectievelijk ne
genti g of meer, <loch minder dan hondercl, 
tachti!f of meer, doch minder dan negen t ig, 
zevent1g of meer, <loch minder dan tachtig - 
en zoo vervolgens - bedragen en overigens 
aan de voorwaarden, in het eerste lid gesteld , 
is voldaan. 

3. In alle andere gevall en worden de tekor
ten tot t ien ten honderd in aanmerking ge
nomen. 

31. 1. E en tekort op den gewonen dienst 
van de gemeenterekening over 1927 en van. 
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die over 1928 wordt verminderd met het naar 
die diensten overgebracbte geheele of gedeel
telijke tekort op den gewonen dienst van de 
gemeenterekeningen over 1926 en 1927. 

2. Voor de toopassing van artikel 6, derde 
lid, der wet worden de bedragen, in artikel 
29 van dit besluit onder de letters a en b ge
noemd, voor elk rekeningsjaar gevoegd bij het 
bedrag der kohieren van de gemeentelijke in
komstenbelasting - opcenten op de rijksin
komstenbelasting inbegrepen - over het in 
het 1·ekeningsjaar aanvangende belastingjaar. 

32. 1. Gedeputeerde Staten onderwerpen 
elke opgaaf aan een onderzoek. Zij zenden 
binnen dertig dagen na ontvangst de opgaaf 
in tweevoud, voorzien van hun advies, aan 
Onzen Minister van Financien. 

2. Deze bepaalt, met medewerking van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, het bedrag, waarmede het volgens 
de vorige paragraaf voor de gemeente vast
gestel de bedrag per inwoner op grond van de 
artikelen 6, vierde lid, en 38 der wet moet 
worden verhoogd. 

3. Het bepaalde in de artikelen 6, laatste 
lid, en 7 van dit besluit is hierbij van toepas
sing, met <li en verstande, dat het beroepschrift 
wordt ingediend bij Onzen Minister van Fi
nanci0n. 

33. 1. De verhooging, op grond van artikel 
38 der wet toe te kennen, wordt slechts van 
jaar tot jaar verleend. 

2. Telkens v66r 1 Juni zendt het gemeente
bestuur een nieuwe opgaaf in. 

3. Het bepaalde in de artikelen 30, 31 en 
32 van <lit besluit is hierbij van toepassing. 
-§ 4. Van de gemeenten, die tusschert 1 Janu
.ari 1926 en 1 Januari 1930 zijn ingesteld, of 
wier grondyebied in dat tijdvak is gewijzigd. 

34. In de gemeenten, die tusschen 1 J anuari 
1926 en 1 J anuari 1930 zijn ontstaan door ver
eeniging van twee of meer gemeenten, worden 
voor de bepaling van de uitkeering per inwo
ner de factoren, ontleend aan belasting- of re
keningsjaren of aan tijdstippen, v66r de ver
eeniging vallende, berekend naar de som dier 
factoren voor de gemeenten, waaruit de ver
eenigde gemeente is ontstaan. Daarbij wordt 
het belastbaar (zuiver) inkomen per aange
slagene en per inwoner berekend, door eerst 
het totaal van alle inkomens te bepalen, en 
door dit vervolgens te deelen, onderscheiden
lijk door het gezamenlijk aantal aangeslage
nen en door het gezamenlijk aantal inwoners 
der gemeenten, waaruit de vereenigde ge
meente is ontstaan. 

35 . 1. In de gemeenten, wier grondgebied 
met ingang van 1 Mei 1927 is gewijzigd, wordt 
voor de berekening van het in artikel 9 van 
dit besluit door de letter " voorgestelde be
drag, zoomede voor de toepassing van de arti
kelen 6, tweede en vierde lid, en 38 der wet 
alleen rekening gehouden met de gemeente
rekening over 1928. Het in artikel 9 van dit 
besluit door de letter u voorgestelde bedrag 
wordt bepaald op het drievoud van het bedrag 
volgens de gemeenterekening over 1928. 

2. Voor de toepassing van artikel 6, derde 
lid, der wet, wordt met geen anderen dienst 
rekening gehouden dan met den dienst 1928/ 
1929. 

3. Dit artikel is niet van toepassing op de 
gemeenten, wier grondgebied is gewijzigd bij 
de wet van 30 December 1926 (Staatsblad n°. 
453) . 

36. 1. In de gemeenten, in het eerste lid 
van het vo,·ige artikel bedoeld, wordt bij het 
maken van de berekenii:ig volgens het tweede 
en het derde lid van artikel 6 der wet· het 
verschil tusschen het in de gemeentebeg,rooting 
voor 1928 onder de gewone ontvangsten ge
raamde bedrag aan schadeloosstelling in ver
band met de wijziging van het grondgebied en 
het bedrag, dat deswege over 1931 wordt .. ge
noten, als opbrertgst van gemeentelijke inkom
stenbelasting beschouwd. 

2. Het bepaalde in de artikelen 29, 30 en 
31, tweede lid, 32 en 33 van dit besluit vindt 
hierbij overeenkomstige toepassing, met dien 
verstande, dat in de artikelen 29 en 33 in 
plaats van ,,1 Juni 1931" en ,,1 Juni" gele
zen wordt ,,1 Augustus 1932" en ,,1 Augus
tus" . 

37. In verband met de wet van 7 Februari 
1929 (Staatsblad n°. 27) worden het in arti
kel 9 van dit besluit door de letter u voorge
stelde bedrag, zoomede de in artikel 6, tweede 
lid, der wet bedoelde bedragen voor de ge
meente Breskens met zeven ten honderd ver
meerderd en voor de gemeente Groede met ge
lijk percentage verminderd. 

38. Overigens geschiedt de berekening en 
vaststelling der uitkeering voor de g!lmeenten, 
onder deze paragraaf vallende, op de gewone 
wijze. 

§ 5. Van de voorloopige uitkee1·ing. 

39. De voorloopige uitkeering wordt bere
kend naar de voorschriften, in de vorige pa
ragrafen gegeven, met dien verstande, dat -
behoudens nadere verrekening - : 

voor de ·berekening van de uitkomsten der 
formula van artikel 9 van dit besluit de be
standdeelen, welke tezamen het bedrag, voor
gesteld door de letter g, bepalen, worden ge
steld op de bedragen, daarvoor opgenomen in 
het ontwerp der begrootingswet van het ge
meentefonds voor het dienstjaar 1931/1932 en 
den ramingstaat, behoorende bij de aanwijzing 
der middelen van het foods voor dat dienst
jaar, zooals deze bescheiden op het tijdsti p van 
indiening bij de Tweede Kamer der Staten
Generaal lu iden, 

voor de toepassing van de artikelen 5 en 6 
der wet het aantal inwoners eener gemeente 
op 1 Januari 1931 wordt gesteld op het aantal 
inwoners op 1 Januari 1930, vermeerderd of 
verminderd met de gemiddelde toeneming of 
afneming der bevolking gedurende de laatste 
drie aan 1 Januari 1930 voorafgaande kalen
derjaren. Voor de in paragraaf 4 van dit 
hoofdstuk bedoelde gemeenten wordt uitslui
tend rekening gehouden met het aantal inwo
ners op 1 J anuari 1930. 

40. Zoolang het aantal inwoners eener ge
meente op 1 Januari, aan elk der uitkeerings
jaren 1932/1933, , 1933/1934, 1934/1935 en 
1935/1936 voorafgaande, niet bekend is, wordt 
in elk dier jaren aan de gemeente - behou
dens nadere verrekening - een gelijk bedrag 
uitgekeerd als over het vorige uitkeeringsjaar 
door de gemeente is ontvangen. 

41. 1. De verrekening heeft - indien noo-
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dig - plaats bij den eersten termijn van uit
keering, volgende op de definitieve vaststel
ling. 

2. Wat het vorige artikel betreft, heeft -
indien het bedrag der uitkeering nog niet dt•
finitief is vastgesteld - een voorloopige afre-• 
kening plaats bij den eersten termijn van uit
keering na de vaststelling van het bedrag, 
dat de gemeente over het uitl<eerings.jaar als 
voorloopige uitkeering zal ontvangen. 

HOOFDSTUK IV. 

Van de uitkeeringen volgens artikel 9 der wet. 
42. 1. H et bepaalde in de hoofdstukken I, 

II en III, paragrafen 1, 2 en 5, van <lit beslui t 
vindt - voor zooveel noodig - overeenkom
. stige toepassing bij de berekening en vaststel
ling van de uitkeeringen in de volgende vijf
jaarlijksche uitkeeringstijdvakken, met <lien 
verstande, dat de formule van artikel 9 van 
<lit besluit wordt gelezen als volgt: 

u 
- X e 
b 

--- X g = x. 
s 

2. In deze formule stelt voor: 
de letter ·u: het bedrag der in artikel 9 van 

<lit besluit bij de omschrijving van de letter u 
vermelde uitgaven volgens de afgesloten, of 
voor zoover nog niet afgesloten voorloopig 
vastgestelde, gemeenterekeningen van de vijf 
rekeningsjaren, aan het laatste kalenderjaar 
van het vorig vijfjaarlijksche tijdvak vooraf
gaande, berekend per inwoner op 31 Decem
ber van elk jaar, waarop de rekening betrek
king heeft; 

de letter b: de som van de in artikel 9 van 
<lit besluit door de letter b voorgestelde be
dragen over elk der vijf laatstelijk - voor het 
opmaken van de statistiek der aanslagrege
ling - afgesloten belastingjaren der rijksin
komstenbelasting; 

de· letter e: het aantal inwoners op 1 J anu
.ari, aan het vijfjaarlijksche uitkeeringstijdvak 
voorafgaande; 

de letter s: de totale som der uitkomsten 
u 

van het onderdeel - X e voor alle gemeenten 
b 

tezamen; 
de letter g: de opbrengst van de in artikel 

12 der wet, onder a, bedoelde belasting na af
trek van de uitkeeringen volgens artikel 19 
der wet, vermeerderd met die van de in arti
kel 12 der wet, onder b, bedoelde opcenten -
-een en antler over het voorlaatste dienstjaar 
van het gemeentefonds van het vorige vijf
jaarlijksche tijdvak - en verminderd met het 
bedrag der gezamenlijke uitkeeringen volgens 
artikel 3, letter a, der wet, zooals deze voor 
het nieuwe vijfjaarlijksche uitkeeringstijdvak 
zijn herzien; 

de letter x: het voor iedere gemeente over 
het eerste jaar ter uitkeering beschikbaar zijn-
de bedrag. · 

3. Het bedrag, door de letter u voorgesteld, 
wordt voor elk rnkeningsjaar afzonderlijk vast
gesteld. De termijn, binnen welken de opgaaf 
volgens artikel 20 van dit besluit aan Gede
puteerde Staten moet worden ingezonden, ein-

1929 

digt op 31 December, volgende op het kalen
derjaar, waarover de rekening loopt. 

43. Voor de berekening van de voorloopige 
uitkeering per inwoner wordt in de volgende 
vijfjaarlijksche tijdvp.kken, wat de bedragen 
betreft, in het vorige artikel door de letters u 
en b voorgesteld, alleen rekening gehouden 
met de eerste vier in de omschrijving van die 
bedragen genoemde rekenings- en belasting
jaren en wordt het bedrag, door de letter g 
voorgesteld, berekend op de wij ze, in artikel 
39 van <lit besluit aangegeven. 

HOOFDSTUK V. 

Van de commissie van advies. 

§ 1. Algemeene bepalingen . 

44. 1. De commissie draagt den naam van 
rijkscommissie van advies voor de gemeente
financien. 

2. Alvorens zitting te nemen legt de voor
zitter in handen van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw en leggen 
de overige leden in handen van den voorzitter 
den eed af, dat zij de plichten, welke het lid
maatschap medebrengt, ijverig, nauwkeurig 
en onpartijdig zullen vervullen. 

3. De eed wordt afgelegd voor den gehee
len duur van het lidmaatschap, ook na herbe
noeming. 

45. 1. De leden treden af op den_ 31sten 
December van elk vijfde zittingsjaar, voor de 
eerste maal op 31 December 1934. De aftre
denden zijn dadelijk weder benoembaar. 

2. Hij , die tot lid is benoemd ter vervul
ling van een tusschentijds opengevallen plaats, 
treedt af op het tijdstip, waarop degene, in 
wiens plaats hij is benoemd, had moeten af
treden. 

3. Van een periodieke aftreding geeft de 
voorzitter twee maanden voor het tijdstip van 
aftreden kennis aan Onze Ministers, met de 
uitvoering van de wet belast. 

4. De leden kunnen te alien tijde hun ont
slag nemen. 

46. 1. Voor de behandeling van bepaalde 
onderwerpen kan de commissie buitengewone 
leden aan zich toevoegen. Hun benoeming ge
schiedt voor een bepaalden tijd, binnen den 
zittingsduur der commiss ie vallende, echter 
niet voor !anger clan eQn jaar. De commissie 
doet van elke benoeming mededeeling aan 
Onze Ministers, met de uitvoering van de wet 
be last. 

2. De buitengewone leden hebben in de 
commissie zitting met raadgevende stem. Hun 
getal bedraagt ten hoogste vij f. 

3. H etgeen bij of krachtens de wet ten aan
zien van de leden der commissie is bepaald, 
is, voorzoover daarvan niet uitdrukkelijk in 
dit besluit wordt afgeweken, ook van toepas
sing op de buitengewone leden. 

47. 1. De commissie is in afdeelingen ver
deeld. 

2. Een daarvan is belast met de voorberei
ding van de taak, welke der commissie in de 
vorige hoofdstukken van dit besluit is opge
dragen. Zij bestaat uit drie leden, die met 
hunn& plaatsvervangers door de commissie 
voor den tijd van haren zittingsduur uit de 
gewone leden benoemd warden. De afdeeling 

.,9 
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draagt den naam van ,,Afdeeling voor de be-
1·oepschriften". 

3. De overige afdeelingen worden door de 
commissie ingesteld. Zij zijn belast met de 
voorbereiding van de door de commissie uit te 
brengen adviezen. De leden worden door de 
commissie benoemd. Zij kan de benoeming aan 
haren voorzitter overlaten. De benoeming ge
schiedt voor een bepaalden tijd, binnen den 
zittingsduur der commissie vallende. 

§ 2. Van de taak der co111missie. 
48. 1. Beh alve in de gevallen, omschreven 

in de artikelen 7, -22, 24, 27, 28 juncto 7, en 
32 iuncto 7 van dit besluit, winnen Onze Mi
nisters, met de uitvoering van de wet belast, 
en de ovei;ige -hoofden der Departementen van 
Algemeen Bestuur, het advies van de commis
sie in over andere onderwerpen, welke de uit
voering van de wet betreffen. De overige 
hoofden der Departementen van Algemeen 
Bestuur zenden hunne daartoe strekkende aan
vragen aan O.nzen Ministe r van Binnenland
sche Zaken en Landbouw, die voor doorzen
ding aan de commissie zorg draagt. 

2. De vaststelling van de door Onzen Mi
nister van Financien uit te vaardigen voor
schriften, regelende de uitkeering van belas
tingen, welke door het Rijk ten behoeve van 
de gemeenten geheven worden, geschiedt, de 
commissie gehoord. 

3. De commissie dient voorts van advics 
over alle zaken, waaromtrent de hoofden der 
Departementen van Algemeen Bestuur dit 
noodig oordeelen en welke de financien der 
gemeenten raken. 

4. Aan de commissie wordt door de hoof
den der Departementen van Algemeen Bestuur 
mededeeling gedaan van de besluiten door hen 
genomen in zaken, waarover zij de commissie 
hebben gehoord. 

49 . 1. De commissie brengt hare adviezen 
schriftelijk uit. Betreft een advies de beslis
si ng op een beroepschrift, dan gaat het ver
gezel d van een ontwerp van een met redenen 
omkleede beslissing. 

2. Eene minderheid -in de commissie is be
voegd, schriftelijk een afzonderlijk advies uit 
te brengen. 

Slotbepaling. 

50. 1. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag volgende op dien 
zijner afkondiging. 

2. Ons besluit van den 29sten December 
1897 ( Staatsblad n°. 269) wordt voor het 
laatst over het jaar 1930 toegepast. 

Onze Ministers van Financien en van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de commissie, ingest.eld bij artikel 37 der 
wet. 

Het Loo, den 4den ovember 1929. 
WILHELMINA. 

De Minist·er van Financiiin, De Geer. 
De Minister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
(Uitgeg. 5 Nov. 1929.) 

BIJLAGE A. 

I. Politie. 
UITGAVEN. 

P ersoneelsuitgaven der gemeentepolitie. 
1. J aarwedden van de commissarissen van 

politie. 
2. Belooning van de inspecteurs en de ove

rige dienaren van politie. 
3. Belooning van de gemeenteveldwachters. 
4. Belooning van het technisch en het ad

ministratief personeel in dien&t van de politie. 
5. Belooning van de bocten, de concierges 

en de verdere bedienden der politie. 
6. Kosten van de nacht- en de stille wach-

ten. 
7. Belooning voor overwerk. 
8.J Gratificaties en toelagen. 
9. Kosten van huisvesting, verhuizing en 

detacheering. 
10. Vergoeding voor 1'0is- en verblijfkosten. 
11. Kosten van verteringen. 
12. Kosten van ontwikkeling en ontspan-

ning. 
13. Kosten van opleiding en examens. 
14. Kosten van voorziening in vacatures. 
15. Uitgaven in verband met het onder

zoek naar den gezondheidstoestand. 
16. Kosten van genees- en heelkundi ge be

handeling en verpleging. 
17. Wachtgelden. 
18. Kosten van verzekering en pensionnee

ring. 
19. Andere uitgaven ten behoeve van het 

personeel der gemeentepol i tie. 

Overige uitgaven der politie. 
20. Kosten van gebouwen en terreinen, in 

gebruik bij de gemeentepolitie. 
21. Kosten van honden, paarden, rijwielen. 

rij-, voer- en vaartuigen met toebehooren, in 
gebruik bij de gemeentepolitie. 

22. Kleeding, wapening en uitrusting der 
gemeentepolitie. . 

23. Overige hulpmiddelen der gemeente
politie. 

24. Kosten van de vakbibliotheek der ge
meentepolitie. 

25. Kosten van dag-, week- en maandbla
den en andere periodieke uitgaven, niet ondei
het vorig volgnummer vallende, ten dienste 
van de gemeentepolitie. 

26. Bureelkosten de,· gemeentepolitie. 
27. Kosten van telefoon en telegraaf en van 

radio-telefonische en -telegrafische berichtge
ving. 

28. Kosten van bekendmakingen. 
29. Ko.sten van verzekering tegen schade

en wettelijke aansprakel ijkheid. 
30. Vergoeding van schade, in of door den. 

dienst ontstaan. 
31. Kosten van rechtskundig en antler des

kundig advies. 
32. Kosten, vallende op het voeren van ge-

dingen. 
33. Kosten van vergaderingen. 
34. Geheime uitgaven. 
35. Uitgaven in verband met het toezicht. 

door personeel der gemeentepolitie op ~e na
leving van bijzondere wetten en verordenmgen. 

36. Kosten van opsporing en onderzoek in, 
strafzaken. 
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37. Kosten ter zake van gearresteerden. 
38. Kosten, op de inbeslagneming van goe-

deren vallende. 
39. Kosten van den vreemdelingendienst. 
40. Kosten ter zake van passanten. 
41. Kosten van reclasseering. 
42. Kosten van bescherming van vrouwen 

en minderjarigen als maat.regel van politie. 
43. Uitgaven in verband met de bestrij

ding van het bioscoopgevaar. 
44. Uitkeering aan het Rijk in verband met 

het ontvangen vergunningsrecht, bedoeld in 
artikel 8 der Bioscoopwet. 

45. Kosten van toezicht op de openbare 
middelen van vervoe.r . 

46. Maatregelen van politie in het belang 
van de veiligheid van het verkeer. 

47. Subsidies in verband met de plaatsing 
van wegwijzers en waarschuwingsborden. 

48. Kosten van eerste hulp bij ongelukken. 
49 . Kosten van het reddingswezen. 
50. Kosten van politiemaatregelen bij brand, 

hoog water, ijs, sneeuw. en dergelijke. 
51. Kosten van vervoer en begraven van 

lijken als maatregel van politie. 
52. Kosten, vallende op de berging van 

inboedels als maatregel van politie. 
53. Kosten van het opvangen, bewaren en 

afmaken van diercn als maatregel van politie. 
54. Kosten van het schutten van vee. 
55. Uitgaven in verband met het verrich

ten van politiediensten door personen, niet tot 
het personeel der gemeentepolitie behoorende. 

56. Bijdragen aan het Rijk en aan andere 
gemeenten in de kosten van politie. 

57. Uitgaven in verband met de huisvesting 
van personeel der rijkspolitie. 

58. Kosten van de burgerwacht en van den 
bijzonderen vrijwilligen landstorm. 

59. Subsidies aan politiescholen en -cur
sussen. 

60 . Bijdragen aan vereenigingen tot bevor-
dering van het houden van politiehonden. 

61. Rente van geldleeningen. 
62. Aflossing van geldleeningen. 
63. Annuiteiten van geldleeningen. 
64. Andere uitgaven ter zake van geldlee

ningen. 
65. Bijdragen aan den kapitaaldienst. 
66. Teruggave of terugboeking van ont

vangsten inzake de politie. 
67. Andere uitgaven in het belang van de 

handhaving van de openbare orde. 

II. Lager onderwijs. 

UITGAVEN. 

Lager huisonderwijs. 
68. Kosten van huisonderwijs, bedoeld in 

artikel 13, vierde lid, der Lager-onderwijswet 
1920. 

69. Teruggave of terugboeking van ont
vangsten inzake het lager huisonderwijs. 

Openbaar gewoon lager onderwijs. 

70. Kosten van stichting, uitbreiding, ver
bouw of verandering van inrichting van school
gebouwen en van aankoop __ en_ inrichten ~an 
terreinen voor het onderw1Js m hchamehJke 
oefening. 

71. Kosten van het instandhouden van 

schoolgebouwen, alsmede van terreinen voor 
het onderwijs in lichamelijke oefening. 

72. Huur van schoolgebouwen, erfpacht van 
grond, waarop een schoolgebouw is gesticht, 
alsmede huur en erfpacht van terreinen voor 
het onderwijs in lichamelijke oefening. 

73. Geringe en dagelijksche reparatien van 
gehuurde schoolgebouwen, a ls bedoeld in ar
tikel 1619 van het Burgerlijk Wetboek. 

74. Aanschaffen va.n schoolmeubelen. 
75. Onderhouden van schoolmeubelen. 
76. Aanschaffen en onderhouden van school

boeken, leermiddelen en schoolbehoeften. 
77. Verlichting, verwarming en schoonhou-

den van schoolgebouwen. 
78. Kosten van schoolbibliotheken. 
79. Kosten van oudercommissies. 
80. Kosten van het vergelijkend onderzoek, 

a ls bedoeld in artikel 36 der Lager-onderwijs
wet 1920. 

81. Bijdragen aan andere gemeenten inzake 
het openbaar gewoon lager onderwijs. 

82. Rente van geldleeningen. 
83. Aflossing van geldleeningen. 
84. Annuiteiten van geldleeningen. 
85. Andere uitgaven ter zake van geldlee

ningen. 
86. Bijdragen aan den kapitaaldi enst. 
87. Teruggave of terugboeking van ont

,•angsten inzake het openbaar gewoon lager 
onderwijs. 

88. Andere uitgaven ter verzekering van 
den goeden gang van het openbaar gewoon 
lager onderwijs, voor zoover zij bij de bereke
ning van de vergoed ing van de kosten van in
standhouding van bijzondere scholen voor ge
woon lager onderwijs, bedoeld in artikel 101 
der Lager-onderwijswet 1920, in aanmerking 
komen of - indien in de gerneente geen ge
woon lager onderwijs in bijzondere scholen, 
a ls bedoeld in artikel 101 voornoernd, wordt 
gegeven - zoo dit we! het geval ware, beoor
deeld naar de overeenkomstige uitgaven van 
een gelijksoortige gemeente, in aanmerking 
zouden worden genomen. 

Openbaa,· vervolgonderwijs. 

89. Belooning der onderwijze~s. 
90. Aanschaffen en onderhouden van 

schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften. 
91. Verlichting, verwarming en schoonhou

den van schoolgebouwen. 
92. Kosten van schoolbibliotheken. 
93. Bijdragen aan andere gemeenten inzake 

het openbaar vervolgonderwijs. 
94. Wachtgelden. 
95. Kosten van verzekering en pensionnee-

ring. 
96. R ente van geldleeningen. 
97. Aflossing van geldleeningen. 
98. Ann9iteiten van geldleeningen. 
99. Andere uitgaven ter zake van geldlee-

ningen. · 
100. Bijdragen aan den kapitaaldienst. 
101. Teruggave of terugboeking van ont

vangsten inzake het openbaar vervolgonder
wijs. 

102. Andere uitgaven ter verzekering van 
den goeden gang vap het openbaar vervolg
onderwijs, voor zoover zij bij de berekening 
van de bijdragen in de kosten van het bijzon
der vervolgonderwijs, bedoeld in artikel 102 
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der Lager-onderwijswet 1920, in aanmerking 
komen of - indien in de gemeente geen bij
zonder vervolgonderwijs, als bedoeld in artikel 
102 voornoemd, wordt gegeven - zoo dit we! 
het geval ware, beoordeeld naar de overeen
komstige uitgaven van een gelijksoortige ge
meente, in aanmerking zouden worden geno
men. 

Openbaa,· uitgebreid lager onderwijs. 
103. Kosten van stichting, uitbreiding, ver

bouw of verandering van inrichting van school
gebouwen en van aankoop en inrichten van 
terreinen voor het onderwijs in lichamelijkE
oefening. 

104. Kosten van het instandhouden van 
schoolgebouwen, alsmede van terreinen voor 
het onderwijs in lichamelijke oefening. 

105. Huur van schoolgebouwen, erfpacht 
van grond, waarop een schoolgebouw is ge
sticht. a lsmede huur en erfpacht van terreinen 
voor het onderwijs in lichamelijke oefening. 

106. Geringe en dagelijkscbe reparatien van 
gehuurde schoolgebouwen, als bedoeld in arti
kel 1619 van bet Burgerlijk Wetboek. 

107. Aanschaffen van schoolmeubelen. 
108. Onderhouden van schoolmeubelen. 
109. Aanschaffen en onderhouden van 

schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften. 
110. Verlichting, verwarming en schoon-

houden van schoolgebouwen. 
111. Kosten van schoolbibliotbeken. 
112. Kosten van de oudercommissies. 
113. Kosten van het vergelijkend onder

zoek, als bedoeld in artikel 36 der Lager-on
derwijswet 1920. 

114. Bijdragen aan andere gemeenten in-
zake het openbaar uitgebreid l ager onderwijs. 

115. Rente van geldleeningen. 
116. Aflossing van geldleeningen. 
117. Annuiteiten van geldleeningen. 
118. Andere uitgaven ter zake van geld

leeningen. 
119. Bijdragen aan den kapitaaldienst. 
120. Teruggave of terugboeking van ont

vangsten inzake het openbaar uitgebreid lager 
onderwijs. 

121°. Andere uitgaven ter verzekering van 
den goeden gang van het openbaar uitgebreid 
lager onderwijs, voor zoover zij bij de bereke
ning van de vergoeding van de kosten van in
standhouding van bijzondere scholen voor uit
gebreid I ager onderwijs, bedoeld in artikel 101 
der L ager-onderwijswet 1920, in aanmerking 
komen of - indien in de gemeente geen uit
gebreid lager onderwijs in bijzondere scholen, 
als bedoeld in artikel 101 voornoemd, wordt 
gegeven - zoo dit wel het geval ware, beoor
deeld naar de overeenkomstige uitgaven van 
een gelijksoortige gemeente, in aanmerking 
zouden worden genomen. 

Openbaar buitengewoon lager onderwijs. 

122. Kosten van stichting, uitbreiding, ver
bouw of verandering van inrichting van school
gebouwen en van aankoop en inrichten van 
terreinen voor bet onderwijs in lichamelijke 
oefen ing. 

123. Kosten van het instandhouden van 
schoolgebouwen, a lsmede van terreinen voor 
het onderwijs in lichamelijke oefening. 

124. Huur van schoolgebouwen, erfpacht 
van grond, waarop een schoolgebouw is ge-

sticbt, alsmede huur en erfpacht van terreinen 
voor het onderwijs in lichamelijke oefening. 

125. Geringe en dagelijksche reparatien 
van gehuurde schoolgebouwen, a ls bedoeld in 
art1kel 1619 van het Burgerlijk Wetboek. 

126. Aanschaffen van schoolmeubelen. 
127. Onderhouden van schoolmeubelen. 
128. Aanschaffen en onderhouden van 

schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften. 
129. Verlichting, verwarming en schoon

houden van schoolgebouwen. 
130. Kosten van schoolbibl iotheken. 
131. Kosten van het vergelijkend onder

zoek, als bedoeld in artikel 36 der Lager-on
derwijswet 1920. 

132. Andere kosten van voorziening in va
catures. 

133. Bijd ragen aan andere gemeenten in
zake het openbaar buitengewoon lager onder
wijs. 

134. Ren te van geld leeningen. 
135. Aflossing van geldleeningen. 
136. Annuiteiten van geldleeningen. 

_137. Andere uitgaven ter zake van geldlee
nmgen. 

138. Bijdragen aan den kapitaaldienst. 
139. 'l'eruggave of terugboeking van ont

vangsten inzake het openbaar buitengewoon 
lager onderwijs. 

B ijzonder gewoon lager onderwijs. 

140. Kosten van stichting, uitbreiding, ver
bouw of verandering van inrichting van school
gebouwen en van aankoop en inrichten van 
terreinen voor het onderwijs in lichamelijke 
oefening, en van aanschaffing van nieuwe 
schoolmeubelen, leer- en hulpmiddelen. 

141. Kosten van instandhouding van scbool
gebouwen, welke in bruikleen zijn gegeven aan 
besturen van bijzondere scholen, als bedoeld 
in artikel 101, zesde lid, der Lager-onderwijs
wet 1920. 

142. Huur van schoolgebouwen en huur en 
erfpacht van terreinen voor het onderwijs in 
lichamelijke oefening, welke in bruikleen zijn 
gegeven aan besturen van bijzondere scholen, 
als bedoeld in artikel 101, zesde lid, der L a
ger-onderwijswet 1920. 

143. Vergoeding aan besturen van bijzon
dere scholen wegens erfpacht van het school
terrein, als bedoeld in artikel 101 , zesde lid , 
der Lager-onderwijswet 1920. 

144. V ergoeding aan besturen van bijzon
dere scholen wegens huur van gebouwen en 
terreinen, a ls bedoeld in artikel 205bis der · 
Lager-onderwij swet 1920. 

145. Vergoeding aan besturen van bijzon
dere scholen voor de kosten van schoollokalen, 
bedoeld in artikel 84 der L ager-onderwijswet 
1920. 

146. Uitkeering aan gemeenten ingevolge 
artikel 86 der Lager-onderwijswet 1920. 

147. Vergoeding van de kosten van instand
houding van bijzondere scholen, bedoeld in 
artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920. 

148. Uitkeering aan gemeenten ingevolgn 
artikel 104, eerste lid, der Lager-onderwijswet 
1920. 

149. Vergoeding voor terreinen en gebou
wen van bijzondere scbolen aan besturen dier 
scholen, bedoeld in artikel 205 der Lager-on
derwijswet 1920. 

150. Uitkeering aan gemeenten in de aan 
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besturen van bijzondere scholen te betalen ver
goeding, bedoeld in a rtikel 205 der Lager-on
derwijswet 1920. 

151. Rente van geldleeningen. 
152. Aflo ing van geldleeningen. 
153. Annuiteiten van geldleeningen. 
154. Andere uitgaven ter zake van geld

leeningen. 
155. Bijdragen aan den kapitaaldienst. 
156. Teruggave of terugboeking van ont

vangsten iozake het bijzonder gewoon lager 
onderwijs. 

B ijzonde,· vervol gonderwijs. 
157. Bijdragen aan besturen van bijzondere 

scholen in de kosten van het bij zonder ver
volgonderwijs, bedoeld in artikel 102 der La
ger-onderwijswet 1920. 

158. U itkeering aan gemeenten ingevolge 
artikel 104, tweerle lid, der Lager-onderwijs
wet 1920. 

159. Teruggave of terugboeking van ont
vangsten inzake het bij zonder vervolgonderwijs. 

Bijzonder uitgebreid lager onderwijs. 

160. Kosten van stichting, uitbreiding, ver
bouw of verandering van inrich ting van school 
gebouwen, van aankoop en inr ichten va, ter
re inen voor het onderwijs in lichamelijke oefe
ning en van aanschaffing van nieuwe school
meubelen, leer. en hulpmiddelen. 

161. Ko ten van instandhouding van school
gebouwen, welke in bruikleen zijn gegeven 
aan besturen van bijzondere scholen als be
doeld in artikel 101, zesde lid, der Lager
onderwijswet 1920. 

162. Huur van schoolgebouwen en huur en 
erfpacht van terre inen voor het onderwijs in 
lichamelijke oefeniug, welke in bruikleen zij n 
gegeven aan besturen van bijzondere scholen 
als bedoeld in artikel 101, zesde lid , der La
ger-onderwijswet 1920. 

163. Vergoeding aan besturen van bijzon
dere schol en wegens erfpacht van het school
terrein, als bedoeld in artikel 101 zesde lid, 
der L ager-onderwijswet 1920. ' 

164. Vergoeding aan besturen van bijzon
dere schol en wegens huur van gebouwen en 
terreinen, als bedoeld in artikel 205bis der 
Lager-onderwijswet 1920. 

165. Vergoeding aan besturen van bijzon
dere scholen voor de kosten van schoollokalen, 
bedoeld in artikel 84 der Lager-onderwijswet 
1920. 

166. Uitkeering aan gemeenten ingevolge 
artikel 86 der Lager-onderwijswet 1920. 

167. Vergoeding van de kosten van instancl
houding van bijzondere scholen, bedoeld in 
artikel 101 der L ager-onderwij swet 1920. 

168. U itkeering aan gemeenten ingevolge 
artikel 104, eerste lid, der L ager-onderwijswet 
1920. 

169. Vergoed ing voor terreinen en gebou
wen van bijzondere scholen aan besturen dier 
schol en, bedoeld in a rtikel 205 der Lager-on
derwijswet 1920. 

170. Uitkeering aan gemeenten in de aan 
besturen van bijzondere scholen te betalen 
vergoeding, bedoelcl in artikel 205 der Lager
onderwijswet 1920. 

171. Rente van geldleeningen. 
172. Aflossing van geldleeningen. 

173. Annuiteiten van geldl eeningen. 
174. Andere uitgaven ter zake van geldl ee

ningen. 
175. Bijdragen aan den kapitaalrlienst. 
176. Teruggave of terugboeking van ont

vangsten inzake het bijzonder ui tgebreid la
ge r onderwijs. 

Bijzonder buitengewoon lager onderwijs. 

177. Bijdragen aan besturen van bijzondere 
scholen ingevolge artikel 25, tweede lid , eer
sten en tweeden zin, van het Koninkl ijk be
sluit van 22 October 1923, Staatsblad n°. 489. 

178. Uitkeering aan gemeenten ingevolge 
artikel 25, vij fde lid, van het K oninklijk be
sluit van 22 October 1923, Staatsblad n°. 489. 

179. Teruggave of terugboeking van ont
vangsten iozake het bijzonder buitengewoon 
I ager onderwijs. 

Ove,·ige uitgaven ter zake van het lager 
onderwijs. 

180. Kosten van bet pl aatselijk schooltoe
zicht, bedoeld in artikel 176, eerste en tweede 
lid, der Lager-onderwijswet 1920. 

181. Kosten der commissien tot wering van 
schoolverzuim. 

182. Tegemoetkoming in of vergoeding van 
de kosten van onderwijs, als bedoeld in artikel 
13, eer;te lid, der Lager-onderwijswet 1920. 

183. Teruggave of terugboeking van ont
vangsten inzake het lager onderwijs, niet on
der de vorige volgnummers vallende. 

III. Armeozorg met inbegrip 
van de voorzien ingen 
tegen werkloosheid. 

UITGAVEN. 
184. Kosten van genoes-, heel- en verlos

kundige hulp aan on- en minvermogenden. 
185. Kosten van het verstrekken van ge

nees- en verbandm iddelen en van genees-, 
heel- en verloskundige hulpmiddelen aan on
en minvermogenden. 

186. Kosten van verpleging en verzorging 
van on- en minvermogende ziPken en licha
mel ij k of geestelijk gebrekkigen, niet vallende 
onder volgnummer 189. 

187. Kosten van vervoer van on- en min
vermogende zieken. 

188. Kosten ter zake van verpleging in kin
derherstell ings- en vacantiekolonien. 

189. Kosten van overbrenging, plaatsiug 
en verpleging, alsmede andere ui tgaven ter 
zake van arme krankz innigen. 

190. Aandeel van de provincie in de bij
dragen van particulieren in de verplegings
kosten van arme krankzinnigen. 

191. Begrafenisko ten. 
192. Ondersteuning aan behoeftigen in geld 

en in natura, daaronder begrepen de kosten 
van administratie en andere kosten, daarop 
vallende. 

193. Subsidies aan godshuizen. 
194. Subsidies aan armbesturen. 
195. Subsidies aan andere instellingen, die 

zich de ondersteuning van behoeftigen in geld 
of in natura ten doe! stellen. 

196. Subsidies aan werkhuizen en derge
lijke armeninrichtingen. 
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197. Kosten van werkverschaffing aan be
hoeftigen. 

198. Kosten van den Armenraad. 
199. Kosten van rechtsbijstand aan on- en 

minvermogenden. 
200. Ondersteuning aan werkloozen in geld 

en in natura, daaronder begrepen de kosten 
van administratie en andere kosten, daarop 
vallende. 

201. Kosten van ontwikkeling en ontspan
ning van werkloozen. 

202: Kosten van werkverschaffing aan 
werkloozen. 

203. Subsidies aan werkloozenkassen. 
204. Kosten van het verplaatsen van werk

loozen naar elders. 
205. Bijdragen in de kosten van door par

ticuliere werkgevers getroffen wachtgeldrege
lingen. 

206. Bijdragen in de kosten van particuliere 
arbeidersreserven. 

207. Wachtgelden. 
208. Kosten van verzekering en pension-

neering. 
209 . Rente van geldleeningen. 
210. Aflossing van geldleeningen. 
211. Annu1teiten van geldlermiugen. 
212 . Andere uitgaven ter zake van geldlee

ningen. 
213. Bijdragen aan den kapitaaldienst. 
214. Teruggave of terugboeking van ont

vangsten ter zake van armenzorg met inbe
grip van de voorzieningen tegen werkloos
heid. 

215. Andere uitgaven ter zake van armen
zorg, uitgeoefend door eene instelling van wel
dadigheid. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 4 No
vember 1929 (Staatsblad n°. 476). 

Ons bekend, 
De Minist,er van Financii!n, De Geer. 

De Minister van Staat, 
Minister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de B eerenbrouck. 

BIJLAGE B. 

I. Politie. 

INKOMSTEN. 

1. Bijdragen van het personeel der gemeen
tepol itie in de kosten van : 

a. huisvesting ; · 
b. genees- en heelkundig1i behandeling en 

verpleging; 
c. kleeding, wapening en uitrusting. 
2. Les- en examengelden. 
3. Inkomsten wegens diensten, door de po

litie bewezen. 
4. Inkomsten wegens gehouwen . en terrei

nen · en andere bnroerende en 1·0erende goede
ren, in gebruik bij de gemeentepolitie. 

5. Opbrengst van buiten dienst gestelde 
goederen der gemeentepolitio. 

6. Inkomsten wegens opbrengst van het ver
gunningsrecht, bedoeld in a,·tikel 8 der Bios
coopwet. 

7. Inkomsten in verband met het toezicht 
op de openbare middelen van vervoer. 

8. Inkomsten wegens het verleenen van eer
ste hulp bij ongelukken. 

9. Opbrengst van geschut vee en van niet 
gereclameerde voorwerpen. 

10. Heffing voor het schutten van vee. 
11. Bijdragen van Rijk, provincien en an

dere publiekrechtelijke lichamen in de kosten 
der gemeentepolitie. 

12. Bijdrag'en van particuJ.ieren in die kos
ten. 

13. Inkomsten in verband met de huisves
ting van personeel der rijkspolitie. 

14. Inkomsten wegens verzekering en pen
sionneering. 

15. Terugontvangst of terugboeking van 
uitgaven inzake de politie. 

16. Andere inkomsten ter zake van de po
litie. 

II. Lager onderwijs. 

INKOMSTEN. 

Lager huisonderwijs. 
17. Inkomsten ter zake van het lager huis

onderwijs. 
18. Terugontvangst of terugboeking van 

uitgaven inzake het lager huisonderwijs . 
Openbaa,· gewoon lager onderwijs. 

19. Schoolgelden. 
20. Subsidie van het Rijk in de kosten van 

het lager onderwijs ingevolge artikel 68 der 
Lager-onderwijswet 1920. 

21. Bijdragen van andere gemeenten inzake 
het openbaar gewoon lager onderwijs. 

22. Inkomsten wegens gebouwen, terreinen 
en andere onroerende en roerende goederen, 
in gebruik bij het openbaar gewoon lager on
derwijs. 

23. Opbrengst van buiten dienst gestelde 
goederen van het openbaar gewoon lager on
derwijs. 

24. Opbrengst van vervaardigde voorwer
pen. 

25. Terugontvangst of terugboeking van 
uitgaven inzake het openbaar gewoon lager 
onderwijs. 

26. Andere inkomsten ter zake van het 
openbaar gewoon lager onderwijs. 

Openbaar vervolgonderwijs. 
27. Schoolgelden. 
28. Bijdragen van andere gemeenten in

zake het openbaar vervolgonderwijs. 
29. Opbrengst van buiten dienst gestelde 

goederen van het openbaar vervolgonderwijs. 
30. Opbrengst van vervaardigde voorwer

pen. 
31. Inkomsten wegens verzekering en pen-

sionneering. • 
32. Terugontvangst of terugboeking van 

uitgaven inzake het openbaar vervolgonder
wijs. 

33. Andere inkomsten ter zake van het 
openbaar vervolgonderwijs. 

Openbaar uitgebreid lage1· onderwijs. 
34. Schoolgelden. 
35. Subsidie van het Rijk in de kosten van 

het lager onderwijs ingevolge artikel 68 der 
Lager-onderwijswet 1920. 

36. Bijdragen van andere gemeenten inzake 
het openbaar uitgebreid lager onderwijs. 



935 4 0 V E M B E R (S.4 76) 1929 

37. Inkomsten wegens gebouwen, terreinen 
en andere onroerende en roerende goederen, in 
gebruik bij het openbaar uitgebreid lager on
derwijs. 

38. Opbrengst van buiten dienst gestelde 
goederen van het openbaar uitgebreid lager 
onderwijs. 

39. Opbrengst van vervaardigde voorwer
pen. 

·40. Terugontvangst of terugboeking van 
uitgaven inzake het openbaar uitgebreid l ager 
onderwijs. 

41. Andere inkomsten ter zake van het 
openbaar uitgebreid lager onderwijs. 

Openbaar buitengewoon lager onderwijs. 
42. Schoolgelden. 
43. Vergoeding van het Rijk ingevolge ar

tikel 20, tweede lid, van het Koninklijk be
sluit van 22 October 1923, Staatsblad n°. 489. 

44. Bijdragen van andere gemeenten inzake 
het openbaar buitengewoon lager onderwijs. 

45. Inkomsten wegens gebouwen, terreinen 
en andere onroerende en roerende goederen, 
in gebruik bij het openbaar buitengewoon la
ger onderwijs. 

46. Opbrengst van buiten dienst gestelde 
goederen yan het openbaar buitengewoon la
ger onderwijs. 

47. Opbrengst van vervaardigde voorwer
pen. 

48. Terugontvangst of terugboeking van 
uitgaven inzake het openbaar buitengewoon 
lager onderwijs. 

49. Andere inkomsten ter zake van het 
openbaar buitengewoon lager onderwijs. 

Bijzonde,· gewoon lager onderwijs. 

50. Schoolgelden. 
51. Uitkeering van gemeenten ingevolge 

artikel 86 der Lager-onderwijswet 1920. 
52. Uitkeering van gemeenten ingevolge 

artikel 104, eerste lid, der Lager-onderwijs
wet 1920. 

53. Tegemoetkoming van het Rijk iu de 
jaarl ijksche vergoeding voor terreinen en ge
bouwen van bijzondere scholen ingevolge ar
tikel 205, achtste lid, der L ager-onderwijswet 
1920. 

54. Uitkeering van gemeenten in de .ian 
besturen van bijzondere scholen te betalen ver
goeding, bedoeld in artikel 205 der L ager
onderwijswet 1920. 

55. Terugontvangst of terugboeking van 
uitgaven inzake het bijzonder gewoon lager 
onderwijs. 

56. Andere inkomsten ter zake van het bij
zonder gewoon lager onderwijs. 

Bijzonder vervolgonderwijs. 

57. Uitkeering van gemeentljn ingevolge 
arti kel 104, tweede lid, der Lagei--onderwijs
wet 1920. 

58. Terugontvangst of terugboeking van 
uitgaven inzake het bijzonder vervolgonderwijs. 

59. Ande1·e inkomsten ter zake van het bij
zonder vervolgonderwijs. 

Bijzonder uitgebreid lager onderwijs. 

60. Schoolgelden. 
61. Uitkeering van gemeenten ingevolge 

artikel 86 der Lager-onderwijswet 1920. 

62. Uitkeering van gemeenten ingevolge 
artikel 104, eerste lid, der Lager-onderwijs
wet 1920. 

63. Tegemoetkoming van het Rijk in de 
jaarlijksche vergoeding voor terreinen en ge
bouwen van bijzondere scholen ingevolge arti
kel 205, achtste lid, der Lager-onderwijswet 
1920. 

64. Uitkeering van gemeenten in de aan 
besturen van bijzondere scholen te betalen ver
goeding, bedoeld in artikel 205 der L ager-on
derwijswet 1920. 

65. 'l'erugontvangst of terugboek ing van 
uitgaven in zake het bijzonder uitgebreid la
ger onderwijs. 

66. Andere inkomsten ter zake van het bij
zonder uitgebreid lager onderwijs. 

Bijzonder buitengewoon lager onderwijs. 

67. Uitkeering van gemeenten ingevolge 
artikel 25, vijfde lid, van het Koninklijk be
sluit van 22 October 1923, Staatsblad n°. 489. 

68. Terugontvangst of terugboeking van 
uitgaven inzake het bijzonder buitengewoon la
ger onderwijs. 

69. Andere inkomsten ter zake van het bij
zonder buitengewoon lager onderwijs. 

A nde,·e inkomsten te,· zake van het . lager 
onderwijs. 

70. Andere inkomsten ter zake van het la
ger onderwijs. 

71. Terugontvangst of terugboeking van 
uitgaven inzake het lager onderwijs, niet onder 
de vorige volgnummers vallende. 

III. Armenzorg met inbegrip van de voor
zien ingen tegen werkloo~l10id. 

INK OMS TEN. 

72. Inkomsten in verband met de verlee
ning van genees-, heel- en verloskundige hulp 
aan on- en minvermogenden. 

· 73. Inkomsten in verband met de verstrek
king van genees- en verbandmiddelen en van 
genees-, heel- en verloskundige hulpmiddelen 
aan on- en minvermogenden. · 

74. Inkomsten in verband met de verple
ging en verzorging van on- en minvermogende 
zieken en lichamelijk of geestelijk gebrekki
gen, niet vallende onder de volgnummers 76, 
77 en 78. 

75. Inkomsten ter zake van vervoer van on
en minvermogende zieken. 

76. Subsidie van de provincie in de kosten 
van verpleging van arme krankzinnigen. 

77. Bijdragen van particnlieren in de kos
ten van verpleging van arme krankzinnigen. 

78. Andere inkomsten in verband met de 
verpleging van arme krankzinnigen. 

79. Inkomsten ter zake van werkverschaf
fing aan behoeftigen. 

80. Bijdrage van het Rijk in de steunver
leening aan werkloozen. 

81. Inkomsten ter zake van werkverschaf
fing aan werkloozen. 

82. Inkomsten wegens verzekering en pen
sionneering. 

83. Terugontvangst of terugboeking van 
uitgaven ter zake van armenzorg met inbe
grip van de voorzieningen tegen werkloosheid. 

84. Andere inkomsten ter zake van armen-
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zorg met inbegrip van de voorzieningen tege11 
werkloosheid. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 4 Novem
ber 1929 (Staatsblad n°. 476) . 

Ons bekend, 
De Minister van Financiiin, De G ee r . 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruy s d e B eere nbrou c k. 

4 Nove1nber 1929. BESLU IT tot vaststelling 
van het tijdstip, waarop met betrekking 
tot arbei d van toonkunstenaars in biosco
pen de artikelen 14, 19 en 20 der Ar
beidswet 1919 in werking treden. S. 477. 

B epaald op 1 J anunri 1930. 

4 November 1929. ARREST van den H oogen 
R aad. (Drankwet art. 7.) 

In de bepalingen van art. 54 der A. P. V. 
voor Bunschoten - o. a. den houder v. e . 
tapperij verbiedende t usschen des namid
dags 10 uur (op Zaterdag 6 of 8 uur in 
bepaalde maauden) e!1 des voormidclags 
6 uur de voor het publiek toegankelij ke 
lokaliteit geopencl te hebben - kan aan 
de woorden ,,des voormiddags 6 uur" rede
lijkerwijze geen andere beteekenis worrlen 
toegekencl dan : des voormiddags 6 uur 
v . d. volgeuden dag, daar immers bij het 
aangeven v. e. t ermijn gelegen tnsschen 
twee tijdstippen, met het -eerstgenoemde 
tijd t ip de aanvaucr v. d. termijn wordt 
aangeduid, en niet he t eiude daarvan . 

In haar geheel genomen zijn de voor
melde beJ?alingen niet van d ien aard - a l 
mogen ziJ tot t wistvragen aanleiding ge
ven -, dat zij om de onzekere strekk ing 
onverbindbaar zouden zijn. 

Op het beroep van A. de G., requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen von
nis van de Arr.-R echtbank te Utrecht van 14 
Mei 1929, waarbij hij in hooger beroep, na 
vernietiging van een vonnis van het K anton
gerecht te Amersfoort van 13 F ebruari 1929, 
ter zake van: ,, in de gemeente Bunschoten a ls 
houder van eene tapperij eene daarin voor bet 
publ iek toegankelijke locali teit gedurende de 
maand J anuari tusschen des Zaterdagsna
middags zes uur en des voormiddags zes uur 
geopend hebben en daarin bezoekers hebben" , 
met aanhaling van de artt. 52, 54 en 149 der 
Alg. Politieverordening der gemeen te Bun
schoten, benevens art. 23 Sr., is veroordeeld 
tot eene geldboete van t ien gulden en vijf 
dagen vervangende hechtenis. (Gepleit door 
Mr. R. L . Driloma te Amsterdam.) 

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

Savel berg ; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui 
dende : 

Schending, a lthans verkeerde toepassing der 
artt. 1 juncto 91 Sr., 153 der Gemeentewet, 
7 der Drankwet, 1 juncto 350 Sv. , 52, 54 (sub 

6 alinea 2) en 149 der Alg. Poli tieverordening 
voor de Gemeente Bunschoten, door aan te 
nemen, dat het bij voornoemd vonnis bewezen 
verklaarde, volgens de Wet oplevert een straf
baar feit; 

0 . dat bij het bestreden vonni , met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld, als be
wezen is aangenomen, overeenkomstig de te
lastlegging, dat de requirant op Zaterdag 12 
Januari 1929, des namiddags omstreeks te 
91h uur, te Spakenburg, gemeente Bunschotcn, 
als houder van een tapperij, gevestigd in het 
perceel, plaatselijk gemerkt C 106, eene in die 
inrichting voor het publiek toegankelijke loca
li teit, voor welke localiteit door Burgemeester 
en \Vethouders van de gemeente Bunschoten 
een alstoen nog van kracht zij nde vergunn ing 
was verleend voor den verkoop van sterken 
drank in het kle iu, heeft geopend gehad en in 
die localiteit Lammert van de Groep en Lam
mert H artog Jr. a ls bezoekers heeft gehad ; 

0. dat ter toelich ting van het voorgestelde 
middel is aangevoerd, dat het telastgelegde en 
bewezen verklaarde geopend hebben der tap
perij niet strafbaar is, hetzij omdat op den 
tijd, waarop het plaats vond - Zaterdag den 
12 J anuari 1929, des namiddags omstreeks 
91h uur - het zesde lid van art. 54 der Alge
meene Politieverordening der gemeente Bun
schoten, waarop de veroo1·deel i ng steunt, niet 
van toepass ing is, hetzij omdat de strekking 
en draagwijd te van den tekst der in aanmer
king komende bepaling zoo onzeker is, dat zij 
verbindende kracht m ist ; 

0. daaromtrent: 
dat het eerste lid van art. 54 den houder 

van een in art. 52 bedoelde inrichting -
waaronder een tapperij - verbiedt tusschen 
des narn iddags 10 uur en de voormiddags 6 
uur de daarin voor het publiek toegankelijke 
local iteiten geopend te hebben of bezoekers in 
het voor het publiek toegankelijke gedeelte 
van die inrichtingen te ontvangen of te heb
ben · 

o.' dat in d ie bepaling aan de woorden ,,des 
voormiddags 6 uur" redelijker wijze geen an
dere beteeken is kan worden toegekend dan: 
des voormiddags 6 uur van den volgenden 
dag, daar immers, bij het aangeven van een 
termijh, gelegen tusschen twee tijdstippen, met 
het eerstgenoemde tijdstip de aanvang van 
den termij n wordt aangeduid, en niet het 
e inde daarvan, gelijk bij de toe] ichting van 
het middel is beweerd; 

0. dat in het zesde lid van gemel d artikel 
is bepaald, clat het eerste lid niet van toepas
s ing is op den Zaterdag en dat op dien dag 
het verbod - in het eerste lid omschreven -
geldt tusschen des Zaterdags namiddags 6 
uur (gedurende de maanden ovember tot en 
met M aart), en (gedurende de overige maan
den van het jaar) tusschen des Zaterdags 
namiddags 8 uur en des voormiddags 6 uur; 

0. dat ook hier, evenal s bij het eerste lid , 
moet worden aangenomen dat berloel d is 6 
uur van den dag, die daarop volgt, zoodat 
het niet twijfel achtig is, dat het in de telast
legging aangeduide tij dstip valt binnen de 
tijdsaanwijzing van het zesde lid ; 

0 . dat hierorntrent geen onzekerheid wordt 
geschapen doordien alsnog in het tweede en 
derde lid een verbod al s in het eerste lid 
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omschreven is gegeven voor den Zondag en 
daarmede gelijk gestelde dagen, daar hieruit 
ten hoogste zou vol gen, da t een gedeel te van 
laatstbedoelde dagen onder meerdere verbods
bepalingen zou vall en ; 

0. da t ook voormelde bepalingen in haar 
geheel genom en niet van <li en aard zijn , -
al mogen zij tot twistvragen aanl e iding geven 
- dat zij om de bij het middel aangevoerde 
reden onverbindbaar zouden zijn ; 

0. da t derha lve het voorgestelde middel is 
ongegrond ; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen 01Je1·c enkomstig de Conclusie v . d . 
il d v .-Gen. B erge,·.] 

(N. J.) 

fi November 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 207.) 

Ged. St a ten hebben ten om echte goed
keuring onthouden aan een gemeentebe
grooting in een geval , waarin het geschil 
t usschen hen en den R aad loop t over een 
uitgave (gem. geneeskundig schooltoezicht) 
waart oe geen wet de gemeente verplicht en 
welke betreft de huishouding der gemeente, 
waaromt rent het oordeel a llereerst aan den 
gemeenteraad staat. In zoodanig geval 
mag, als uit een oogpunt van financieel 
beleid tegen de begrooting geen bezwaar 
best aat, niet dan om zeer dringeude rede
nen goedkeuring aan de begrooting worden 
onthouden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
B eschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Lemsterland tegen het 
beslui t van Ged. Staten van F r iesland van 13 
Maart 1929, N °. 62, 2e afdeeling F ., waarbij 
goedkeur ing is onthouden aan de begrooti ng 
die r gerneen te voor het di enstjaar 1929; 

D en R aad van State, Afdeeli ng voor de Ge
schiilen van Bestuur, gehoor d, adv ies van 21 
Augustus 1929 , N °. 561 ; 

Op de voordracht van Onzen Ministe r van 
Staat , Minister van Binnenlandsche Zaken en 
L andbouw van 31 October 1929, 0

• 9468, 
a fdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0 . dat het beslui t van Ged. Staten steunt 
op de overweging, dat de Raad der gemeente 
L emsterl and in zijne vergaderi ng va n 14 No 
vember 1928 met 7 tegen 6 stemmen besloot 
tot opheffing van de betrekking van school
a r ts voor Lemmer, Eesterga en F ol lega; dat 
als gevol g van di t beslui t de post ,, J aarwed
den van schoolartsen" op de begrooting 1929 
werd ui tgetrokken op f 400 tegenover eene 
raming van f 1000 voor 1928 en voo~afgaande 
jaren; dat de R aad geen gevolg heeft gege
ven aan het vei-zoek van Ged. Staten om de
zen post ook voor 1929 tot een bedrag vau 
f 1000 op de begrooting te bren gen ; dat uit 
de besprekingen in de raadsvergadering van 
14 Novem ber 1928 blijkt, da t het meerendeel 
der r aadsl eden we] overtuigd is van de nut
t ige werking van geneeskundig school toezich t, 
doch velen van oordeel zijn, da t dit toezich t , 
zooals het in de gemeente L emsterl and in 
p raktij k wordt gebrach t , niet aan zijn doe! kan 
beantwoorden ; dat ook naar de meeni ng van 

Ged. Staten toezich t door een arts, die zich 
uitsluitend met school toezicht bezi g houdt., 
voordeel en heeft boven toezich t door een arts, 
di e slech ts een dee! va n zijn tijd aan school
toez ich t kan wij den ; dat wanneer ech ter het 
aanstellen van een a r ts, ui tsluitend be] ast met 
het geneeskundig school toezicht, voor de ge
meente uit financieel oogpunt te bezwaa dijk 
is, het nog niet aangaat he t toezicht da t de 
gemeente we! kan bekostigen, ook a l blijft dit 
beneden het ideaal , gehee l uit te sch a kelen ; 
dat indi en de geldende regeling niet naa r ge
noegen van den R aad werkt, haar werking 
zoodanig cli ent te wo rden verbeterd, dat zo n
der vermeerdering van kosten een zoo g root 
mogelijk nuttig effect word t verkregen ; dat, 
hoewel de waa rdecr ing va n het thans bestaan
de toezicht onder de leden va n den Raa d, blij 
kens het verhandelde in de vergadering van 
14 November 1928, zeer ui teenliep, naar de 
meaning van Ged. Staten we! vast staat dat 
<li t toezich t, ondan ks de er aan klevende ge
breken, niet zonder resu l taat is gebl even ; dat 
ongetwij feld de desku ndi ge, op wiens oordeel 
de meerderheid van B urgemeester en Wethou
ders in het voorstel voor de raa dsvergadering 
van 28 F ebruari 1929 zich beroept, school toe
zich t door een huisar ts toch nog verre zal ver 
kiezen boven geen toezicht ; dat Ged. Staten 
geneeskundig school toez ich t al s factor voor de 
bevordering van een beteren gezondheidstoe
stand der schoolgaande jeugd met 's R aads 
meerderhe id in het bela ng der gemeente ach
ten en er van over tu igd zijn, dat, ook indien 
een hu isarts <li t toez icht uitoefent, daarmede 
g unstige resul ta ten kunnen worden ver kregen ; 
dat zij hunne goedkeuring niet kunnen hech
ten aan eene begrooting waarop gelden zijn 
uitgetrokken · voor bekostig ing van di t toe
zich t in slech ts een deel der gemeente, terwij l 
het andere dee! der gemeente, waaronder nog 
we! de hoofdplaats, zij nde zeehavenplaats, 
waar met de ui teraa rd meer vlottende (schi p
pers ) bevolking het besmettingsgevaar en dus 
de behoefte aan geneeskundig toezicht het 
g rootst is, van <li t toezicht zal zijn verstoken; 
da t he t gemeentebestuur we! aanvoert, dat, 
ook ui t een oog punt van bezuiniging, ophef
fing der betrekking van schoolarts voor L em
mer c. a. niet ongewensch t is; dat ech ter de 
laatste ja ren steeds een bedrag van f 1000 is 
besteed voor jaarwedden van school artsen, 
blijkbaar zonder eeni g bezwaar voor de ge
meente- financien en ni et aannemelijk is ge
maakt, dat het financieel belang de r ge
meente th ans, meer clan eenig vorig jaar, be
sp aring van f 600 zou e ischen ; da t de fina n
cieele toestand der gemeente in di t ver band 
dan ook gevoegelijk bu iten beschouwi ng kan 
blijven ; 

da t het gemeentebestuur in beroep aanvoe rt, 
dat het bestaande geneeskundig schooltoez ich t 
door twee a rtsen naast hunne veelal drukke 
pra ktij k wordt ui tgeoefend en deswege geen 
goede ·resultaten ka n a fwerpen; dat dan ook 
het nut daarvan niet opweegt tegen eene ui t
gave van f 1000 's jaars, temeer naarmate de 
toestand der gemeente-financien minder roos
kleurig wordt; dat niettegenstaande het ver
m enigvuldig ingscij fe r voor de plaatselijke in
komstenbelasting voor het belastingjaar 1928/29 
is verhoogd tot 3, waarmede, ook naar het oor-
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dee! van Ged. Staten, de ui terste grens is be
reikt, de rekening 1928 met een belangrijk 
nadeel ig slot zal sluiten en ook 1929 zeer zeker 
hetzel fde beeld zal toonen; dat de rnoeilij k
heden, waarin het bestuur der gerneente Lem
sterland ten opzichte van het financ ieel be
heer, thans verkeert, schier onoverkomelijk 
zullen warden, wanneer Ged. Staten, zooals in 
d it geval , in zuiver huishoudelijke belangen 
der gemeente blijven ing1·ijpen op eene wijze, 
welke zich met de bij de Grondwet aan 
de gemeenten gewaarborgde autonomie naar 
's Raads meening kwalij k verdraagt; dat in 
ta! van Friesche gemeenten geen geneeskun
dig schooltoezicht bestaat, terwijl nimmer ver
nomen werd, dat op die gemeenten van de 
zijde van Ged. Staten pressie werd uitgeoefend 
op de instell ing van dit instituut; dat welis
waar tijdelij k in het eene dee! der gemeente 
Lemsterland nog geneeskundig schooltoezicht 
zal zij n, maar dat het in de bedoeling van den 
Raad 1 igt bij het vacant komen van de be
trekking van schoolarts in dat" dee! der ge
meente ook die betrekking op te heffen; 

0. dat Ged. Staten aan de begrooting hunne 
goedkeuring hebben onthouden, aangezien zij 
met het gemeentebestuur verschil jen over de 
n-aag, of op de begrooting f 400 of f 1000 
moeten warden uitgetrokken voor gemeentelijk 
geneeskundig schooltoezicht; 

dat het geschil loopt over eene uitgave, 
waartoe geene wet de gemeente verplicht en 
welke betreft de hu ishouding de~· gemeente, 
waaromtrent het oordeel allereerst aan den 
gemeenteraad staat..; 

dat in zoodanig geval, als uit een oogpunt 
van financieel beleid tegen de begl-ooting geen 
bezwaar bestaat, niet dan om zeer dringende 
redenen goedkeuring aan de begrooting mag 
warden onthouden; 

dat in het onderhavige geval Ged. Staten 
niet aannemel ij k hebben gemaakt, dat zich 
zulke dringende redenen voordoen; 

dat met name als zoodanig niet kan gelden 
de ter openbare vergadering van de Afdee-
1 ing van den Raad van State voor de Geschi l
len van Bestuur, waar in over deze zaak ver
slag is uitgebracht, aangevoerde omstandig
heid, dat well icht van Rij kswege het instituut 
Yan hygienisch school toezicht zal warden be
Yorderd, aangezien het niet op den weg van 
Ged. Staten ligt om de gemeenten te dwingen 
vooruit te loopen op eventueele maatregelen 
van R ijkswege; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
Yan Ged. Staten van Friesland van 13 Maart 
1929, N°. 62, 2e afdeel ing F., aan de begroo
ting der gemeente Lemsterland voor het dienst
jaar 1929 a lsnog goedkeuring te verleenen. 

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

5 November 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 31.) 

Perceelen, die onmiddellijk grenzen aan 
de bestaande beschouwing en in verband 
daarmede voor industrieterrein minder 
gesehikt zijn te achten, zij n in een uit -

breidingsplan tereeht voor woningbouw 
bestemd. 

Het bezwaar van appellant tegen de aan
duiding van een pereeel op de kaarten, bij 
het plan behoorende, a ls eigendom van de 
gemeente en niet a ls eigendom van hem, 
appellant, kan in deze n iet worden onder
zoeht. Indien inderdaad de eigendom aan 
hem moeht toekomen, heeft appellant niet 
aannemelijk gemaakt dat h ij door de be
stemming van bet perceel tot openbare 
straat financieel zal worden benadeeld . 

Nu sleehts een zeer klein gedeelte van 
appellants pereeel bij bet plan voor plant
soen is aangewezen en <lit dee! bovendien 
voor bouwterrein ongeschikt moet warden 
geacht, kan hij niet gezegd warden door 
bet plan op onbillijke wijze te worden be
nadeeld. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld on

derscheidenlijk door J. Heidema en H . Hei
dema, beiden te Zoutkamp, gemeente Ulrum, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Gronin
gen van 30 Mei 1929, waarbij een uitbreidings
plan van die gemeente is goedgekeurd; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de Ge
sehillen van Bestuur, gehoord, advies van 18 
September 1929, n° . 660; 

Op de voordraeht van Onzen Minister van 
Arbeid, H a ndel en Nijverheid van 30 October 
1929, n° . 7668 M/P.B.R., Afd. Volksg~zond
heid; 

0. dat de R aad der gemeente U l rum in. zijne 
vergadering van 5 Februari 1929 een ui.tbrei
dingsplan voor de dorpen U lrum en Zoutkamp 
in zijne gemeente heeft vastgesteld; 

dat Ged. Staten van Groningen bij hun be
sl uit van 30 Mei 1929, 11°. 179, le afd., dit 
raadsbesl ui t hebben goedgekeurd; 

dat van het besluit van Ged. Staten 1° . Jae. 
Heidema en 2°. H. Heidema, beiden wonende 
te Zoutkamp, bij Ons in beroep zij n gekomen; 

dat Jae. Heidema aanvoert, dat volgens het 
uitbreidingsplan zijne pereeelen kadastraal be
kend gemeente Ulrum, Sectie F, nummers 
2253 en 1510, warden bestemd voor woning
bouw, en zijn pereeel n°. 2050 tot openbare 
straat; dat daardoor aan hem groote schade 
wordt berokkend; dat toch het betrokken ter
rein altijd de bestemming van industrie-ter
rein heeft gehad en ook door hem tot dat doe! 
is gekocht, in verband waarmede hij bij aan
koop van dit terrein niet minder dan f 9500 
heeft betaald, zijnde voor een dorp als Zout
kamp een zeer hooge prijs; dat dit terrein bij
zondere geschiktheid hee£t voor industrie-ter
rein in verband met zij ne Jigging aan vaar
water en in de onmiddellij ke nabijheid van 
bet spoor; dat hij zich voorstel t, om de op het 
terrein zich bevindende oude schuur te sloopen, 
en daarop een nieuwe te stichten, bestemd 
voor zijn vischhandel; dat hij h iertoe reeds op 
7 Februari 1928 een verzoek om bouwvergun
ning heeft ingediend, welk verzoek, na eerst 
door Burgemeester en Wethouders en den 
Raad afgewezen te zijn, thans, na vemieti
ging van het betrekkelijke R aadsbesluit, door 
Ons bij besluit van 10 Apri l 1929, n°. 24, we
gens stcijd met de wet, nog steeds bij den Raad 
van Ulrum aanhangig is; dat in deze te bou-
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wen vischschuur een veertigtal arbeiders ge
durende eenige maanden in het jaar werk zul
len vinden; dat derhalve het belang en van 
hem, appellant, en van een groot aantal in
woners van Zoutkamp medebrengt, dat de be
doelde groJOd zijne bestemming tot industrie
terrein behoudt en niet voor woningbouw be
stemd wordt; dat de behoefte aan terre inen 
voor woningbouw, en we! op zoo groote schaal 
als in het ontwerp van het uitbre idingsplan 
opgenomen, zich ter plaatse absoluu t niet doet 
gevoelen; dat hij in de tweede plaats bezwaar 
heeft tegen de breedte van den langs het ter
rein geprojecteerden weg; dat toch volgens 
het ontwerp een strook van v ier Meter niet 
bebouwd mag worden, terwijl voorts een berm 
van twee Meter moet warden opengelaten, 
terwijl de breedte van den weg op vijf Meter 
gesteld is; dat h ij deze breed ten veel te groot 
acht, en in aanmerking client te worden ge
nomen, dat al deze grand van zijn terrein moet 
worden afgenomen; dat hij wijders er tegen 
protesteert, dat het kadast1·ale perceel sectie 
F n°. 2050 groot 0.07.70 H. A. , water op de 
kaarten, behoorende bij het uitbreidingsplan, 
thans staat aangeduid als eigendom van de 
gemeente Ulrum; dat bij de oorspronkelijke 
ter visielegging in den _staat van eigenaren en 
eigendommen vermeld stond, dat <lit perceel 
zijn eigendom is, hetgeen ook op de kaarten 
stond aangegeven en met den werkelijken 
rechtstoestand in overeenstemming is; dat, 
toen later de stukken opnieuw ter visie gelegd 
werden, aan hem bij inzage der stukken bleek, 
dat het voormelde perceel weggeradeerd was 
vaQ <le achter zijn naam als zijn e igendom ver
melde perceelen, en dat dit perceel bijgeschre
ven was bij de perceelen, die e igendom der ge
meente Ulrum zouden zijn; dat toen ook op 
de kaart het voormelde perceel, in tegenstel
ling met vroeger, is aangegeven als eigendom 
van de gemeente Ulrum, hetgeen echter be
paald onjuist is, wijl dit perceel zijn e igen
dorn is en niet van de gerneente Ulrum, gelijk 
onder meer ook blijkt uit de aankornsttitels 
van dit perceel, die in zijn bezit zijn, en die 
hij bereid is ter beschikking te ste l Jen; dat 
derhalve, indien dit perceel water tot open
bare straat wordt bestemcl, als in het plan van 
uitbreiding vermeld, hij daarvan de nadeelen 
onclervindt; dat z. i. goedkeuring aan het 
uitbreidingsplan door Ged. Staten ten onrechte 
is verleend; dat toch niet is in te zien waar
om zijn terrein, dat steeds industrie-terrein is 
geweest, thans plotsel ing aan deze bestemming 
zou moeten worden onttrokken; dat evenmin 
is in te zien en dan ook door Ged. Staten niet 
gemotiveerd wor<lt, waarom het van uitnemend 
belang zou zijn, dat het uitbreidingsplan ter 
plaatse wordt gevolgd en waarom de samen
hang tusschen oud- en nieuw Zoutkamp zou 
worden verbroken, indien het terrein als van 
ouds industrie-terrein blijft; dat in de naaste 
toekomst te Zoutkall).p in het geheel geen be
hoefte bestaat aan woningen op een schaal als 
in het uitbreidingsplan vermeld; dat het zeer 
we! mogelijk is, het uitbrei<lingsplan a ldus te 
wijzigen, dat zijn, appellants, terrein indus
trie-terrein blijft; dat, wordt het terrein voor 
woningbouw en aanleg van wegen bestemd, 
hij de nadeelen daarvan draagt, en Ged. Sta
ten ten onrechte meenen, dat dit niet het ge-

v-al is, omdat de gemeente eerst den benoodig
den grond zal hebben te koopen of te ont
e igenen, al vorens tot den aanleg of de verbree
ding van wegen te kunnen overgaan; dat Geel . 
Staten hierbij geheel uit het oog verliezen, dat 
wordt het uitbreidingsplan ongewijzigd goed
gekeurd, des appell a nts perceelen, althans die 
perceelen, welke tot openbare straat bestemd 
zijn , daardoor eene aanzienlijke waar<ledaling 
ondergaan, waarvan de voil e nadeelen op hem. 
appEl ll ant, rusten ; dat toch bij aankoop of 
onteigening van zijne perceelen na goedkeu
ring vai; het uitbreidingsplan, bij de waarde
bepaling er op gelet moet worden, dat zijne 
perceelen, eensdeels niet meer voor industrie
tenein in aanmerking komen, anderdeels (n.l. 
voor zoover tot open bare straat bestemd) zei fs 
in het geheel niet meer voor bebouwing in 
aanmerking komen; dat het niet aangaat, al 
deze nadeelen ten bate van de gemeenschap op 
hem te doen rusten, en een en ancler Ged. 
Staten er van had moeten weerhouden het uit
breidingsplan goed te keuren; dat Ged. Sta
ten, hem, appellant, hebben te kennen gege
ven, dat zijn bezwaar, dat het perceel ectie 
F n°. 2050 thans op de kaarten staat aange
geven a ls eigendom cler gemeente, het uit
breidingsplan a ls zooclanig niet raakt en der
halve buiten de beoordeeling van Geel. Staten 
ligt; dat deze opvatting van het gemelde Col
lege salva reverentia geheel onjuist is; dat 
hij, appellant, gaarne toegeeft, dat het niet ter 
beslis ing van Ged. Staten staat, of hij, dan 
we! de gemeente Ulrum eigenaar is van het 
perceel F n°. 2050, <loch het we! degelijk ter 
beoordeeJing van Ged . Staten en van Ons 
staat of, indien hij , gelijk hij stelt en ook oor
sprnnkelijk op de kaarten stond aangegeven, 
e igenaar is van het gemelde perceel, het bil
lijk is orn op hem, appell ant, te leggen het 
nadeel van de bestemming van dit perceel tot 
openbare straat, eene vraag, die buiten be
schouwing kan blijven, indien de gerneente 
Ulrum eigenares van het voormelde perceel 
zoude zijn; dat derhalve we! degelijk van 
groot belang is en te onderzoeken valt, wie 
eigenaar van het voo rmel<le perceel is; dat hij 
,.ich derhalve gegr iefcl gevoelt door de onnoo
dig onbill ijke en onredel ijke wijze, waarop te 
zijnen detrimente het uitbreidingsplan is vast
gesteld, waarbij te zijnen koste aan zijne ter
reinen een belangrijk dee! van hunne waarde 
ontnomen wordt; 

dat H. Heidema aanvoert, dat bij het uit
breidingspl an, voor zoover betreft het <lorp 
Zoutkamp, geen rekening is gehouden met 
zijne, appellants, belangen als eigenaar van 
het perceel, gelegen in het dorp Zoutkatn J?, 
kadastraal bekend als gemeente Ulrum, sec
tie F n°. 2238, groot 0.38.30 H.A., bouwland; 
dat toch dit terrein ingevolge het uitbreidings
plan bestemd is tot pi a ntsoen ; dat aan zoo
danig pi antsoen ter pi aat e geenszins behoefte 
bestaat; dat toch Zoutkamp is een dorp met 
een gering zielental, waar, mede in verband 
met de ligging aan zee, voldoende frissche 
lucht toetreedt; dat de huizenbouw zeer laag 
is, ten gevolge waarvan ook daar, waar de 
hu izen dicht opeen staan, voldoende licht en 
lucht toetreden; dat bovenclien de bebouwde 
kom zeer klein is, zoodat men onmiddellijk 
buiten is; clat zich dus de behoefte aan een 
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plantsoen niet doet gevoelen; dat het boven
dien onbillijk is, zijn geheelen grof\d tot plant
soen te bestemmen; dat aan hem, naar aanlei
ding van deze door hem oak vroeger reeds in
gebrachte bezwaren, door het college van Ged. 
Staten der provinciP, Groningen bij schrijven 
van 30 Mei 1929, r 0

• 179b, le afd ., is medege
deeld, dat met zijne, appellants, !Jelangen re
kening zou zijn gehouden, wijl de Raad der 
gemeente Ulrum heeft besloten den grand te 
Zoutkamp, die volgens het uitbreidingsplan 
voor den aanleg van plantsoen is bestemd, te 
zijner tijd aan te koopen of te bnteigenen; 
dat deze opvatting van Ged. Staten ten eenen
male onjuist is; dat toch het feit, dat de ge
meente Ul1·urn voornernens is, te zijner tijd zijn 
gi-ond, nadat deze volgens het uitbreidingsplan 
tot plantsoen zal zijn bestemd, te koopen, uit
wijst, dat met zijne, appellants, belangen in 
het geheel geen rekening is gehouden; dat toch 
de verkoopwaarde van den grand, welke thans 
bouwterrein is, aanmerkel ijk gedrukt wordt, 
indien deze grand in het uitbreidingsplan voor 
plantsoen bestemd wordt; dat de Hoage Raad 
nag bij arrest van 23 Augustus 1926, in aan
sluiting aan do vaste rechtspraak van <lit col
lege, besliste, dat de rechter in eene onteige
ningsprocedure ter vaststell ing van de ver
koopwaarde rekening heeft te houden met al le 
omstandigheden welke op die waairde van in
vloed zijn, dus oak met de omstandigheid, dat 
de grand, ofschoon door haar ligging voor 
bouwterrein geschikt, daarvoor niet in aan
merking zal kunnen komen, doordat het in 
een gemeentelijk uitbreidingsplan voor park
aanleg is aangewezen, dat een naar zijn aard 
voor bouwterrein geschikt perceel niet als 
bouwterrein mag warden gewaardeerd, als het 
voor afzienbaren tijd van bebouwing wordt 
uitgesloten, gelijk het geval is, wanneer het 
perceel in een goedgekeurd uitbreidingsplan 
voor plantsoen bestemd is; dat mitsdien het 
feit, dat de gemeente U lrum te zijner tijd zijn 
grand wenscht aau te koopen of te onteigenen, 
Ged. Staten er toe had moeten leiden, om aan 
het uitbreidingsplan hunne goedkeuring te 
onthouden, in stede van in deze omstandig
heid een rekening houden met zijne belangen 
te zien; dat toch ui t het voormeldJ voornemen 
der gemeente Ulrum met het oog op 's Hoo
gen Raads jurisprudentie ten duidelijkste 
blijkt, dat het voile risico van de waardever
mindering van zijn land op hem, appellant, 
komt te rusten; dat alzoo met zijne belangen 
in het geheel geen rekening is gehouden; dat 
of zij n terrein niet rot plantsoen behoort te 
warden bestemd, en daartoe een ander terreiu 
client te warden aangewezen, of de gemeento 
Ulrum reeds thans zijn terrein behoort aan te 
koopen of te onteigenen; dat bij de thans ge
vol gde methode eene schromelijke onbillijk
heid tegenover hem wordt begaan, en zijn ter
rein feitelijk ten bate der gemeenschap vooi
een groat dee! onteigend wordt zonder beta 
ling van schadeloosstelling; 

0. ten aanzien van het door Jae. Heidema 
ingestel de beroep: 

dat de perceel en kadastraal bekend gemeente 
Ulrum Seotie F nummers 2253 en 1510, on
middellijk grenzen aan de bestaande bebou
wing van het dorp Zoutkamp en in verban<l 
daarmede voor industrie-terrein minder ge
schikt zijn · te achten; 

dat zij mitsdien terecht in het uitbreidings
plan voor woningbouw zijn bestemd; 

dat, wat het perceel Sectie F n°. 2050 be
treft, de appellant in de eerste plaats bezwaar 
heeft tegen de aandu iding van <lit perceel op 
de kaarten, bij het uitbreidingspla11 behooren
de, als eigendom van de gemeente Ulrum en 
niet, zooals het geval zou zijn, a ls eigendom 
van hem, appellant; 

dat <lit bezwaar evenwel in deze niet kan 
warden onderzocht, aangezien de kennisneming 
en de beslissing van geschi ll en over eigendom 
krachtens art. 2 der wet van 18 April 1827 
S. 20, bij uitsluiting zijn opgedragen aan de 
rechterlijke macht; 

dat, indien de eigendom van het genoemde 
perceel inderdaad aan den appellant mocht 
toekomen, en hij dus ten aanzien van <lit per
ceel bij het u itbreidingsplan belang mocht heb
ben, de appeilant niet aannemelij k heeft ge
maakt, dat hij door de bestemming van het 
perceel tot openbare straat financieel zal war
den benadeeld; , 

0. ten aanzien van het door H. H ei dema 
ingestelde beroep: 

dat bl ijkens de stukken van des appellants 
perneel, kadastraal bekend gemeente Ulrum, 
sectie F n°. 2238, slechts een zeer kl em ge
deelte bij het uitbreidingsplan voor pl antsoeu 
is aangewezen; 

dat <lit gedeelte bovendien voor bouwterrein 
ongeschikt moet warden geacht; 

dat mitsdien oak deze appellant niet g!lzegd 
kan warden, door het uitbreidingsplan op on
bi llijke wijze te warden benadeeld; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
0nze Minister van Arbeid, Handel en Nij-

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

6 November 1929. K0NINKLIJK BESLUIT. 
Lager 0nderwijswet. - Vergoeding van 

uitgaven ex art. 72. 0nthouding van goed
keuring aan de begrooting door Ged. Staten 
op grand dat daarop niet zijn uitgetrokken 
de gelden noodig voor het vernieuwen van 
den toegangsweg tot een bijzondere lagere 
school. 

De Kroon verleent, met vernietiging van 
het besluit van Ged. Staten de goedkeuring, 
op grand dat nader is geb]eken dat aan 
art. 72, 1e lid (aanvraag aan het gemeente
bestuur) niet is voldaan. Daaraan doet 
niet af, dat bij een vorig Koninklijk beslui t 
in hooger beroep op grand van de destijds 
overgelegde stukken van de thans onjuist 
gebleken veronderstelling is uitgegaan dat 
art . 76, 1e lid (medewerking door het 
gemeentebestuur) wel toepassing had ge
vonden. 

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

Burgerneesters en Wethouders narnens den 
Raad der gemeente Hoeven tegen het besluit 
van Ged. Staten van Noord-Brabant van 26 
Juni 1929, G. n°. 206, 3e afdeeling, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan de begrooting 
<lier gemeente voor het dienstjaar 1929 ; 

Den Raad van State, Afdeelino voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, ~dvies van 
28 Augustus 1929, no. 613; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat. Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 31 October 1929, n° . 9691, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

0. dat het besluit van Ged. Staten berust op 
de overweging, dat op de begrooting niet zijn 
uitgetrokken de gelden, noodig tot het beschik
baar stellen van een bedrag aan het Roomsch
Katholieke Kerkbestuur van den Heiligen 
J oannes den Dooper voor het ve1:nieuwen van 
den toegangsweg tot de Roomsch-Katholieke 
bijzondere meisjesschool, gelegen in het dorp A 
no. 48 ; dat bij Ons besluit van 16 Februari 1928, 
no. 23, is beslist, dat de Raad van Hoeven moet 
worden geacht besloten te hebben tot mede
werking aan de betrokken aanvrage van het 
Kerkbestuur: dat derhalve de daartoe ver
eischte gelden op de begrooting behooren te 
worden uitgetrokken, doch dat de Raad van 
Hoeven weigerachtig is gebleken, hiertoe over 
te gaan ; dat zij op dezen grond hunne goed 
keuring aan de aangeboden begrooting niet 
kunnen verleenen ; 

0 . dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat het dictum van Ons besluit van 16 Februari 
1928, no. 23, luidt: ,,Hebben goedgevonden en 
verstaan : Met vernietiging van het besluit van 
Ged. Staten van Noord-Brabant van 28 Sep
tember 1927, G. n°. 389, Uie afdeeling B, het 
beroep van het Roomsch-Katholieke Kerk
bestuur van de parochie van den H eiligen 
J oannes den Dooper te Hoeven tegen het be
sl uit van den Raad van Hoeven van 15 April 
1927, n°. 577, buiten beslissing te laten", iets 
geheel anders dus dan Ged. Staten lezen ; dat 
Ons besluit we! overweegt, dat de Raad krach
tens artikel 76, lid 1, der Lager-Onderwijswet 
1920 geacht wordt te hebben genomen een 
besluit tot medewerking ; dat echter voor toe
passing van artikel 76 vereischt is eene tot den 
gemeenteraad gerichte aanvrage, als bedoeld m 
art. 72, lid 1, der Wet; dat in het onderhavige 
geval zoodanige aanvrage ontbreekt ; dat de 
toenmalige Burgemeester van Hoeven een op 
7 Maart 1927 tot Burgemeester en Wethouders 
gerichte aanvrage van het schoolbestuur om 
een bedraa van f 970 beschikbaar te stellen 
om den toegangsweg tot de Roomsch-Katholieke 
Bijzondere meisjesschool te vernieuwen ten 
onrechte in den gemeenteraad ter tafel heeft 
gebracht; dat nu eene aanvrage tot den ge
meenteraad nooit is gericht, ook van eene mede
werking krachtens artikel 76, lid 1, der Wet 
geen sprake kan zijn · 

0. dat blijkens de thans overgelegde stukken 
eene ~anvra;;e om gelden uit de gemeentekas 
besch1kbaar te stellen om den toegangsweg tot 
de Roomsch-Katholieke bijzonr!P.re Meisjes
school te vernieuwen, nooit tot den gemeenteraad 
van Hoeven is gericht ; 

dat mitsdien van toepassing van a rtikel 76, lid 
1, der Lager-Onrlerwijswet 1920 geen sprake 
kan zijn. 

dat daaraan niet afdoet dat bij Ons besluit 
van 16 Februari 1928, n°. 23, op grond van de 
destijds overgelegde stukken van de thans on
juist gebleken verondersteliing is uitgegaan, dat 
artikel 76, lid 1, der Wet we] toepassing had 
gevonden; 

dat onder deze omstandigheden aan de be
grooting der _gemeente Hoeven voor het dienst
jaar 1929 d.e goedkeuring niet kan worden 

onthouden op grond van de omstandigheid, dat 
daarop geen gelden zijn uitgetrokken tot ver
betering van den toegangsweg tot voornoemde 
meisj ess~hool; 

Gezion de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Noord-Brabant alsnog 
goedkeuring te ver!eenen aan de begrooting 
der gemeente Hoeven voor het dienstjaar 1929. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen va,n Bestuur. 

Het Loo, den 6 November 192!.l. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Min;ster van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
(B.) 

7 Nove11iber 1929. BESLUIT, houdende• na
dere wijziging van het Koninklijk besluit 
van 30 November 1908 (Staatsblad n°. 
346), omtrent vrijdom van accijns op het 
gedistilleerd. S. 478. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 18 September 1929, n°. 81, 
Accij nzen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 October 1929, n°. 29) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 November 1929, n°. 
111 , Accijnzen; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

E enig artikel. 

In het eerste li d van artikel 10 van Ons be
slui t van 30 November 1908 (Staatsblad n°. 
346), laatstelijk gewijzi gd bij dat van 13 
Augusti,s 1929 (Staatsb lad n°. 419) wordt in 
de plaats van de woorden: ,,geen geneesmid
del zijnde" gelezen: met uitzonder ing van ad
vocaat en van geneesmiddelen. 

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

Het Loo, den 7den November 1929. 
WILHELMINA. 

De Minisber van Financien, D e Gee r. 
(Uitgeg . 19 Nov. 1929.) 

7 November 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

De eisch, dat elk van de drie leerkrach
ten, welke aan de school behooren te zijn 
verbonden, een eigen klasselokaal heeft, 
gaat niet uit boven de normale eischen, 
aan het geven van lager onderwijs te stel
len. Op dien grond kan de Raad dus een 
aanvrage om bescbikbaarstelling van gel
den voor uitbreiding van een school niet 
weigeren. 

Wij WILBELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Alkemade, tegen het 
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besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 29 Juli 1929, G.S. n°. 145/1, waarbij met 
vernietiging van het besluit van <lien Raad 
van 27 Februari 1929 is bepaald, dat de door 
het Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van de 
parochie van Sint Petrus Banden, gevestigd 
te Roelofarendsve·en, overeenkomstig art. 72 
der Lager-Onderwijswet 1920 gevraagde mede
werking tot uitbreiding van de Roomsch-Ka
thol i~ke bijzondere school te Nieuwe Wetering, 
gemeente Alkernade, alsnog rnoet worden ver
leend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 23 
October 1929, n°. 744 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 2 
November 1929, n°. 28344, Afd. L.O.F.; 

0. dat de Raad der gemeente Alkemade bij 
besluit van 27 Februari 1929 afwijzend heeft 
beschikt op de aanvrage van het Room ch
Kathol ieke Kerkbestuur van de parochie van 
Sil}t Petrus Banden te Roelofarendsveen om 
uit de gemeentekas de benoodigde gelden te 
ontvangen voor de uitbreiding van de Roomsch
Katholieke bijzondere lagere school te Nieuwe 
Wetering met een lokaal; 

dat de Raad daarbij heeft overwogen, dat 
het buitengewone recht den schoolbesturen bij 
a rt. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 toegekend 
eene strikte interpretatie vordert en het be
grip ,,uitbreiding van het gebouw der school" 
niet in zoo onbeperkten zin mag worden ver
staan, dat daardoor de gemeenten zouden ver
pl icht kunnen worden tot uitgaven, die de nor
male eischen aan het geven van lager onder
wijs te stellen, verre te b:titen gaan; dat de 
bestaande schoollokalen, die nog kort geleden 
grondig zijn verbouwd geworden en thans ge
heel vol doen aan de eischen, gestel d bij Ons 
besluit van 15 Februari 1924, S. 48, tot vast
stelling van de algemeene regelen omtrent den 
bouw en de inrichting der lokalen, waarin 
lager ouderwijs wordt gegeven, nog gedurende 
tal van jaren voldoende ruimte bieden om 
daarin al de daarvoor in aanmerking komende 
leerlingen onder te brengen; dat uitbreiding 
van het schoolgebouw, volgens de bepalingen 
van Ons zooeven genoemd besluit, eerst zou 
kunnen worden geeischt bij een totaal aantal 
leerlingen van 97; dat het getal leerlingen, 
dat deze school bezoekt, op heden bedraagt 
78; dat bovendien de financieele toestand der 
gemeente van dien aard is, dat het onverant
woordelijk moet worden geacht uitgaven te 
doen, ·,vaartoe de wet de gemeente niet ver
pl icht ; 

dat nadat het schoolbestuur bij Ged. Staten 
van Zuid-Holland in beroep was gekomen, <lit 
college bij besluit van 29 Juli 1929, met vel'
nietiging van het bestreden raadsbesluit, heeft 
bepaald dat de gevraagde rnedewerking als
nog mo'et worden verleend, uit overweging, 
dat op grond van het bepaalde in art. 75, 2e 
lid der Lager-Onderwijswet 1920 eene gemeen
te 'hare medewerking als bedoeld in art. 72 
dier wet tot verbouw eener bijzondere school 
a lleen clan kan weigeren, wanneer het aan
vragend school bestuur niet heeft vol daan aan 
cle verei chten vervat in art. 73 dier wet; dat 
hun college zich derhalve uitsluitend de vraag 
heeft te stellen of het schoolbestuur aan deze 

vereischten heeft voldaan, en wel in het bij
zonder aan de voorschriften van het 3e lid 
van dat artikel ; dat deze vraag bevestigend 
rnoet word en beantwoord; dat de Raad welis
waar voor het goed recht zijner afwijzende 
beschikking een beroep heeft gedaan op de 
normale eischen aan het geven van lager on
derwijs te stellen, welke in casu verre zouden 
zijn te buiten gegaan, maar dat de R aad hier
toe niet be,'oegd was, aangez ien daardoor eene 
niet op de wet steunende uitbreiding aan art. 
73 juncto art. 75, 2e lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920 wordt gegeven; 

dat de Raad in beroep aanvoert, dat ,. i. 
het Kerkbestuur eerst aanspraak kan maken 
op een derde leslokaal bij 97 leerlingen, daar 
nergens in de wet op het lager onderwijs eene 
bepaling i te vinden, dat het aantal leer
krachten gelijk moet zijn aan het aantal les
lokalen; 

0. dat de onderhavige aanvrage aan de ver
eischten van art. 73 der Lager-Onderwijswet 
1920 voldeed, terwijl niet kan worden gezegd, 
dat de eisch dat elk van de drie leerkrachten, 
welke met ingang van 1 Mei 1929 aan de 
school behoorden te zijn verbonden, een eigen 
klasse-lokaal heeft, uitgaat boven de normale 
eischen aan het geven van lager o~erwijs te 
stellen; 

dat mitsdien Ged. Staten - zij het op an
dere gronden - terecht hebben beslist, dat de 
gevraagde medewerking alsnog moet worden 
verleend; 

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

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

\Vetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

7 NovemiJer 1929. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Armenwet art. 63.) 

De bijzondere voorschriften der Armen
wet kunnen geen toepassing vinden, indien 
tot verzekering van het verhaal tevens 
beslag is gelegd, waarvan de vanwaarde
verklaring wordt gevorderd. Dan rnoet de 
gewone wijze van rechtspleging worden 
gevolgd en we! voor de Rechtbank, al is het 
beloop van bet, gevorderd bedrag beneden 
de f 200. 

De grondslagen der vordering zijn echter 
in art. 63 Armenwet te vinden. Voor de 
ontvankelijkheid is dus noodig dat bij 
dagvaarding wordt gesteld dat de kosten 
hebben gestrekt tot verzorging van een 
,,arme". De Recht b. besliste feitelijk en in 
cassatie onaantastbaar, dat die stalling niet 
in de dagvaarding voorkomt, zoodat de 
niet-ontvankelijkheid der vordering terecht 
is uitgesproken. 

Proc.-Gen. Tak : Ook de tweede grief in, 
cassatie is gegrond. Van de vereischten van 
art. 28 en van de omstandigheid dat de 
onderstennde een ,,arme" is, rust, bij ont
kentenis, we! de bewijslast op eischer, maar 
uit de dagvaar.,di~~ behoeft omtren~ een .E:n 
antler niets tP bliJken. Zulks zou m striJd 
zijn met de strekking der Armenwet. 

,,De Gemeentelijke dienst voor Maatschap
pelijk H ulpbetoon", gevestigd te Rotterdam, 
eischer tot cassatie van een op 4 Februari 
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1929 door de Arr.-Rechtbank te Rotterdam 
tusschen partijen gewezen vonnis, (N. J . 1929, 
684, Red.), advocaat Mr. H. J . Rink, gepleit 
door Mr. F. A. Nelemans, 

tegen: 
E . J. Janssen, wonende te Rotterdam, ver
weerder, niet verschenen. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Eischer vorderde van verweerder een bedrag 
van f 80 voor onde1·stand aan <liens echtge
noote verleend, alsook vanwaardeverklaring 
van een conservatoir derde arrest. 

Orn drie redenen acht de Arr.-Rechtbank te 
Rotterdam hem niet-ontvankelijk in zijn eisch. 
In de eerste plaats, omdat hij niet den uit
zonderlijken procesgang gevolgd heeft in de 
Armenwet voorgeschreven, vervolgens, claar 
hij niet stel de, dat de omstancligheden aan
wezig waren, die krachtens art. 28 der ge
noemde wet onderstand wettigden en eindelijk 
wijl het, afgezien van gemeld voorschrift in 
het oog springt, dat niet elke aan eene ge
huwde vrouw verleende ondersteuning op ha
ren echtgenoot kan warden verhaald, <loch 
slechts de noodzakelijke, betoond aan eene 
,,arm/," in den zin van art. 63 der Armenwet. 

Deze redenen zull en dus alle onhoudbaar 
moeten warden bevonden, wil het cassatiebe
roep kunnen slagen. Ter ondersteuning· daar
van zijn de beide navolgende middelen aan
gevoerd: ,,I. Schending en verkeerde toepas
sing van artt. 735 , 736, 738, 751 en 48 Rv. , 
162, 1393 en 1902 B. W ., 28, 63, 64, _ 65, 72 
en 76 der Armenwet (Wet van 27 April 1912, 
S. 165), door te beslissen, dat eischer niet
ontvankelijk is in zijne vordering, daar de 
Armenwet in de artt. 67 en 84 voor het door 
eischer gezochte verhaal een anderen weg voor
schrijft, nl. het uitlokken van een bevelschrift 
van tenu itvoerlegging van den K antonrechter 
op door bewijsmiddelen gerechtvaardigde sta
ten van kosten en <lit voorschrift verhaal bij 
dagvaarding uitsluit, in ieder geval verhaal , 
niet steunende op overgelegde staten va11 kos
ten, en de omstandigheid, dat eischer tevens 
vanwaardeverklaring van een beslag vordert, 
geen wijziging kan brengen in de wijze, waar
op de hoofdvordering moet warden berecht, 
zulks ten onrechte, vermits weliswaar voor 
geschi llen als de onderwerpelijke bij art. 64 
der Armenwet een vereenvoudigde procedure 
is voorgeschreven, maar de wet niet uitdruk
kelijk daarvoor het gebruik der gewone rechts
middelen heeft uitgesloten, zoodat daarom, 
waar hier is gelegd conservatoir derde beslag 
en bij gebreke van bijzondere regelen dien
omtrent in de Armenwet, de ·vanwaardever
klaring van dat beslag bij de Arr.-Rechtbank 
moet warden aangebracht om, aangezien de 
gegrondheid van <lien eisch tot vanwaardever
klaring afhangt van de al of niet gegrond
heid van de hoofdvordering, hieruit volgt, dat 
thans ook de hoofdvordering bij de Arr.
Rechtbank moest warden aangebracht en de 
gewone gedingvoering moest warden gevolgd. " 

,,II. Schending en verkeerde toepassing van 
de sub I aangehaalde wetsartikelen, die geacht 
warden hier te zijn geinsereerd, door te beslis
sen, dat de gestelde feiten de vordering niet 
wettigen op grond, dat eischer niet stelt, dat 

Theodora; Maria Hijmans zich het noodzake
lij ke levensonderhoud niet kon verschaffen, 
noch dat zij dit, ondanks gedaan verzoek, niet 
ontving van anderen, die volgens de wet tot 
het verstrekken daarvan gehouden waren, 
noch dat het hier gold de noodzakelijke on
dersteuning van eene behoeftige, gehuwde 
v1·ouw, die als ,,arme" in den zin van art. 63 
der Armemvet was te beschouwen, zulks ten 
onrechte, verrnits nergens in de wet is voorge
schreven, dat in de introductieve dagvaarding 
moet gesteld warden, dat de omstandigheden, 
die de ondersteuning ingevolge art. 28 der 
Armenwet wettigen, aanwezig waren en bo
vendien genoemd ii.rtikel eerst ter sprake kan 
komen, wanneer gedaagde het betwist, dat alle 
vereischten, door de wet voor de beweerde 
gehoudenheid tot onderstand gesteld, aanwe
zig waren, noch dat in de introductieve dag
vaarding de behoeftigheid moet gesteld zijn, 
<loch bovendien uit de bewoording ,,van on
derstand te verleenen" afdoende voortvloeit, 
dat men met eene behoeftige te doen heeft, 
terwijl de vraag met betrekking tot die be
hoeftigheid eerst beantwoording had mogen 
vinden bij betwisting door de wederpartij, dat 
de ondersteunde niet een arme was in den zin 
van art. 63 der Armenwet." 

Indien , men de geschiedenis raadpleegt, 
schijnt de eenvoudige vorm van procedeeren, 
in de Armenwet voorgeschreven, te danken 
aan eene opmerking der Commiss ie van Rap
porteurs. Immers het oorspronkelijk Ontwerp 
bevatte geen afwijking van den gewonen pro
cesgang, <loch in hare bespreking van art. 66 
drong gemelde Commissie op vereenvoudiging 
aan, ,,zooda.t de tusschenkomst des rechters bij 
request kan warden ingeroepen" (Bijl. Han
delingen 1910-1911, biz. 29) . Hieraan vol
deed de Regeering blijkens de Nota van Over
leg (biz. 15 ), zonder dat echter noch Zij, noch 
de zooeven genoemde Commissie zich uitliet 
over de vraag, of de voorgestelde ged ingvoe
ring eene steeds en voor ieder geval geldende 
uitzondering op den gewonen rechtsgang zott 
zijn , dan we! naast dezen kan warden ge
bruikt. Ook later is <lit verzuim niet hersteld. 

Ik zou nu a ldus willen redeneeren. Het ge
bruik van den gewonen rechtsgang is niet uit
drukkelijk door den wetgever in zaken de Ar
menwet betreffencle uitgesloten, derhalve is 
zij toegelaten. Voor de juistheid van dit betoog 
mag ik mij beroepen op Uwe arresten van 27 
April 1916, W. 9978, N. J . 1916, biz. 568 en. 
18 Juni 1928, W. 11883, N. J . 1928, biz. 1507 , 
a lsmede op die van het Gerechtshof te 
Leeuwarden van 11 J anuari 1929, N. J. 1929, 
biz. 70 en van dat van 's-Gravenhage van 4 
J anuar i 1929, W . 11971. Ik ontveins mij daar
bij niet, dat het in de drie eerste gevallen de 
a l of niet-uitsluiting van het recht van hooger 
beroep gold, want de taal Uwer beide uit
spraken: ,,dat de wet echter niet uitdrukke
lijk het gebruik van de gewone rechtsmidde
len uitsluit en het begrip vereenvoudigde pro
cedure niet van zelf de u itsluiting mede
brengt", is zoo a lgemeen, dat het Hof alhier 
haar in zijn zooeven geciteerd arrest overnam 
en haar gebruikte ter verdediging der vernie
tiging van een vonnis der Arr.-Recht1?_ank te 
Rotterdam waarin eene volkomen gehJke be-

slissing geg~ven werd als die, welke thans aan 
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Uw oordeel wordt onderworpen. De commen
tator van <lit arrest G. Vv. B. geeft we! aan 
op welke wijze dezelfde uitkomst was te ver
krijgen , <loch zegt niet, dat die van· het Hof 
verboden is. Terecht, naar ik meen, omdat de 
uitsluiting van den gewonen rechtsgang niet 
geboden wordt door de woorden der wet, noch 
door hare geschiedenis. 

Voor de procedure ui t arbeidsovereenkomst 
is eventueele gegrondbevinding der grief geen 
lastig praecedent, daar de regaling daarvan 
in het W. van B. Rechtsv. is voorgeschreven, 
waarvan art. 125a bepaalt, dat de behandeling 
geschiedt ,,overeenkomstig de gewone regelen , 
voorzooverre daarvan n iet is afgeweken." 

De uitgesproken niet-ontvankelijkheid, ge
baseerd op het niet-volgen van den uitzonder
lijken procesgang, lijkt mij dus niet te recht
vaardigen. 

Ook de tweede grief schijnt mij juist. Als 
elementen der vordering tot verhaal e ischt de 
Rechtbank alles wat in art. 28 der Armenwet 
a ls voorwaarde voor de rechtstreeksche onder
steuning door de burgerlijke instellingen en 
overheid wordt geeischt en dat de ondersteun
de een ,,arme" zij . Daarom zou ui t de dag
vaard ing hebben moeten blijken waarom, bij 
verzwij ging daarvan, op dien grand eveneens 
de niet-ontvankelij kheicl werd uitgesproken. 

Ik moet dit in twijfel trekken als strijdig 
met de strekking cler wet. Wei zegt de Me
morie van Toelichting (blz. 10), dat de bur
gerlijke arrnenzorg ,,subsidiair" moet zijn, 
doch te vorderen, dat daarvan reeds uit de 
<lagvaarding blijkt, gaat te ver. Men wilde 
immers en verkreeg ook ,,een eenvoudigeu 
vorm van procedeeren", waarin de omslag, 
dien de Rechtbank eischt. niet past en die 
zeker in strijd is met het bevelschrift van ten
uitvoerlegging der in art. 64 van de ·Armen
wet voorgeschreven staten van kosten. Wat 
voor die staten niet wordt gevorderd, kan ook 
niet verlangd worden bij den gewonen rechts
gang, wat natuurlij k niet verhindert dat, bij 
ontkentenis van den ondersteuningsplicht der 
overheid, op deze daarvoor de bewijslast ruat. 

Ik cone! udeer mi tsd ien tot vernietiging van 
het bestreden vonnis en tot terugwijzing der 
.zaak naar de Arr.-Rechtbank te Rotterdam, 
ten einde haar, met inachtneming van 's Hoo
gen R aads te geven arrest, verder te berechten 
en af te doen , en tot veroordeeling des ver
weerders in de kosten van cassatie. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat blijkens het bestreden vonnis eische1· 

bij inleidende dagvaarding heeft gesteld: dat 
hij aan Theodora Maria Hijmans, echtge
noote van verweerder, onderstand heeft ver
leend van 6 October tot 24 November 1928 
f 10 per week, dus in het geheel f 80; dat 
volgens de Armenwet verweerder verplicht is 
dit bedrag aan e ischer terug te geven, waar
toe hij in staat is, rnaar met de vo ldoening 
waarvan hij ingebreke blijft; dat het ter zake 
van de vordering gelegd conservatoir beslag 
onder derden behoort te worden van waarde 
verklaard; 

dat e ischer op gemel de gronden heeft ge
vorderd veroordeeling van verweerder tot be
taling van f 80 met van waardeverklaring van 
het beslag; 

dat vorweerder in rechte niet is verschenen, 
maar de Rechtbank den eischer n iet-ontvan
kelijk heeft verklaard in zijne vordering om 
reden dat de Armenwet · in art. 67 in verband 
met art. 64 ,,voor het door eischer gezochte 
verhaal een anderen weg voorschrij ft, name
lijk het uitlokken van een bevelschrift van ten 
uitvoerlegging van den Kantonrechter op door 
bewijsmiddelen gerechtvaardigde staten van 
kosten", welk voorschrift ,,uitsl uit verhaal bij 
dagvaarding, in ieder geval verhaal niet steu
nend op overgelegde staten van kosten" , ter
wijl de omstandigheid, dat eischer tevens van 
waardeverklaring van een beslag vordert 
,,geen wijziging kan brengen in• de wijze, 
waarop de hoofdvordering moet warden be 
recht ·" 

dat ' de Rechtbank hieraan nog toevoegt, dat 
al zou eischer het verhaal kunnen vorderen 
langs den door hem gekozen weg, hij t<'>ch 
niet-ontvankelijk zou zijn, omdat de gestelde 
fei ten de vordering niet wettigen; 

dat immers eischer alleen stelt, dat hij aan 
verweerders echtgenoote onderstand heeft ver
leend, maar niet, dat aanwezig waren de om
standigheden, welke volgens art. 28 der Ar
menwet de ondersteuning wettigen en welke 
moeten bestaan wil men van eene ondersteu
ning verhaal op den onderhoudsplichtige kun
nen zoeken, namel ijk dat de vrouw zich het 
noodzakelij k onderhoucl niet kon verschaffen, 
noch dat zij dit, ondanks gedaan verzoek, niet 
van anderen, die vol gens de wet tot het yer
strekken daarvan gehouden waren, ontvmg, 
terwijl, nog afgezien van art. 28, niet elke 
aan een gehuwde vrouw verleende ondersteu
ning op haar echtgenoot kan warden verhaald, 
doch slechts de noodzakelijke ondersteuning 
van een behoeftige gehuwde vrouw, die als 
,,arme" in den zin van art. 63 der Armenwet 
is te beschouwen, en de eischer die behoeftig
heid niet heeft gesteld; 

0. dat eischer als middelen van cassatie te
gen de beslissing der Rechtbank inbrengt: 

I . Schanding en verkeerde toepassing van 
de artt. 735, 736, 738, 751 en 48 Rv. , 162, 
1393 en 1902 B. W., 28, 63, 64, 65, 72 en 76 
der Armenwet (Wet van 27 April 1912, S. 
165 ), door te bes! issen, dat e ischer niet-ontvan
kelijk is in zijne vordering, daar de Armenwet 
in art. 67 juncto art. 64 voor het door eischer 
gezochte verhaal een anderen weg voorschrijft, 
n.l. het uitlokken van een bevelschrift van 
tenuitvoerlegging van den Kantonrechter op 
door bewijsmiddelen ger~chtvaardigde staten 
van kosten, en dit voorschrift verhaal bij dag
vaarding uitsluit, in ieder geval verhaal, niet 
steunende op overgelegde staten van kosten, 
en de omstandigheid, dat eischer tevens van
waardeverklaring van een beslag vordert, geen 
wijziging kan brengen in de wijze, waarop de 
hoofdvordering moet warden berecht, zulks 
ten onrechte, vermits weliswaar voor geschil
len als de onderwerpelijke bij art. 64 der Ar
menwet een vereenvoudigde procedure is voor
geschreven, maar de wet niet uitd rukkelijk 
daarvoor het gebruik der gewone rechtsmidde
len heeft uitgesloten, zoodat daarom, waar 
hi er is gelegd conservatoir derden beslag en 
bij gebreke van bijzondere regelen dienom
trent in de Armenwet, de vanwaardeverkla
ring van dat beslag bij de A rr.-Rechtbank 
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moest warden aangebracht, en, aangezien de 
gegl'ondheid van <lien eisch tot vanwaardever
klaring afhangt van de al of niet gegrondheid 
van de hoofdvordering, hieruit volgt, dat thans 
oak de hoofdvordering bij de Arr.-Rechtbank 
moest warden aangebracht en de gewone ge
dingvoering moest warden gevolgd; 

II. Schending ,;;·, verkeerde toepassing van 
de sub I aangehaalde artikelen van het Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering, het 
Burgerlijk W etboek en de Armenwet (Wet 
van 27 April 1912, S. 165) , welke wetsbepa-
1 ingen geacht mogen warden hier geinsereerd 
te zijn, door te beslissen, dat de gestelde feiten 
de vordering niet wettigen, op grond, dat 
e ischer niet stelt, dat Theodora Maria Hij
mans zich het noodzakelijk levensonclerhoud 
niet kon verschaffen, noch dat zij dit, ondanks 
geclaan verzoek, niet ontving van anderen, die 
volgens de wet tot het verstrekken daarvan 
gehouclen waren, noch dat het hier gold de 
noodzakelijke ondersteuning van eene behoef
tige gehuwde vrouw, die als ,,arme" in den 
zin van art. 63 der Armenwet was te beschou
wen, zulks ten onrechte, vermits nergens in de 
wet is voorgeschreven, dat in de introductieve 
clagvaarding moet gesteld warden, dat de om
standigheden, die de onclersteuning ingevolge 
a,·t. 28 der Armenwet wettigen, aanwezig wa
ren en bovendien genoemd artikel eerst ter 
sprake kan komen, wanneer gedaagde had be
tw ist, dat alle vereischten, door de wet voor de 
beweercle gehoudenheid tot onderhoud gesteld, 
aanwezig waren, noch dat in de introductieve 
dagvaarcling de behoeftigheicl moet gesteld 
zijn, cloc_h bovendien uit de bewoording ,,van 
onderstand te verleenen" afdoende voortvloeit, 
clat men met een behoeftige te doen heeft, ter
wijl de vraag met betrekking tot die behoef
tigheid eerst beantwoording had mogen vinden 
bij betwisting door de wederpartij, dat de on
clersteunde niet een arme was in den zin van 
art. 63 der Armen wet; 

0. ten aanzren van het eerste middel: 
dat de Armenwet bijzondere voorschriften 

geeft voor de wijze, waarop in het a lgemeen 
de vordering tot verhaal van de kosten van 
verzorging moet warden geldend gemaakt; 

dat deze voorschriften echter geen toepas
sing kunnen vinden, indien, zooals hier, men 
geldend wil maken eene vordering tot verhaal 
dier kosten m et vanwaardeverklaring van een 
ter verzekering van het verhaal gelegd be
slag; 

dat in dat geval moet warden gevolgd de 
gewone wijze van rechtspleging en de vorde
ring moet warden gebracht voor den gewonen · 
door de wet daartoe aangewezen rechter, we.Ike 
'in deze, al is het beloop van het gevorderd 
bedrag beneden f 200, in verband met de ge
vorderde vanwaardeverklaring van het beslag, 
is de An.-Rechtbank; 

dat het eerste middel mitsdien juist is, maar 
dat, zal eischer in zijne voorziening tegen het 
vonnis slagen, ook het door hem daartegen in 
h et tweede •middel aangevoerde moet opgaan; 

0. alsnu daaromtrent: 
dat art. 63 van de Armenwet het recht ver

leent tot verhaal van de kosten van verzor
g ing en de grondslagen•voor de daartoe strek
kende vordering in dat artikel warden gevon
den: 

192!) 

dat een dier grondslagen is, dat de kosten 
moeten hebben gestrekt tot verzorging van 
een arme, weshal ve het voor de ontvankelijk
heid der vordering noodzakelijk is, dat de 
dagvaarding deze stelling inhoudt ; 

dat de R echtbank bij het bestreden vonnis 
beslist, dat die stelling niet in de dagvaarding 
voorkornt en e ischer tegen deze feit.elijke be
slissing, welke geheel blijft voor rekening der 
Rechtbank, nie \ met vrucht in cassatie kan 
opkomen; 

dat clan ook van het in cassatie onaantast
bare standpunt, waarop de Rechtbank zich ten 
aanz ien van den inhoucl der dagvaarding 
plaatste, moet warden aangenomen, dat de 
niet-ontvankelijkheid van eischers vordering 
terecht is uitgesproken, zoodat het beroep in 
cassat ie moet warden verworpen; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

11 Nove1nber 1929. BESLUIT tot bepaling 
van het tijdstip van in werking treding 
van de wet van 22 Juni 1929 (Staatsblad 
n°. 326), tot wijzig ing van de wet van 27 
April 1912 ( Staatsblad n°. 165) tot rege-
1 ing van het armbestuur . S . 479. 

Bepaal,/, op 15 December 1929. 

11 November 1929. BESLUIT, houdende na
dere wijziging van het Reglement Indus
trieele Eigendom (Staatsblad n°. 558 van 
1914), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 
12 Juni 1923 (Staatsblad 11°: 262). S. 480. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 17 Septem
ber 1929, n° . 9262, Afdeeling Handel en Nij
verheid; 

Gezien Ons besluit van 15 December 1914 
( Staatsblad n°. 558), houdende vaststelling 
van een Reglement voor het Bureau voor den 
lndust,rieelen Eigendom, laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 12 Juni 1923 (Staatsblad 
n°. 262); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 October 1929, n°. 26) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 ·November 1929, n°. 
12205, Afdeeling Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig artikel. 
Artikel · 9 van het R eglement Industrieele 

Eigendom (Staatsblad n°. 558 van 1914), laat
stelijk gewijzigd b1J Koninklijk besluit van 12 
Juni 1923 (Staatsblad n°. 262) , vervalt. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van <lit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal warden 
gepl aatst en waarvan afschri ft zal warden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den llden November 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister 11an Ar~eid, Handel en Nijverheid, 
'l'. J. Ve r s c h u u r. 

(Uitgeg. 27 Nov. 1929.) 

60 
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11 November 1929. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Arbeidswet 1919, artt. 1 en 2.) 

De omstandigheid, dat de op te werpen 
dijk slechts moest dienen tot fundament 
voor een spoorbaan, het aangenomen hoofd
werk, ontneemt, aan den dijk niet het 
karakter van een in aanbouw zijnd grond
werk, al zou dan ook de aanleg van een 
spoorbaan op zich zelf niet als een grond
werk kunnen worden beschouwd. 

Terecht heeft de Rechtb. beslist, dat de 
arbeid werd verricht in de onderneming, 
waarvan verdachte hoofd en bestuurder 
was, in een werkplaats daarvan. De Rechtb . 
toch heeft vastgesteld, dat als stoker be
dienen -v. e . locomotief v. e. zandtrein 
geschiedde voor het aanvoeren van zand 
tot den aanleg v. e. ringdijk, welke aanleg 
zonder dien aanvoer niet denkbaar was en 
dat de onderneming waarvan verdachte 
hoofd en bestuurder was, al die werkzaam
heden op zich had genomen. 

Op het beroep van D. B., requirant van cas
satie tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank 
te Amsterdam van 21 Mei 1929, waarbij in hoo
ger beroep, na vernietiging van een vonnis van 
het Kantongerecht te Amsterdam van 27 De
cember 1928, de requirant ter zake van: ,,als 
hoofd en bestuurder van eene onderneming niet 
zorgen, dat in zijne onderneming geen arbeid 
wordt verricht in strijd met het bij de Arbeids
wet 1919 bepaalde, gepleegd op twaalf dagen ten 
opzichte van een persoon", met aanhaling van 
de artt. 74, tweede lid, (juncto 24, eerste lid) en 
83 der Arbeidswet 1919, 23, 62 en 91 Sr., is ver
oordeeld tot twaalf geldboeten, ieder ten bedra
ge van een gulden, en een dag vervangende 
hechtenis voor iedere boete. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Besier. 

Bij het bestreden in hooger beroep gewezen 
vonnis is de verdachte veroordeeld tot 12 geld
boeten, ieder ten bedrage van f 1, bij gebreke 
van betaling en verhaal t e vervangen door hech
tenis van een dag voor iedere boete ter zake van 
het daarbij overeenkomstig de telastelegging 
bewezen verklaarde feit : 

,,dat hij te Amsterdam in de maand 
October 1928, althans omstreeks dien tijd 
als hoofd en bestuurder van de onder
neming der firma D. Blankevoort en Zoon, 
Aannemersbedrijf van Baggerwerken, transpor
ten, inkoop van zand enz. niet heeft gezorgd, dat 
in die onderneming in de werkplaats, zijnde een 
in aanbouw zijnd grondwerk (ringdijk) op een 
terrein aan den Slotermeerweg geen arbeid werd 
verricht in strijd met het bij en krachtens de 
Arbeidswet bepaalde, aangezien alstoen in die 
onderneming aldaar arbeid, uitsluitend bestaan
de in het als stoker bedienen van een locomotief 
van een zandtrein werd verricht door H emh-ik 
Johan Agtereek, die de leeftijd van 18 jaar 
nog niet had bereikt. 

,,Genoemde Agtereek verrichtte den arbeid 
des Maandags, Dinsdags, Woensdags, Donder
dags en Vrijdags van 5.30·uur voormiddags tot 
des namiddags 6 uur en des Zaterdags van 5.30 
uur voormiddags tot 11.30 uur voormiddag, 
zijnde langer dan 8½ uur per dag en meer dan 
48 uren per week, zulks in de weken van 1 Octo-

her tot 6 October en van 8 October tot 13 
October 1928". 

De Rechtbank gaf hieraan de benaming : 
,,als hoofd en bestuurder van eene onderneming 
niet zorgen, dat in zijne onderneming geen 
arbeid wordt verricht in strijd met het bij de 
Arbeidswet 1919 bepaalde, gepleegd op twaalf 
dagen ten opzichte van een persoon.'' 

Ten aanzien van de strafbaarheid van het 
bewezene werd in het vonnis overwogen : 

,, dat de raadsman van verdachte heeft be
toogd, dat ten deze geen sprake is van een ,,in 
aanbouw zijnd grondwerk'' en voorts, dat de 
stokersarbeid van getuige Agtereek geen onder
deel van het werk zelf was en derhalve de bepa
lingen der Arbeidswet 1919 daarop niet van 
toepassing zijn ; 

,, dat de Rechtbank echter van oordeel is, dat 
een ringdijk in aanbouw, zijnde een door men
schen opgeworpen aarden wal, dienstdoende als 
waterkeering, of gelijk in casu, als fundament 
van een spoorlijn, beschouwd moet worden als 
,,een in aanbouw zijnd grondwerk'' in den zin 
van art. 2, eerste lid, ender c, der Arbeidswet 
1919 en dat de stokersarbeid van getuige Agter
eek een onderdeel was van dat werk, zulks op de 
volgende gronden : dat van den aanleg van een 
ringdijk de aanvoer van zand een integreerend 
dee! is en dat die aanleg niet denkbaar is zonder 
die aanvoer ; dat de nauwe samenhang tusschen 
een en antler in dit geval tot uiting komt in het 
feit, dat de aanvoer gedeeltelijk geschiedde langs 
den in aanbouw zijnden ringdijk zelven en dat 
verdachte's onderneming zoowel het werk zelf 
uitvoerde als het daarvoor benoodigde zand 
leverde en vervoerde". 

Verdachte herhaalt nu dit dubbel verweer in 
het bij schriftuur aangevoerde middel tot cas
satie, dat als volgt luidt : 

,,Schending door niet toepassing of verkeerde 
toepassing van de artt. 2, 74, 83 der Arbeidswet 
1919 en 352 Sv.; 

,,Dit middel is in twee onderdeelen te splitsen: 
,,a. de aanleg van een spoorbaan valt niet 

onder de in art. 2 sub c vermelde werken of 
wegen; 

,,b. het als stoker bedienen van een zandtrein 
is een daad van uitvoering in een transportbe
drijf en maakt geen onderdeel uit van het grond
werk zelve, ten behoeve waarvan het zand 
wordt aangevoerd". 

Voor art. 2 sub c zal wel moeten worden 
gelezen art. 2, lid 1, sub c. 

Het verweer en het middel tot cassatie vinden 
hun oorsprong in een verwarring tusschen het 
in dit onderdeel van art. 2 gebezigde begrip 
,,werk" en het begrip ,,arbeid" , dat in art. 1 der 
Arbeidswet 1919 wordt omschreven. Het eerste 
is de omschrijving van een plaats (fabriek of 
werkplaats) het tweede is een beperking van 
het begrip werkzaamheid. Ook de R echtbank is 
in de door mij aangehaalde overweging van 
deze verwarring niet geheel vrijgebleven. Im
mers na met juistheid t e hebben beslist, dat een 
ringdijk in aanbouw beschouwd moet worden 
,,als een in aanbouw zijnd grondwerk" in den 
zin van art. 2, sticht zij verwarring door te over
wegen, dat de stokersarbeid van Agtereek een 
onderdeel was van dat werk, also£ arbeid ooit 
een onderdeel kon zija van een ringdijk. Geluk
kig herstelt zij daarna de fout door te overwe
gen, dat van den aanleg van een ringdijk de 
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aanvoer van zand (waarmede Agtereek zich 
bezig hield blijkens <liens vooraf in het vonnis 
opgenomen getuigeverklaring) een integreerend 
dee! is en dat verdachtes onderneming (waarin 
Agtereek volgens diezelfde verklaring dezen 
arbeid verrichtte) het voor het werk, den in 
aanbouw zijnden ringdijk, benoodigd zand 
leverde en vervoerde. De voor de weerlegging 
van verdachtes tweede verweer noodige juiste 
redenen ontbreken dus in het vonnis niet ; 
anders zou het ambtshalve moeten worden 
vernietigd wegens schending van art. 359, 
lid 2, Sv. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

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

Savelberg; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, luidende : 
(Zie Cone!. Adv.-G en.); 

0 . dat bij het bestreden vonnis, met qualifica
tie en strafoplegging a ls voormeld, als bewezen 
is aangenomen, dat, enz. (Zie Cone!. Adv.-Gen.); 

0 . dat de Rechtbank voorts n a de bewezen
verklaring heeft overwogen ten aanzien van 
de strafbaarheid van het bewezene : (Zie Cone!. 
Adv.-Gen.); 

0. omtrent het voorgestelde middel : 
dat bij de toelichting van onderdeel a. niet 

bestreden wordt, dat de ringdijk - door de 
R echtbank nader aangeduid als een door men
schen opgeworpen aarden wal, op zich zelf 
beschouwd een in aanbouw zijnd grondwerk als 
bedoeld in het eerste lid van artikel 2 onder c 
der Arbeidswet zou zijn, doch enkel wordt 
beweerd, dat de omstandigheid dat die dijk 
slechts moest dienen tot fundament voor een 
spoorbaan, het aangenomen hoofdwerk, voor
zegden dijk niet onder voormeld begrip zou doen 
vallen; 

dat evenwel niet is in te zien, waarom die 
omstandigheid aan den op te werpen wal of 
dijk het karakter van een in aanbouw zijnd 
grondw,erk zou ontnemen, al zou dan ook de 
aanleg van een spoorbaan op zich zelf niet als 
een grondwerk kunnen worden beschouwd; 

dat hieruit volgt de ongegrondheid van onder
deel a. van het middel : 

0. met betrekking tot onderdeel b.: 
dat toegegeven moet worden, dat de a rbeid 

van Agtereek geen onderdeel was van ,,het 
werk" in den zin van ,,den ringdijk", <loch dat, 
al zou zulks ten onrechte zijn beslist, dit niet 
tot vernictiging der uitspraak kan leiden, waar 
de Rechtbank immers in ieder geval op juiste 
gronden heeft aangenomen, dat de arbeid van 
Agtereek verricht werd in de onderneming, 
waarvan de verdachte hoofd en bestuurder was, 
in een werkplaats daarvan ; 

dat zij toch heeft vastgesteld, dat de stokers
arbeid van Agtereek geschiedde voor het aan
voeren van zand tot den aanleg van den ring
dijk, welke aanleg zonder <lien aanvoer niet 
denkbaar was en dat de onderneming, waarvan 
de verdachte hoofd en bestuurder was, al die 
werkzaamheden had op zich genomen ; . 

dat voorts uit hetgeen is bepaald bij het derde 
lid van art. 1 onder e en bij het tweede lid van 
art. 2 onder c der Arbeidswet volgt, dat ten deze 
Sprake was van een onderneming en van een 

werkplaats als bedoeld in de artt. 74, tweede 
lid, en 24 eerste lid ; 

dat mitsdien ook onderdeel b. van het middel 
niet tot cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

12 Nove1nber· 1929. BESLUIT tot intrekking 
van het Koninklij k besluit van 30 Augustus 
1929 ( Staatsblad n°. 426) tot schorsing 
van de besluiten van d e Raden der ge
meenten Beerta, Bellingwolde en Meeden, 
onderscheidenlijk van 8, 12 en 9 Augustus 
1929, alle strekkende tot niet-bekrachti
•ging van de ingevolge artikel 187 der Ge
meentewet door de Burgemeesters dier on
derscheidene gemeenten uitgevaardigde al
gemeene voorschriften van politie. S. 481. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
· Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 7 November 1929, n°. 9705, 
afdeeling Binnenla ndsch Bestuur; 

Gezien Ons Besluit van 30 Augustus 1929 
(Staatsblad n°. 426) tot schorsing van de be
sluiten van de Raden der gemeenten B eerta, 
B ellingwolde en Meeden, onderscheidenl ijk 
van 8, 12 en 9 Augustus 1929 , alle strekkende 
tot niet-bekrachtiging van de ingevolge artikel 
187 der Gemeentewet door de Burgemeesters 
dier onderscheidene gemeenten ui tgevaardigde 
algemeene voorschriften van po! it ie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons voormeld besluit van 30 Augustus 1929 

( Staatsblad 11°. 426) in te trekken. 
Onze M inister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw is belast _met de uitvoering van <lit 
bes I uit, hetwelk in het Staatsblad zal word en 
geplaatst. 

H et Loo, den 12den November 1929. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Staat, 
Minister van Binnenland,sche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 26 Nov. 1929. ) 

12 No,,e1nbe1· 1929. BESLUIT tot intrekking 
van het Koninklijk besluit van 10 October 
1929 (Staatsblad 11°. 453 ), tot schorsing 
van het besluit van den Raad der ge
meente N 001·dbroek van 17 September 
1929, strekkende tot n iet-bekrachtiging 
van de ingevolge artikel 187 der Gemeen
tewet door den Burgemeester dier ge
meente uitgevaardigde a lgemeene voor
schriften van politie. S. 482. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Staat, Minister van Binnenl andsche Zaken en 
Landbouw, van 7 November 1929, n°. 9746, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gezien Ons besluit van 10 October 1929 
( Staatsblad 11°. 453), tot schorsing van het 
besluit van den Raad der gemeente Noord
broek van 17 September 1929, strekkende tot 
niet-bekrachtiging van de ingevolge artikel 
187 der Gemeentewet door den Burgemeester 
dier gemeente uitgevaardigde algemeene voor
schriften van politie; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
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Ons voormeld beslui t van 10 October 1929 
(Staatsblad n°. 453) in te trekken . 

Onze :Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal war
den geplaatst. 

H et Loo, den 12den November 1929. 
WILHELMINA. 

D e ~Minister van Staat, 
."tl-inister ·van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 26 Nov. 1929.) 

13 Nov em ber 1929. BESLUIT tot nadere wij 
ziging van het Reisbesluit 1916, laatste
lijk gewijzigd bij besluit van 25 Maart 
1926 (Staatsblad n°. 51) . S . 483. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 23 October 1929, n°. 132, Ge
nerale Thesaurie; 

Den Raad van State gehoord ·(advies van 5 
November 1929, n°. 25); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van 9 November 1929, n°. 
103, Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 

Eenig artikel. 
Met wijziging in zooverre van Ons besluit 

van 29 October 1915 (Staatsblad n°. 451), 
laatstelijk gewijzigd bij besluit van 25 Maart 
1926 ( Staatsblad n°. 51), worden de genees
kund igen bij de Arbeidsinspectie gerangschikt 
in de tweede klasse van het in artikel 2 be
doelde tarief. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit be
slnit, dat in het Staatsblad zal warden ge
plaatst en waarvan afschrift zal warden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 13den November 1929. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Financien, D e Ge e r. 
(Uitgeg. 20 Nov. 1929.) 

14 November 1929. ·wET, houdende naturali
satie van E. Collet en 19 anderen. S. 484. 

Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat Engelbert Coll et en 19 anderen aan Ons 
een verzoek om natural isatie hebben i nge
diend, met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemden voo1· zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 
268 ) op het Nederlanderschap en het ingeze
tenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Engelbert Collet, geboren te Watten

scheidt (P,·uisen) den 22 December 1881, ar• 
beider, wonende te Allendorf- (Pruisen); 

2° . Launnz Geilen, geboren te Tuddern 
(Pruisen) den 3 Juni 1893, landbouwer, wo
nende te Tilddern ( Pruisen); -

3°. Ma,·ia Gertrud Gcilen, geboren te Tud-

d e1·n (Pruisen) den 3 November 1896, werk
zaam in boerenbedrijf, wonende te Tuddern 
(P,·uisen); 

4°. Ghaskel (Chaskiel) Halper(n), geboren 
te Belz (Pol en) den 2 Februari 1897, klok
kenmaker, wonende te 's-Gravenhage, provin
cie Zuidholland; 

5°. Carl F 1·ied1·ich Conrad H eine, geboren 
te Cassel (P?'Uisen) den 11 October 1887, in
strumentmaker, wonende te Leiden, provincie 
Zuidholland; 

6°. Ernst Emil Hermann, geboren te Siic h
sisch-R egen (Rumenie) den 9 April 1883, be
drijfsleider, wonende te Nijmegen, provincie 
Gelderland; 

7°. 1-lenri Guillaum,e Leon Kerckhoff, ge
boren te I xell es (llelgie) den 5 Juni 1876, 
photograaf, wonende te I xelles (Belgie ); 

8° . P ete,• J oseph Horfe1·, geboren te Scher
penseel ( P ruisen) den 25 J anuari 1894, land
bouwer, wonende te S cherpenseel (Pruisen); 

9°. Ge,·hard Joseph Lavalle, geboren te 
Stolberg ( Pn,isen) den 31 Mei 1887, werk
man, wonende te Stolberg (Pruisen); 

10°. Elisabeth Odeke1·ken, geboren te Stake, 
gemeente Gangelt (Pruisen) den 31 December 
1892, zonder beroep, wonende te Stake, ge
meente Gangel t. ( Pruisen); 

11°. H end1·ik P eters, geboren te Uithuizen 
(Groningen) den 8 Augustus 1903, landarbei
der, wonende te Uithuizen, provincie Gronin
gen; 

12°. H ube,·t Salmann, geboren · te Dussel
dorf -Ob erkassel (Pruisen) den 11 Februari 
1897, fabrieksarbeider, wonende te Dusseldorj 
( Pruisen) ; 

13°. L eonard Josef Scheepers , geboren · te 
E1·pen/Waldenrath (Pruisen) den 29 Januari 
1897, smid, wonende te Aken (P1·uisen ); 

14°. Mathias Schreurs, geboren te Wehr 
( Pruisen) den 28 October 1885, landbouwer, 
wonende te W ehr b/Heinsberg (Pruisen); 

15°. Theodor Aloysius Johannes Sonne
mans, geboren tB Diilken (Pruisen) den 21 
Juli 1897, koopman, wonende te Viersen 
(Pruisen); 

16°. J ohann Pete1· Spanjaa,·d, geb'oren te 
B enrath (Pruisen) den 17 April 1874, tuinier, 
wonende te f(l ee j (Pruisen). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij art. 
3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n°. 268) op het Ne
derlanderschap en het ingezetenschap, laatste
lijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan : 

1°. L eonard Esser, geboren te Ke,·krade 
(Limburg) den 25 J anuari 1895, mijnwerker, 
wonende te K erk?·ade, provincie L imburg; 

2° . Gerardus Alphons Maass, geboren te 
Nijmeg en (Gelde1'land) den 22 Maart 1906, 
leerling-wagenmeester bij de Nederlandsche 
Spoorwegen, wonende te Amste,·dam, provin
cie N 001·dholland; 

3° . Mathia.; Schmitz, geboren te Venlo 
(Limburg) den 9 September 1894, fabrieks
arbeider, wonende te Venlo, provincie Lim
burg; 

4°. Seije Jacob Wotte, geboren te Sneek 
(Friesland) den 20 Maart 1903, tijdelij k agent 
van politie , wonende te Enschede, provincie 
Overijsset. 
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3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkond ig ing. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

November 1929. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Just itie, J . Donner. 
(Uitgeg . 25 Nov. 1929. ) 

14 Novembe,· 1929. WET, houdende natura
lisatie van A . G. Giesers, weduwe van J. 
H. Moors, en 19 anderen. S. 485. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te we ten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat Anna Getrud Giesers, weduwe van Joannes 
H ubertus ~Moors, en 19 anderen aan Ons een 
verzoek om naturalisatie hebben inged iend, 
met overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voo,· zooveel doenlijk - van de 
bewij sstukken, bedoeld in art. 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) , op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Anna Gertrud Giesers, weduwe van J o

annes Hub e,·tus Moors, geboren te Viersen 
( Pruisen) den 21 Augustus 1876, zonder be
roep, wonende te Vi ersen ( P,·uisen) ; 

2°. W ilhel,n Christian Friedrich H ein1·ich 
H enneike, geboren te H annover (Duitschland) 
den 23 J u li 1882, kolenwerker, wonende te 
A rnst erda,n, provincie N oordholland; 

3°. Richard August Gustav Wilhelm Ha
nitz, geboren te Stettin ( Pruisen) den 1 J uni 
1880, koopman, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

4°. Alf,·ed l(l ein, geboren te Miinchen 
(Beieren) den 30 Mei 1900, koopman, wonen
de te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

5°. Friedrich Korten, geboren te Dalheim 
( Pruisen) den 7 Juni 1883, boormeester, wo
nende te H ony (Belgie.); 

6°. B verwijn Rudolf Frits Melste,·, geboren 
te Enschede ( Overijssel) den 12 December 
1887, planter, wonende te Da,npit (Neder
landsch- l ndie); 

7° . Paulus M en gelaers, geboren te H illens
be1·g-Weh1· (Pniisen) den 7 October 1889, 
landbouwer, wonende te H illensberg-Wehr 
( P,·uisen); 

8°. Clementia Ad,·iana Ludovica Nijland, 
geboren te Antwerpen (B elgiii) den 19 J a nu
ari 1895, zonder beroep, wonende te Borge,·
hout bij Antwerpen (B el gie); 

9°. Pete,· Gerhard Pauwen, geboren te 
Dusseldo1-f (Pruisen) den 24 Mei 1895, fa
brieksarbeider, wonende te Diisseldorf (Prui 
sen); 

10°. August Jo sef R einders, gcboren te 
Wiirselen (Pruisen) den 19 Mei 1894, werk
man, wonende te Wiirs el en ( P1·uisen); 

11 °. H ersch Chaini Scharjsiein, geboren te 
Plonsk (Polen) den 30 Aug ustus/10 Septem
ber 1897, kooprnan , wonende te 's-G,·avenhage, 
provincie Zuidholland; 

12°. l wan Vasilievich S,nimoff, geboren 
te Wladimir (Rusland) den 30 J anuar i/12 Fe-

bruari 1895, vl iegen ier , wonende te Amster
dam, provincie 11' oordholland; 

13°. Margaretha Ma,·ia Anna Stenz, gebo
ren te Lutgendort,nund (Pruisen) den 16 Sep
tember 1901, kloosterzuste r, wonende te Echt, 
provincie Lin,burg; 

14°. Mar·ia H elena Vaessen, geboren te 
Bracht ( P ,·uisen) den 25 Maart 1892, naaister, 
wonende te Lobbe1·ich (P,·uisen); 

15°. P ete,· J ohann W olters, geboren te 
I(arken (Pruisen) den 23 Mei 1870, leerwer
ker, wonende te Dre,nmen b/Heinsberg (P,·ui
sen); 

16°. H eim·ich P ete,· van Zadel hof , geboren 
te Geldem (Pruisen) den 8 September 1891, 
koopman, wonende te Geldern (P,·uisen). 

2. Met afwijki ng van het bepaalde bij art. 
3, vierde lid, onder 3° ., der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n°. 268) op het Ne
derlanderschap en het ingezetenschap, l aatste
lijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 ( Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van N ederlander verleend aan: 

1 °. Brownlow Emile Bou,·dillon, geboren te 
's-Gravenhage (Zuidholland) den 23 Septem
ber 1907, kantoorbediende, wonende te 's- G1·a
venhage, provincie Zuidholland; 

2° . Constant Raes, geboren te B i·unssu,n 
(Li1nb·u1·g) den 3 Augustus 1901, treinsrn id , 
wonende te B runssu1n, provincie Li,nbu,·g; 

3°. P ieter J osevh Schro ede,·, geboren te 
He,·krade (L irnbu,·g) den 6 Juni 1897, rnijn
werker, wonende te K.erkrade, provincie Lim
burg; 

4°. J oseph Wolak, geboren te Gelsenkir
chen ( Pruisen) den 11 Augustus 1904, mij n
beambte, wonende te Ubach ove,· Wo,·-ms, pro
vincie L i11abu1·g . 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien hare r afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Pal e ize het Loo, den 14den 

November 1929. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Justitie, J. Donner. 
(Uitgeg. 25 Nov . 1929.) 

14 Nove11ibe1· 1929. \VET, houdende natura
lisatie van P. A . B1·oekx en 19 anderen. 
S. 486. 

Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat Peter Antoon Broekx en 19 anderen aan 
Ons een verzoek om natu ralisatie hebben in
ged iend, met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 
268) op het Nederlanderschap en het ingeze
tenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedani gheid van N ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Peter A 11toon Broekx, geboren te Neer

pelt (Belgie) den 4 Juli 1872, koopman, wo
nende te Valkenswaa,·d, provincie Noordbra
bant; 

2°. J ohann Joseph D egens, geboren te 
Eilendorf (Pruisen) den 24 Mei 1889, werk
man, wonende te E ilendorf (Pruisen); 
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3°. M athias Delehaye, geboren te H erzo
genrath (P ruisen) den 3 December 1895, za
delmaker, wonende te H erzogenrath ( P rui
sen); 

4°. Johann Nikolas Geilkens, geboren te 
H itlensberg-Wehr ( Pruisen) den 7 December 
1872, landbouwer, wonende te H illensberg 
(P1·uisen); 

5°. L eonhard Gelissen, geboren te Suster
secl , gemeente W ehr ( P ruisen), den 21 Augus
tus 1886, timmerman, wone·nde te Sust e,·seel, 
gemeente W ehr ( P ruisen); 

6°. Wilhelm Albert van Gemert, geboren 
te Goch (P,·uisen) den 16 April 1895, kan
toorbediende, wonende te Kl ee/ (Pruisen); 

7°. J ohann W ilhelm Gravendijck, geboren 
te Stmelen ( Pruisen) den 21 F ebruari 1893, 
landbouwer, wonende te H insbeck ( P ruisen) ; 

8°. Leib (Leo) Grun/eld, geboren te L ibau 
(Letland) den 10/22 J anuar i 1896, correspon
dent, wonende te Amsterda,n, provincie Noord
holland; 

9°. A1·thur Pie,-re Anathole Gu/fens, ge
boren te 'l'ongeren (B elgie) den 3 J uli 1886, 
a rbeider, wonende te Maastricht, provincie 
Limburg; 

10°. P aul Haardt, geboren te Napels ( I ta
l ii!) den 2 Augustus 1865, koopman, wonende 
te B russel (B elgie); 

11 °. Anton Gerhard Hocks, geboren te 
Forst-A ken (P ,·uisen) den 23 Juli 1897, sla
ger, wonende te Eilendo,"f ( P ruisen); 

12°. Antonius Jansen, geboren te Mulheim 
a/d Ruhr (Pruisen) den 17 November 1891, 
fabrieksarbeider, wonende te Dusseldor/-Ober
kassel (P ruisen); 

13°. ,lfaria Theresia Koerver, geboren te 
Scherpenseel (Pruisen) den 13 Februari 1890, 
boerin, wonende te Scherpenseel (P ruisen); 

14°. Maria J oanna Sophia Van NerU1n, 
geboren te Hasselt ( B clgie) den 24 November 
1867, leerares, wonende te Rotte,·dam, pro
vincie ½uidholland; 

15°. Edga,·dus Alphonsus M a1·ia Truyens, 
geboren te St. Nikolaas ( B elg ie) den 6 J anu
ar i 1907, onderwijzer, wonende te H ulst, pro
vincie Z eeland; 

16°. J ulius Water,nann, geboren te Bun,J,e 
( Pruisen) den 26 April 1876, graanhandelaar, 
wonende te Nieuweschans, provincie Gro
ningen. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij art. 
3, v ierde lid, onder 3°., der wet van 12 De
cember 1892 ( Staatsblad n°. 26&.) op het Ne
derl anderschap en het ingezetenschap , laatste
lijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n° . 955), wordt bij deze de 
hoedan igheid van Nederlander verleend aan: 

1 °. H er,nanus J ohannes Bruggemann, ge
boren te H oorn (Noordholland) den 11 Augus
tus 1901, bouwkundig teekenaar, wonende te 
Alkmaa,·, provincie Noordholland; 

2° . Gerard Garel van der Gen, geboren te 
Pretoria (Zuid-A/rika) den 23 J anuari 1897, 
kantoorbediende, wonende te Rotte,·dam., pro
vincie Z uidholland; 

3°. W ilhelm J oseph Mack, geboren te 
B ruh.l (Pruisen) den 28 J ul i 1868, koopman, 
wonende te Rhenen, provincie Gelder/and_; 

4°. Maria Antonius J oseph Schorsch, gebo
ren te K e,·kmde (Limburg) den 1 September 
1907, instrumentmaker, wonende te Sittard, 
provincie Limburg. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den <lag na <lien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

November 1929. 
WILHELMINA. 

D e JJfinister van J ustitie, J. Donn er. 
(Uitgeg . 25 Nov. 1929.) 

14 Nove1nb er 1929. WET, houdende natura
lisatie van C. Beckers en 20 anderen. S . 
487. 

Wij WILHELMI A, enz .... doen te weten: 
AJzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat Carl B eckers en 20 anderen aan Ons een 
verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in ar itkel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsb lad n°. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 
December 1920 (Staatsb lad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van N ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Carl B eckers, geboren te Soetenich 

(Pr·uisen) den 18 Augustus 1897, arbeider, 
wonende te W ul /rath ( Pruisen); 

2°. M aria Augusta Jo sepha Adelaidis B il
m eyer, geboren te Antwerpen ( B elgie) den 19 
]Haart 1890, kloosterzuster, wonende te H,ee1·-
l en, provincie Li1nburg; . 

3°. Hartog Daniel Cohen, geboren te L ee,· 
(Pruisen) den 29 Mei 1883, veehandelaar, 
wonende te Leer (Pruisen); 

4°. Willij Daniel Cohen, geboren te L eer 
( P ruisen) den 20 Augustus 1884, koopman, 
wonende te Leer (Pruisen); 

5 . Louis Cornfield, geboren te Medan 
(Ned.-lndie) den 25 Juli 1893, koopman, wo
nende te M edan (Ned.- l ndie); 

6°. Carolina Cremer, weduwe van Willem 
Gerrit Jolink, geboren te Eibergen (Gelder
land) den 29 September 1870, zonder beroep, 
wonende te Bussu1n, provincie Noordholland; 

7°. Anna Elisabeth IJaneils, geboren te 
St,·aelen ( P ruisen) den 27 Juli 1897, gouver
nante, wonende te Brussel (B elgie); 

8°. Gerhard Duckerho//, geboren te Bim
men ( Pruisen) den 18 Juni 1860, arbeider, 
wonende te K eeken ( Pruisen); 

9°. Laurenzius Hub e,·tus Gabriel J anssen, 
geboren te Wankum (P,··uisen) den 24 Juli 
1874, landbouwer, wonen de te Wankum (Prui
sen); 

10°. August Karl Jorke, geboren te Bar
men (P ruisen) den 21 J anuari 1904, fabrieks
arbeider, wonende te Nijkerk, provinc ie Gel
de1·land; 

11°. Dr. Sietse Oene L os, geboren te Nieu
wer-Amstel (Noo,·dholland) den 12 October 
1871 , predikant, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

12°. Catharina Nuijen, geboren te E1·krath 
(P-ruisen) den 19 J anuari 1893, naa ister, wo
nende te Haan (Pruisen); 

13°. P eter L eonhard 0/fe,·geld, geboren te 
A ken ( Pruisen) den 16 October 1884, koop: 
man, wonende te Antwerpen (B elgie); 

14°. Wilhelm Conrad Ove,·kamp, geboren 
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te Diisseld01·f ( Pruisen) den 22 October 1889, 
kellner, wonende te Diisseldorf (Pruisen); 

15°. Felix Robertus Hermann Rhodius, ge
boren te Antwerpen (Belgie) den 4 Mei 1881, 
koopman, wonende te H eemstede, provinci!) 
N oordholland; 

16°. Wilhelni Anton Hubert Scholtes, ge
boren te Dusseldorf (P1·uisen) den 1 Januari 
1895, expediteur en handelaar in kolen, wo
nende te Dussddorf (Pruisen); 

· 17°_ H ennann Rei nha1·dt Thosz (Thoss) , 
geboren te Thwma (Saksen) den 15 Mei 1880, 
kleermaker, wonende te Utrecht , provincie 
Utrecht .: 

18°. H enri Severinus Van Vlaenderen, ge
boren te ' s-Gravenhage (Zuidholland) den 22 
.Juni 1898, onderwijzer, wonende te Thorn , 
provincie Lirr,;burg. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij art .. 
3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n°. 268) op het Ne
derlanderschap en het ingezetenschap, laatste
lijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955,), wordt bij deze de 
hoedanighe id van Nederlander verleend aan : 

1 ° . Johannes Fi·anciscus Baltzer, geboren 
te Zutphen (Gelde,·land) den 5 Juni 1894, 
schrijver, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland; 

2 . Louis Junke,·, geboren te Frankfort 
a /Main (Pruisen) den 11 November 1872, op
zichter bij de boschpolitie iri Suriname, wo
nende te Parama1·ibo (Suriname). 

3. Met uitb1·eiding van het bepaalde bij ar
tikel 6 van de wet van 12 December 1892 
( Staa.tsblad n°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
n°. 955), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Geertruida Johanna 
H enrb·ika Jolink, geboren te Amsterdam-Sla
t en (Noordholland) aen 13 Mei 1908, telefo
niste, wonende te Bussum, provincie Noord
holland. 

4. Deze . wet treedt in werking met ingang 
van den <lag na <lien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

November 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Donner. 
(Uitgeg. 25 Nov. 1929. ) 

14 November 1929. WET tot verhooging van 
het zevende Hoofdstuk B der Rij ksbegroo
ting voor het dienstjaar 1929. S. 488. 

14 Novembe,· 1929. WET tot wijziging van 
de wet tot vaststelling van de begrooting 
van het Staatsmuntbedrijf voor het dienst
jaar 1929. S . 489. 

14 November 1929. WET tot w1Jz1g111g der 
wet op de m iddelen voor het dienstjaar 
1929. s. 490. 

14 Novembe,· 1929. ,vET, houdende goedkeu
ring van den onderhandschen verkoop aan 
de gemeente 's-Hertogenbosch van een per
ceel voormaligen militairen grand, gele
gen a.an den OrtenscheJ1 Maasdijk onder 
's-Hertogenbosch. S. 491. 

14 No ·i·ember 1929. WET tot aanvulling en 
verhooging van het negende Hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1929. S. 492. 

14 November 1929. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Zuiderzeesteunbesluit (Ko
ninklijk besluit van den 28sten November 
1927, Staatsblad n°. 365). S. 493. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 17 October 1929, La. A, Af
deel ing Waterstaat T; 

Gelet op artikel 14 van de Zuiderzeesteun
wet 1925 (Staatsblad n°. 290) en op het Zui
derzeesteunbesluit (Koninklijk besluit van 28 
November 1927, Staatsblad n°. 365); 

Den Raad van State gehoord, advies van 5 
November 1929, n°. 26; 

Gezien het rapport van Onzen voornoemden 
Minister van 9 November 1929, La. G., Af
deeling Waterstaat T; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig artikel . 
Artikel 8 van ons besluit van 28 November 

1927 (Staatsblad n°. 365) wordt vervangen 
door het volgende : 

Toelagen, die het elders ter hand nemen van 
arbeid kunnen vergemakkelijken. 

Art. 8. 1 . Met het doe! het elders ter hanJ 
nemen van arbeid of bedrijf te vergemal\_ke
]ijken, kan aan belanghebbenden eene toelage 
worden verleend, hetzij in den vorm van een 
bedrag in eens, hetzij in den vorm van een 
tijdelijken toeslag op het loon uit den arbeid 
of op het inkomen uit het bedrijf. 

2. De grootte van het toe te kennen be
drag in eens wordt voo1· ieder geval afzonder
lijk bepaald. Aan de uitbetaling van <lit be
drag kunnen voorwaarden worden verbonden, 
ter bevordering van het bereiken van het be
oogde doe!. 

3. De toeslag wordt verleend met inachtne
ming van de volgende re gel en: 

a. Het totaal inkomen, met inbegrip van 
den toeslag, zal niet mogen overschrijden: 

voor een ongehuwde: een bedrag van twaalf 
gulden per week; 

voor een gehuwde of ongehuwden kostwin
ner: een bedrag van vierentwintig, tweeen
twintig, of twintig gulden per week, naar ge
lang de belanghebbende is te werk gesteld in 
eene gemeente, welke volgens het Bezoldi
gingsbesluit Burgerlijke Rijksarribtenaren is 
gerangschikt in de eerste, tweede of derde 
klasse. 

b. De toeslag kan in den regel alleen dan 
worden verleend, wanneer redelijkerwijze mag 
warden verwacht, dat de ter hand te nemen 
arbeid of het ter hand te nemen bedr'ijf blij
vend of althans van langen duur zal zijn. 
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c. Een belanghebbende, wien de toeslag is 
verleend, komt voor een nieuwen toeslag niet 
in aanmerking tenzij sedert het einde van het 
tijdvak, gedurende hetwelk de toeslag werd 
genoten, ten minste zes maanden zijn verstre
ken en de belanghebbende niet door eigen 
toedoen buiten arbeid of bedrijf is geraakt. 

d . De toeslag wordt, behoudens bijzondere 
omstandigheden, niet !anger verleend dan voor 
zes achtereenvolgende weken. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad Z'lt] worden geplaatst en aan den 
Raad van State in afschrift zal worden mede
gedeeld. 

Het Loo, den 14den November 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J. Rey me r. 
· (Uitgeg. 27 Nov. 1929.) 

16 Nove,nber 1929. BESLUIT tot vaststelling 
van een a lgemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, 
en artikel 31, eerste lid, der Ziektewet. 
S. 494. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijve.rheid van 10 October 
1929, n°. 2623, Afdeeling Arbeidersverzeke
rino-• 

Ge'zien artikel 11, eerste lid, en artikel 31, 
eerste lid, der Ziektewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 5 November 1929, n°. 31); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 November 1929, n°. 
2939, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. 1. De werkgever is verplicht voor 

15 December 1929 aan den Raad van Arbeid, 
binnen wiens gebied zijn onderneming is ge
vestigd, opgaaf te doen: 

a. van zijn naam, voornan1en en woon
plaats; 

b. van den zetel zijner onderneming; 
c. of hij voornemens is zich ten aanzien 

van de uitvoering der Ziektewet aan te sluiten 
bij eene erken·de bedrijfsvereeniging, als be
doeld in artikel 91 der Ziektewet en zoo ja, 
welke· 

d. ;an het aantal arbeiders, dat dooreen
genomen in 1929 in zij n onderneming werk
zaam zal zijn geweest; 

e. · van het aan de onder d bedoelde arbei
ders over 1929 in totaal uitbetaald loon (ge
raamd over de maand December); 

f. of, in hoeverre en op welke wijze hij ge
bruik heeft gemaakt van de bevoegdheid, toe
gekend in artikel 13 der Ziektewet. 

2. De in het vorig lid bedoelde opgaaf ge
schiedt door de inlevering van een door Onzen. 
met de uitvoerilfg der Ziektewet belasten Mi
nister vastgesteld formulier, door den werk
gever ingevuld. 

2. 1. De werkgever is gehouden ten aan
zien van. alle personen in zijn dienst gedurende 
het t1Jdvak, waarop de aangifte betrekking 
heeft, voorzooverre die personen ingevol ge de 
Ziektewet bij de ziekenkas van den Raad van 

Arbeid verplicht verzekerd zijn, aangifte te 
doen van: 

a. volgnummer, waaronder elke arbe ider 
voorkomt op de loonlijst door den werkgever 
irigevolge de bepalingen der Ongevallenwet 
1921 of der Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922 aangehonden; 

b. naam en voornamen van elken arbeider; 
c. het rentenummer van elken arbeider, di e 

tevens verzekerd is volgens de Invaliditeits
wet. 

2. De in het vorig I id bedoelde aangifte ge
schiedt door invulling van een door Onzen 
voornoemden Minister vastgesteld formulier 
en inzending daarvan tegelijk met de inleve
i·ing van de loonlijst, of het stuk, hetwelk in 
de plaats daarvan moet warden aangehouden. 
Indien geen loonlijst, noch eenig stuk in de 
plaats daarvan wordt aangehouden, moet het 
in <lit lid bedoeld formulier warden ingezon
den aan den Raad van Arbeid, bedoeld in 
artikel 1, binnen 30 dagen, onderscheidenlijk 
na 1 Januari en na 1 Juli van elk jaar. 

3. De in de artikelen 1 en 2 bedoelde for
mulieren worden door de Raden van Arbeid 
uitgereikt en zijn vergezeld van een door On
zen voornoemden Minister vastgestelde toe
lichting. 

4. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal warden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 16den November 1929. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J . Verso h u u r. 

(Uitgeg. 2 D ec. 1929.) 

19 Novernbe,· 1929. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
tusschen den Nederlandschen Consul-Gene
raal te Montreal en den Canadeeschen 
Sec1'etar is van Staat voor Buitenlandsche 
Zaken gewisselde nota's dd. 23 Septem
ber 1929, houdende regelen ter voorko
ming wederzijds van het heffen van dub
bele inkomstenbelasting ten aanzien van 
winsten uit het scheepvaartbedrij f. S . 495. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de tusschen den Consul-Generaal der 

N ederlanden te Montreal en den Canadeeschen 
Secretaris van Staat voor Buitenlandsche Za
ken gewisselde nota's dd. 23 September 1929, 
houdende regelen ter voorkoming wederzijds 
van het heffen van dubbele inkomstenbelas
ting ten aanzien van winsten uit het scheep
vaartbedrij f, wel ke nota's in afdruk en, voor 
zooveel de Canadeesche nota betreft, tevens in 
vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 12den N ovem
ber 1929, Di rectie van het Protocol, n°. 33962; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde nota's te doen bekend ma

ken door de plaatsing van dit Besluit in het 
/::Jtaatsblad. 
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Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, bela~t met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 19den November 1929. 
WILHELMINA. 

De ]lfiniste,· van Buitenlanli8che Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 3 Dec. 1929.) 
N°. 3206. 

Ottawa, 23 September 1929. 

Mijnheer de Secretaris van Staat, 

Vermits het de wensch onzer Regeeringen 
is eene overeenkomst te sluiten tot wederzijd
sche vrijstell i ng van belasti ngen naar de in
komsten in zekere gevallen, waarbij winsten 
voortvloeien uit het scheepsvaartbedrijf, heb 
ik de eer U mede te deelen, dat de Regeering 
van Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen zich vereenigt met de volgende over
eenkomst: 

1. Met betrekking tot Nederland verklaart 
de Nederlandsche Reegeering: dat overeen
komstig de wetten van Nederland betreffende 
de belastingen naar het inkomen (Wet op de 
inkomstenbel asting van 19 December 1914 , 
Staatsblad n°. 563, wet op de verdedigings
belasting II van 28 December 1926, Staats
blad n°. 430) de inkomsten, verkregen met de 
exploi tatie van schepen, die het eigendom zij n 
of gebez igd worden door personen of licha
men, wonende of gevestigd in Canada, zullen 
zijn vrijgesteld van belasting, en dat overeen
komstig de wet van Nederland betreffende de 
dividend- en tantiemebelasting (Wet op de 
dividend- en tantiemebelasting van 11 Januari 
1918, Staat.sblad n°. 4) de voordeelen, ver
kregen met de exploitatie van schepen, die het 
eigendom zijn van of gebezigd worden door 
lichamen, gevestigd in Canada, op ge lijke 
wijze zull en zijn vrijgesteld van belasting. 

2. Met betrekking tot de Dominion Canada 
verklaart de Canadeesche Regeering, dat over
eenkomstig de bepalingen van de wet op de 
inkomstenbel asting 1917 ( oorlogsbelasting), 
Hoofdstuk 97, van de Canadeesche wetten 
1927, zooals deze gewijzigd is, de inkomsten, 
verkregen met de exploitatie van schepen, di e 
het eigendom zijn van of gebezigd worden 
door personen of I ichamen, wonende of geves
tigd in Nededancl, niet aan belasting zu ll en 
worden onderworpen. 

3. Het is we! te verstaan, dat de uitdruk
king ,,exploitatie van schepen" beteekent het 
bedrijf, uitgeoefend door een eigenaar van 
schepen, en dat bij de toepassing van deze 
omschrijving de uitdrukking ,,eigenaar" iede
ren bevrachter omvat. 

4. Er is overeengekomen, dat de vrijstcl
ling vau belasting va n de inkomsten, verkre
gen met de exploitatie van de vorenbedoelde 
schepen, geacht wordt te werken met betrek
king tot de inkomsten van belastingjaren, 
eindigende in het jaar 1929 en in ieder jaar 
daarna, tenzij zij herroepen is door eene der 
partij en, die daarvan aan de andere zal moe
ten kennis geven een jaar voor den aanvang 
van het betreffend belastingjaar of, tenzij zij 

op andere wijze is herroepen, door de intrek
king van de wetten op de belastingen naar de 
inkomsten in een van beide landen. 

5. Verder is overeengekornen, dat belas
t ingen, die door personen of lichamen, wo
nende of gevestigd op het geb ied van de an
dere partii, betaald zijn meer clan een jaar 
v66r de dagteekening van deze overeenkomst, 

· niet zull en worden terugbetaald. 
Ik heb de eer te zijn, Mijnheer de Secre

taris van Staat, 
de Consul-Generaal der Nederlanden, 

J.A.S c huurman. 

Den B eere S ec1•ctaris van Staat voor 
Buitenlanli8che Zakcn, Ottawa. 

Department of External 
Affairs Canada. 

Ottawa, September 23rd. 1929. 
Sir, 

It being the desire of our respective Go
vernments to effect an arrangement for reci
procal exemption from Income Tax of income 
ar ising within their respective countries from 
the operation therein of sh ips owned or con
trolled by and used in the business of persons 
or corporations resident in the country of the 
other, I have the honour to inform yo u that 
the Canadian Government agrees to the fol
lowing undertaking: 

1. In respect of Canada the Canadian Go
vernment undertakes that in accordance with 
the provisions of the Income War Tax Act 
1917, Revised Statutes of Canada, 1927, Chap
ter 97 as amended, the income from the 
operation of ships owned or operated by per
sons or corporations resident in the Nether
lands shall not be li able to taxation. 

2. In respect of the N ether] ands the Ne
therland Government undertakes that in ac
cordance with the laws of the N etherlands 
relating to income tax (Wet op de inkomsten
belasting van 19 December 1914, Staatsblad 
n° . 563; wet op de verdedigingsbelasting II 
van 28 December 1926, Staats blad n°. 430 ) 
the income from the operation of sh ips owned 
or operated by persons or corporntions res i
dent in Canada, shall in I ike manner be 
exempt from taxation and that in accordance 
with the laws of the Netherlands relat ing to 
dividend and tantieme tax (Wet op de divi
dend- en tantiemebelasting van 11 Januari 
1918, Staatsbla,d 11°. 4) the profits from the 
operation of ships owned or operated by cor
porations res ident in Canada, shall .in like 
manner be exempt from taxation. 

3. It is understood that the express ion 
,,operation of sh ips" means the business car
ried on by an owner of ships and that for the 
purpose of this def inition the expression ,,ow
ner" includes any charterer. 

4. It is agreed that the exemption from 
income tax on the income derived from the 
operation of the aforementioned sh ips shall be 
deemed to be effective in respect of the in
come of fiscal periods ending in the year 
1929, and each. yaer there after until rescin
ded by either party giv ing to the other notice 
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one year in advance of the fiscal periods af
fected, or until otherwise rescinded by the 
repeal of the income tax laws of either country. 

5. It is further agreed that taxes which 
have been paid by persons or corporations 
l'esident in the country of the other and which 
have been paid more than a year from the 
date hereof shall not be l'efunded . 

I have the honour to be, 
S il', 

Your obedient servant, 
For Secl'etary of State for External Affairs, 

0. D. S k e I to n. 

1'he Consul General of the Netherlantk 
p. t. Ottawa. 

VERTALING. 

Departement van 
J3u itenlandsche Zaken Canada. 

Ottawa, 23 September 1929. 

Mij nheer, 

Verm its het de wensch onzer Regeeringen 
is, eene overeenkomst te sluiten tot weder
zijdsche vrij stelling van belastingen van de in
komsten, die in hare landen verkregen warden 
met de exploitatie aldaar van schepen, d ie het 
e igendom zij n of gebru ikt warden in dienst 
van personen of lichamen, gevestigd in het 
andere land, heb ik de eer U mede te deelen, 
dat de Canadeesche Regeering ,,ich vereenigt 
met de volgende overeenkomst: 

1. Met betrekking tot Canada verk laart de 
Canadeesche Regeer ing, dat ove reenkomstig 
de bepal ingen van de wet op de inkomsten
bel asting 1917 ( oorlogsbel as ting), Hoofdstuk 
97, van de Canadeesche wetten 1927, zooals 
deze gewijzigd is, de inkomsten, verkregen 
met de explo itatie van schepen, die het e igen
dom zij n van of gebezigd warden door per
sonen of l ichamen, gevestigd in Nederland, 
niet aan belasting zullen warden onderworpen. 

2. Met betrekking tot Nederland verklaart 
de Nederlandsche Regeering dat overeenkom
stig de wetten van Nederland betreffende de 
belastingen naar het inkomen (Wet op de in
komstenbelasting van 19 December 1914, 
Staatsblad n° . 563; wet op de verdedigings
belasting II van 28 December 1926, Staatsbla,l 
n°. 430 J de inkomsten, verkregen met de ex
p loitatie van schepen, die het eigendom zij n 
van of gebez igd warden door personen of 
lichamen, wonende of gevestigd in Canada, 
zullen zijn vrijgesteld van belasting, en dat 
overeenkomstig de wet van Nededand betref
fende de d ividend- en tantiemebelasting (Wet 
op de dividend- en tantiemebelasting van 11 
Januari 1918, Staatsblad n°. 4) de voordeelen, 
verkregen met de exploitatie van schepen, die 
het eigendom zijn van of gebezigd warden door 
lichamen, gevestigd in Canada, op gelij ke 
wijze zull en zijn vrij gesteld van belasting. 

3. Het is we] te verstaan, dat de uitdruk
k ing ,,exploitatie van schepen" beteekent het 
bedrij f, u itgeoefend door een eigenaar van 
schepen, en dat bij de toepass ing van deze 
omschrijving de u itdrukking ,,eigenaar" iede
ren bevrachter omvat. 

4. Er is overeengekomen, dat de vrijstel
ling van belasting van de inkomsten, verkre
gen met de exploitatie van de vorenbedoelde 
schepen, geacht wordt te wer ken met betrek
ki ng tot de inkomsten van belasti ngjaren, ein
digende in het jaar 1929 en in ieder jaar 
daarna, tenzij zij herroepen is door eene der 
partij en, di e daarvan aan de andere zal moe
ten kennis geven een jaar voor den aanvang 
van het betre ffend belastingjaar of, tenzij zij 
op andere wijze is herroepen, door de intrek
king van de wetten op de belastingen naar de 
inkomsten in een van beide landen. 

5. Verder is overeengekomen, dat belastin
gen, die door personen of lichamen, wonende 
of gevestigd op het gebied van de andere par
tii, betaald zijn meer dan een jaar v66r de 
dagteekening van deze overeenkomst, niet zul
len warden terugbetaald. 

Ik heb de eer te zijn, Mij nheer, 
Uw dienstw. dienaa r , 

Voor den Seceretaris van Staat 
voor Bu iten landsche Zaken, 

0. D . S k e I to n. 
D en H eere Consul-Generaal rler ' N eder
lanrlen, tijrlelijk te Ottowa. 

20 November 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 207 .) 

Al laat de wet, den gemeenteraad vrij 
over het a l dan n iet invoeren van voorbe
reidend onderwijs van gemeentewege te 
beslissen, zoo staat dit toch niet in den weg 
aan de op de wet stennende bevoegdheid 
van Ged. Staten om bij het onderzoek der 
begroot ing in beoordeeling te treden van 
het geheeie geldelijke beleid van het ge
meentebestnnr, en bezwaar te maken tegen 
zoodanige uitgaven, welke met het finan
cieel belang der gemeente in strijd moeten 
warden geacht. De gemeentelij ke autono
mie, zooals deze in het stelsel der Ge
meentewet tot uiting kom t, word t daardoor 
niet aangetast. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Zu il en tegen het be
slu it van Ged. Staten van Utrech t van 1 
Jul i 1929, N°. 1516/1310, Se afdeeling, waar
bij goedkeuring is onthouden aan de begroo
ting dier gemeente voor het dienstjaar 1929 ; 

Den Raa d van State, Afdeeling voor de 
Gesch illen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 October 1929, N°. 713; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Staat, Minister van B innenlandsche Zaken en 
Landbouw van 15 ovember 1929, N°. 10022, 
Afdeel ing Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat het besluit van Ged . Staten steunt 
op de overweging, dat aan den R aad is ver
zocht de r amingen in de begrooting, betref
fende het openbaar frobe londerwijs, u itgetrok
ken onder de §§ 6 van hoofdstuk VIII van 
den gewonen en van den kap itaaldienst in 
nadere overweging te nemen ; dat blij kens 
mededeeling van Burgemeester en Wethouders 
de betrekkelij ke posten op de begrooting door 
den Raad warden gehandhaa·fd ; dat de fi
nancieele toestand van de gemeen te Zuilen 
zeer onzeker is; dat het met het oog daarop 
in het geldelijk belang der gemeente niet toe-
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Jaatbaar wordt geacht, dat zij door de invoe
ring van openbaar friibe londerwijs, nieuwe -
en geheel onverplichte - lasten van aanmer
kelijken omvang op zich zou nemen; dat 
daarbij in aanmerking behoort te worden ge
nomen, dat de thans ter zake op de begroo
ting gebrachte posten slechts voorzien in de 
kosten van het vorenbedoelde onderwijs ge
durende twee maanden, zoodat in de komende 
jaren deze posten, welke van blijvenden aard 
zullen zijn, tot veel hoogere bedragen op de be
grooting zullen drukken ; dat een en ander te 
meer klemt, nu in de begrooting voor den 
dienst 1929 nog niet zijn verwerkt de gelde
l ij ke gevolgen van de noodzakelijke uitgaven 
voor het openbaar lager onderwijs, waartoe 
de Raad reeds besloot; dat ten overvloede de 
bestaande subsid ieregeling voor het friibel
onderwijs gelegenheid biedt om te voorzien in 
de behoefte aan neutraal friibelonderwijs, ter 
wijl om daartoe te geraken reeds voorberei
dende maatregelen waren getroffen ; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoer t, 
dat hij zich met de overwegingen van het be
streden besluit n iet kan vereenigen en van 
oordeel is, dat de gemeentelijke autonomie 
aid us in het gedrang wordt gebracht; 

0. dat weliswaar de wet den gemeenteraad 
vrijlaat over het -a l clan niet invoeren van 
voorbereidend onderwijs van gemeentewege te 
besl issen, doch dat dit niet in den weg staat 
aan de op de wet steunende bevoegdheid 
van Ged. Staten om bij het onderzoek van de 
begrooting in beoordeeling te treden van het 
geheele geldelijke beleid van het gemeente
bestuur, en bezwaar te maken tegen zoodanige 
uitgaven, welke met het financieel belang der 
gemeente in strijd moeten worden geacht; 

dat de gemeentelijke autonomie, zooals deze 
in het stelsel der Gemeentewet tot uiting 
komt, daardoor niet wordt aangetast; 

dat, wat de zaak zelve betreft, met Ged. 
Staten moet worden aangenomen, dat, in ver
band met den onzekeren financieelen toe
stand der gemeente Zuilen, blijkende ui t de 
wisselende ui tkomsten van de laatste jaren, en 
rnrsch ill ende de gemeente in de naaste toe
komst wachtende onvermijdelijke u itgaven, 
voortvloeiende onder meer uit de raadsbeslui
ten onderscheidenlijk tot sticht ing van eene 
openbare lagere school en tot aankoop van 
gronden met opstallen, noodig voor den 
bouw van een nieuw gemeentehu is, a lsmede 
YOOr eene behoorlijke bebouwing, de invoering 
van openbaar friibelonderwijs, waartoe de ge
meente niet is verplicht en welke, naast de 
bestaande gemeentelijke subsidie-regeling voor 
het friibelonderwijs, niet dr ingend noodzake
]ijk is te achten, te zware lasten voor de ge
meente met zich zou brengen; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht aan de 
onderwerpelijke begrooting hunne goedkeu
ring hebben onthouden ; 

Gezien de ·aemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en ·verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze ¥inister van Binnenlandsche Zaken 

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

20 Novernber 1929. BESCHIKKING va n den 
Hoogen Raad. 

A rt . 265b, in vei·band met de artt. 244a 
en 265i d er· Gerneentewet. 

· Ook wanneer in eene gemeente de plaat
selijke inkomstenbelasting door de e igen 
administratie der gemeente wordt opge
legd geldt het voorschrift da.t de vraag of 
iemand binnen de gemeente woont door de 
Koning in of Gedeputeerde Staten wordt 
beslist, zoodat requirant in eene reclame 
tot den Controleur der gemeentebel astin
gen ge1·icht terecht niet-ontvankelijk is ge
oordeeld. 

De Hooge Raad. en;i . ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A ., 

machinist ter koopvaardij, ten deze domicilie 
gekozen hebbende ten kantore van X . te Am
sterda m, t egen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belast.ingen t e Leeuwar
den dd. 18 Juni 1929, betreffende zijn aanslag 
in de inkomstenbelasting der gemeent e Leeuwar
den over het belastingjaar 1927 /1928 ; 

Gezien de stukken ; 
Gezien de schriftelijke conclusie van den 

Procureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

0. dat belanghebbende, die blijkens aanslag
bi!jet dd. 25 Mei 1928 voor het belastingjaar 
1927 /1928 in de inkomstenbelasting der ge
meente Leeuwarden was aangeslagen voor een 
bedrag van f 124.10, tegen dezen aanslag een 
bezwaarschrift heeft ingediend bij den Contro
leur der gemeentebelastingen te Leeuwarden, 
op grond dat h ij niet geacht mag worden in die 
gemeente z.ijn h oofdverblijf te heoben geves
tigd, doch deze Controleur hem bij beschikking 
van 6 Oct. 1928 in zijn bezwaar niet-ontvanke
lijk heeft verklaard ; 

dat hij zich daarop h eeft gewend tot den 
R aad van Beroep voornoemd, <loch deze bij de 
bestreden uitspraak het beroep ongegrond heeft 
verklaard en de beschikking van den Controleur 
heeft bevestigd, zulks op grond : 

,,dat appellants bezwaar tegen den aanslag 
a lleen betreft de vraag of hij krachtens art. 244a 
der Gemeentewet is onderworpen aan de 
plaatselijke inkomstenbelasting te Leeuwarden ; 

,,dat art. 265i dier wet de beslissing daarvan 
opdraagt aan de Koningin of Gedeputeerde 
Staten, ook in geval dat aan eene gemeente be
bevoegdheid is verleend om de plaatselijke in
komstenbelasting door haar eigen administratie 
te doen heffen, en de Controleur dan ook terecht 
appellant in zij n bezwaarschrift niet-ontvanke
lijk verklaarde en diens beschikking moet 
worden bevestigd" ; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is aangevoerd : 

Schending, althans verkeerde toepassing van 
art . 265b der Gemeentewet, in verband met pa 
ragraaf III sub 4 der Wet van 30 Dec. 1920 
(Staatsblad no. 923) en de artt. 244a en 265i 
der Gemeentewet ; tot, toelichting waarvan is 
betoogd, dat, nu aan den belanghebbende in
gevolge paragraaf III sub 4 der Wet van 30 
December 1920 (Staatsblad n°. 923) op onmis
kenbare wijze de bevoegdheid wordt toegekend 
zijne bezwaren op de in art. 265b der Gemeente
wet genoemde wijze in t e brengen, hem deze 
bt'voegdheid niet kan worden ontzegd ; 

0. dat <lit middel niet tot cassatie kan leiden, 
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daar de Raad van Beroep op alleszins juiste 
gronden heeft beslist, dat belanghebbende zich 
met zijn grief niet moet wenden tot den Con
troleur der gemeentebelastingen, doch tot de 
in art. 256i der Gemeentewet aangewezen 
autoriteit ; 

dat nu we] in paragraaf III der Wet van 30 
December 1920 (Staatsblad n°. 923) is bepaald 
dat art. 265b der Gemeentewet overeenkomstige 
toepass i11g vindt wanneer men te doen heeft 
met het geval, dat een gemeente door haar 
eigen administratie de plaatselijke inkomsten
belasting doet heffen, doch dat cliezelfde wets
bepaling ook art. 265i der Gemeentewet toe
passelijk cloet zijn, zoodat men in het laatst
hedoeld artikel voorkomencle geval zich tot de 
daar aangewezen autoriteit heeft te wenclen ; 

Verwerpt het beroep. (B.) 

20 November 1929. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad der Nederlanden . 

Zakelijlre belastin(J op het bedrijf in de ge
meente A msterdani. 

Beteekenis van art. 242e der Gemeente
wet. Voor de berekening van het gemiddelcl 
aantal arbeiders, dat binnen eene gemeente 
in een bedrijf werkzaam is geweest, komen 
in aanmerking de arbeiclers, die bij de be
trokken onderneming werkzaam geweest 
zijn. 0nverschillig is het aantal arbeiders 
dat zelfs in het betrokken belastingjaar 
werkzaam was bij een anderen ondernemer, 
van wien in den loop van het jaar het bedrijf 
is overgenomen. 

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

Directeur der Gemeentebelastingen te Amster
dam tegen de uitspraak van den Raad van Be
roep voor de Directe Belastingen I aldaar van 
30 April 1929 in zake een aanslag in de zakeliike 
belasting op het bedrijf der gemeente Amster
dam opgelegd aan de Naamlooze Vennootschap 
A. te Amsterdam over het. belastingjaar 1926; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

adv.-gen. Besier, namens den proc.-gen., 
strekkende tot vernietiging van het beroep ; 

0. dat de belanghebbende Naaml. Venn. 
sinds 1 Mei 1925 een automobielzaak drijft 
aan de . . . . . te Amsterdam, welke zaak zij 
op dien dag heeft overgenomen van X. aldaar ; 

dat aan belanghebbende over het belasting
jaar 1926 een aanslag in de zakelijke belasting 
op het bedrijf is opgelegcl naar een gemiddeld 
aantal van 41 arbeiders, welk aantal bij be
schikking op bezwaarschrift is teruggebracht 
tot 34; 

dat de inspecteur der gemeentebelastingen 
te Amsterdam tot laatstgemeld aantal is ge
komen door te letten op het getal arbeiders, 
clat gedurencle het geheele kalenderjaar 1925 
in de automobielzaak is werkzaam geweest, 
daarbij zonder gewicht achtende, dat belang
hebbende eerst op 1 Mei 1925 de onclerneemster 
van het bedrijf is geworden ; 

clat belanghebbencle tegen deze opvatting is 
opgekomen bij den Raad van Beroep en heeft 
betoogd, dat voor door den haar opgelegden 
aanslag alleen gelet mag worden op de arbeiders, 
die in haar bedrijf werkzaam zijn geweest 

1 sinds zij op 1 Mei 1925 haar bedrijf beeft aan
gevangen; 

0. dat de Raad van B·eroep bij de bestreden 
uitspraak zich met het stanclpunt van belang
hebbende heeft vereenigcl en clienovereen
komstig den aanslag heeft verminderd, daarbij 
overwegende : 

,,clat art. 242e cler Gemeentewet - voor zoo
ver thans van belang - bepaalt, dat de zake
lijke belasting op het beclrijf slechts worclt ge
heven van zoodanige ondernemingen en inricb
tingen, welke binnen de gemeente een bedrijf 
uitoefenen en waar ten minste gemiddeld tien 
arbeiders werkzaam zijn, en voorts, dat maatstaf 
voor de beffing is bet gemiddeld aantal van 
zoodanige arbeiders ; 

,,dat uit het zinsverbancl blijkt, dat het woord 
,, waar" terugslaat op ,,ondernemingen en in
ricbtingen" , zoodat met ,,zoodanige arbeiders" 
aan het slot van het artikel slecbts gedoeld kan 
worden op de arbeiders die werkzamm zijn in 
de evengenoemde ondernemingen en inricb
tingen; 

,,dat bieruit volgt dat onclernemingen en 
inrichtingen slechts belastingplichtig zijn naar 
den maatsta.f van het gemiddeld aantal ar
beiders, dat in die ondernemingen en inricb
tingen zelf werkzaam is, en niet tevens naar den 
maatstaf van bet aantal arbeiders, clat in een 
andere onderneming werkzaam is geweest : 

,,dat de inspectenr nu we! in den breede heen 
bet<;>ogd, dat bet tegenovergestelde volgt uit 
de voorschriften van de Amsterdamsche ver
ordening op de beffimg van een zakelijke be
lasting op bet bedrijf, terwijl belanghebbencle 
van meening schijnt, dat de bepalingen der 
verordening niet tot de door den inspecteur 
verdedigde uitlegging dwingen ; 

,,dat de Raad in bet midden kan Ja.ten, wat 
hiervan is, daar toch, indien het betoog van 
den Inspecteur joist is, de verordening met 
de Gemeentewet in strijd is en in zoovPr niet, 
verbindt ;" 

0. dat tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep als middel van cassatie worclt opge
worpen: 

Schending, althans verkeerde toepassing van 
artt. 242e van de Gemeentewet in verband met 
de artt. 1, 2, 8, 11 en 17 van de Verordening 
tot beffing van een zakelijke belasting op bet 
Bedrijf in Amsterdam. 

tot toelichting waarvan wordt betoogd, dat 
het woorcl , .waar" in art. 242e niet terugslaat 
op ,,ondernemingen en inrichtingen" , maar 
op de claaraan voorafgaande woorden ,,een 
bedrijf", doch dat, al ware de lezing van den 
Raad van Beroep joist, clan tocb dit college 
het begrip ,,onderneming en inricbting" verwart 
met het begrip ,,ondernemer", daar bij de onder
werpelijke zakelijke belasting de nadruk valt 
op bet beclrijf en niet op den ondernemer; 

0. hieromtrent : 
dat, in art . 242e van de Gemeentewet het 

meerbedoelde woord ,,waar" terugslaat op 
,,ondernemingen en inricbtingen" en niet op 
,,een bedrijf", hetgeen blijkt nit de komma, ge
plaatst achter ,,stations" en nit het v,;,egwoord 
,,en" aan de woorden ,,een beclrijf" vooraf
gaande; 

dat de Raad van Beroep clan ook terecbt 
heeft aangenomen, dat bij dPn maatstaf van 
hefting, in den slotzin van bet eerste lid van 
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gemeld artikel omschreven, slechts sprake is 
van arbeiders, die in de onderneming, waarvan 
de belasting wordt, geheven, werkzaam zijn; 

dat voorts in den zin van art. 242e der Ge
meentewet, waar sprake is van ondernemingen 
die een bedrijf uitoefenen , de onderneming der 
belan~hebbende N.Jaaml. Venn. eene andere is 
dan ctie voorheen toebehoorende aan boven
bedoelden X. ; 

dat hiertegen niet met vrucht een beroep kan 
w01:den gedaan op het zakelijk karakter der 
onderwerpel\jke heffing, daar dit niet van be
lang is voor de beantwoording der vraag hoeveel 
arbeiders in de ondernerning der belanghebben
de Naaml. Venn. in het kalenderjaar 1925 ge
middeld werkzaam z\jn geweest; 

dat derhalve het aangevoercle middel niet 
tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (B.) 

21 Novernber 1929. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 133, vijfde lid , der 
Hooger-onderwijswet van het getuigschrift 
van de afdeel ing gymnasium, van de af
deeling hoogere burgerschool met vij fjari
gen cursus B van het Bataviaasch Ly
ceum en van de hoogere burgerschool. met 
vijfjarigen cursus B voor meisjes, te Wel
tevrcden . S. 496. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 16 
November 1929, n°. 14578 II, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gezien artikel 133, vij fde lid, der Hooger
onderwijswet; 

Overwegende, dat het onderwijs, gegeven 
aan de afdeeling gymnas ium en de afdeeling 
hoogere burgerschool met vijf jarigen cursus 
B van het Bataviaasch L yceum te Weltevre
den en aan de hoogere burgerschool met vijf
jarigen cursus B voor meisjes a ldaar, alle 
staande onder het bestuur van de Carpentier 
Altingstichting, gevestigd te Batavia, naar 
Ons oordeel, gelijkwaardig is met het onder
wijs onderscheidenlijk aan de gymnas ia en de 
hoogere burgerscholen met vijfj ar igen cursus 
B hier te lande; 
H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 

Het in 1930 afgegeven getu igschrift van de 
afdeeling gymnasium, van de afdeeling hoo
gere burgerschool met vijfj arigen cursus B 
van het Bataviaasch Lyceum en van de hoo
gere burgerschool met vijfjarigen cursus B 
voor meisjes, te W eltevreden, alle staande 
onder het bestuur van de Carpentier Alting
stichting te Batavia, gel ij k te stellen met het 
getuigschrift, bedoeld in artikel 11 der Hoo
ger-onderwijswet, met <lien verstande, dat de 
bezitters van het einddiploma, a fgegeven door 
de afdeeling hoogere burgerschool met vijf
jarigen cursus B van het Bataviaasch Lyceum 
en door de hoogere burgerschool met vijfj ari
gen cursus B voor meisjes vorenbedoeld, toe
gelaten warden tot de examens in de facul
teiten der geneeskunde, der wis- en natuur
kunde en der veeartsenijkunde, zoomede tot 
de examens in de vereeni gde faculteiten der 
rechtsgeleerdheid en der letteren en wijsbe
geerte betreffende de studie van den Oost
lndischen Archipel en in de vereenigde facul-

te iten der wis- en natuurkunde en der letteren 
en wijsbegeerte. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
warden geplaatst. 

H et Loo, den 21sten November 1929. 
' WILHELMINA. 

De M inister van Onderwijs, 
I[ un.sten en W etenschappen, 

J. Terpstra. 
(Uitgeg. 5 Dec. 1929.) 

21 November 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Ar t . 15 .) 

Onder ,,belanghebbende" moet warden 
verstaan hij, die redelijkerwijze gevaar, 
schade of hinder in den zin van art. 11 kan 
duchten; appellanten die als bezwaren 
tegen de op te ~ichten inrichting slechts 
benadeeling van algemeene ideeele belangen 
naar voren hebben gebracht, waartegen de 
Hinderwet niet bedoelt te beschermen, zijn 
niet a ls ,,belanghebbenden" in den zin der 
wet aan te merken. Een gemeente, die be
zwaren heeft ingebracht, o.m. ontleend 
aan vrees voor verontreiniging van een 
aan die gemeente in eigendom toebehoo
rende vaart, kan als belanghebbende 
warden beschouwd; in verband met art. 
179h Gemeentewet zijn B. en W. tot het 
instellen van beroep namens de gemeente 
bevoegd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

Burgemeester en Wethouders van Hilversum 
en anderen tegen het besluit van Burgemees
ter en Wethouders van 's-Graveland van 18 
Mei 1929, waarbij aan de Naamlooze Ven
nootschap Kina Cultuur-Maatschappij , geves
tigd te Amsterdam, en hare rechtverkrijgen
den voorwaardelijk vergunning is verleend 
tot oprichting van eene inrichting tot ver
werking van boombast (kinabast) en tot het 
maken van kinine op de perceelen, kadastraal 
bekend gemeente ' s-Graveland, Sectie B. , 
nummers 117 en 118, later nummers 1164 en 
1167, gelegen aan de Zuidzijde van de Gooi
sche Vaart; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van 'Bestuur, gehoord, adv ies van 
30 October 1929, N°. 758; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbe id, Handel en Nijverheid van 16 Novem
ber 1929, N°. 789 H. , Afdeeling Arbeid; 

0 . dat, nadat in de zitting, bedoeld bij 
arti kel 7 der Hinderwet, tegen de oprichting 
-van de bovengenoemde inricht ing bezwaren 
waren ingebracht, 1°. door J . F . Groote, di
recteur van Publieke Werken te Hilversum, 
namens Burgemeester en Wethouders dezer 
gemeente, en 2°. door F . E . Blaauw te 's-Gra
veland, Burgemeester en Wethouders van 
's-Graveland bij hun evenvermeld besluit de 
gevraagde vergunning onder een 4-tal voor
waarden hebben verleend, daarbij overwegen
de, dat de uitgebrachte bezwaren behelzen: 
het gevaar voor stankverspreidi ng, de ver
wachting van watervervuil ing en bodemver
ontreiniging en het bederven van natuur
schoon; dat naar deze bezwaren een ernstig 
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onderzoek is ingesteld en dat daarbij is ge
bleken: 1. dat eene fabriek als deze geen 
stank verspreidt, zooals in de bezwaren wordt 
verondersteld; dat bij een persoonlijk onder
zoek, in eene fabriek als deze, bleek, dat een 
kininefabriek absoluut geen stank zal ver
spreiden, indien behoorlijk wordt gezorgd voor 
geregelden afvoer der afvalstoffen • en het 
zuiveren van het afvalwater; 2. dat voor deze 
fabriek geen stankverspreidende producten of 
grondstoffen behoeven te worden gebruikt; 
3. dat, indien op goeden afvoer van ·afval
stoffen en water wordt gelet, van verontreini
ging van het water en den bodem evenm in 
sprake behoeft te zijn; 4. dat het bezwaar 
van het schenden van natuurschoon als zeer 
overdreven is aan te merken, dat toch het 
terrein, waarop de fabriek zal worden ge
bouwd, ligt langs het in de toekomst aan te 
leggen kanaal, naar Hilversum en welk ter
rein op het ontwerp•uitbreidingsplan voor 
's-Graveland in de naaste toekomst juist voor
fabrieksterrein zal word en aangewezen; dat 
bovendien de gebouwen, welke zullen worden 
geplaatst, uit aesthetisch oogpunt geen aan
stoot zullen geven en de aanvrager voornemens 
is voor de gebouwen boomen te doen planten 
en een tuin te doen aanleggen; dat ook het 
motief van ontsiering van de buitenplaats 
,,Gooilust" op z'n minst genomen als zeer 
overdreven is te beschouwen, daar toch ,,Gooi
lust" aan de overzijde der Gooische Vaart op 
zeer grooten afstand van het fabrieksterrein 
is gelegen; dat ook de bezwaren van de ge
meente Hilversum niet ernstig kunnen zijn 
gemeend, aangezien het fabrieksterrein is ge
legen op grooten afstand van de g1·ens van 
die gemeente en de aangrenzende gronden 
onder de gemeente Hilversum zelf worden 
aangewezen voor haven- en industrieterrein ; 

dat van het besluit van Burgemeester en 
Wethouders van 's-Graveland bij Ons in be
roep zijn gekomen : 

1 °. Burgemeester en Wethouders van Hil
versum, in hoofdzaak aanvoel·ende, dat de 
zitting, ingevolge artikel 7 van de Hinderwet, 
zoodanig werd gehouden, dat het voor de
genen, die bezwaar inbrachten, n iet mogelijk 
was el kander te hooren; dat, voor zoover 
zulks na te gaan was, de ter zitting versche
nen onafhankelijk van elkander werdi,n bin
nengelaten en gehoord; dat de bewaring in 
het vergunningsbesluit, als zoude een fabr iek 
als deze geen stank verspreiden, iederen fei
telijken grondslag mist; dat de mededeeling. 
dat het terrein, waarop de fabriek zal worden 
gebouwd, op het ontwerp-uitbreidingsplan 
voor 's-Graveland voor fabrieksterrein is aan
gewezen, in strijd met de waarheid is ; dat 
volgens ontvangen inlichtingen <lit terrein op 
het aan de Vaste Commissie voor de uitbrei
dingsplannen in Noord-Holland voorgelegde 
pi an niet als zoodanig is aangewezen; 
dat deze bebouwing op een willekeurige 
plaats tusschen twee centra inderdaad in 
strijd is met de hedendaagsche stedebouwkun
dige opvattingen; dat de t ijd voorbij is, dat 
de omstandigheid, welk terrein een industrieel 
toevallig kon koopen, voor de plaatsbepaling 
van een fabriek beheerschend was; dat de Jig
ging van <lit terrein, in eene fraaie omgeving, 
ten Zuid-'Westen van de Hilversumschn villa-

wijken, zoo ongunstig is, dat met groote ze
kerheid gezegd kan worden, dat een uitbrei
dingsplan, waarop het als industrie-terrein 
aangegeven zou staan, niet goedgekeurd zou 
worden; dat het motief, dat Hilversum in de 
nabijheid haventerrein zal aanleggen, niet 
ter zake is; dat immers juist hier het cardi
nale verschil ligt tusschen een goed geexploi
teerd, op de juiste plaats ontworpen com
plex, waar de gronden onder strenge voor
waarden worden verhuurd of verkocht en een 
van toevallige omstandigheden afhankelijke 
lintbebouwing; dat het afvalwater aan be
paalde voorwaarden moet voldoen zonder dat 
nochtans de zekerheid - of zelfs de waar
schijnlijkhe id - wordt verkregen, dat de ge
meente 's-Graveland de kosten zal willen 
maken, verbonden aan eene geregelde con
trole; dat de omstandigheid, dat aan de voor
waarden wordt voldaan, immers nagenoeg van 
geen belang is voor 's-Graveland, doch te 
meer voor Hil versum; dat.in de voorwaarden 
is opgenomen, dat elke !oozing van in en 
door het bedrijf ontstane afvalvloeistoffen 
anders clan rechtstreeks in de ,Gooische Vaart 
verboden is; dat de Gooische Vaart echter 
eigendom is van de gemeente Hilversum ; dat 
het vooralsnog niet in de bedoeling van hun 
College ligt vergunning te verleenen tot !oo
zing van het fabriekswater op deze vaart; 
dat met het oog op de uit te voeren plannen 
tot het graven van een nieuw kanaal naar 
Hilversum , welk kanaal van 's-Graveland af 
naar hunne gemeente het traject van de 
Gooische Vaart zal volgen en met het oog op 
de oplossing van eventueel hiermede samen
hangende vraagstukken zij zooveel mogelijk 
bij voorbaat verontreiniging van het kanaal
water moeten voorkomen; dat door Burge
meester en Wethouders van 's-Graveland dus 
voorwaarden gesteld zijn - en het betreft hier 
juist de belangrijkste - waarvan te voren 
vast staat, clat zij niet nageleefd kunnen 
worden; clat, zou de inrichting krachtens de 
door Burgemeester en Wethouders van 's-Gra
veland verleende vergunning op de aange
geven plaats worden opgericht, daardoor niet 
alleen schade van idieelen aard aan de Hil
versumsche belangen zou worden toegebracht, 
maar bovendien ernstig is te vreezen, dat 
zelfs schade in fe itelijken zin voor de ge
meente Hi! versum zou ontstaan, indien zij 
genoopt zou worden de !oozing van het fa
briekswater op de Gooische Vaart toe te la
len; dat overigens de bereiding van de kinine
producten zoodanige stankverspreiding ten ge
volge zal hebben, dat daaruit ongetwijfeld 
hinder van ernstigen aard zal voortvloeien 
voor in de v illawijken hunner gemeente ge
vestigde ingezetenen, die daarin aanleiding 
zouden kunnen vinden hun woonplaats elders 
te kiezen; dat zij daarom met het oog op de 
funeste gevolgen, wel ke uit de stichting dezer 
fabriek kunnen voortvloeien, met kracht tegen 
de door Burgemeester en Wethouders van 
's-Graveland daarvoor verleende vergunning 
meenen zich te moeten verzetten; 

2°. F. E. Blaauw te 's-Graveland, aan
voerende, dat hij er v6or alles op wil wijzen, 
dat Burgemeester en Wethouders van 's-Gra
veland niet i'n acht hebben genomen het voor
schrift van artikel 6 der Hinderwet, dat ook 
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aan de ,,gebruikers" der perceelen, onmid
dellijk grenzende aan het perceel, waarop de 
inrichting zal worden gesticht, kenn is moet 
worden gegeven van het verzoek om vergun
ning; dat toch in dit geval aan geen dier 
gebruikers eenige kennisgeving door of na
mens Burgerneester en w ·ethouders van 's-Gra
veland is gedaan, zoodat reeds op dien grond 
het besluit van Burgemeester en Wethouders 
n ietig is, a lthans nietig zal rnoeten worden 
verklaard; dat in ieder geval hij, appell ant, 
er ten zeerste bel ang bij heeft, dat het voor-

• melde bes lu it vernietigd wordt en de vergun
ning alsnog geweigerd wordt; dat toch de in
r ichting, bescheidenlijk aangeduid a ls eene 
fabriek tot verwerking van ,,boornbast" in 
werkel ij kheid zal dienen tot de fabricage van 
kinine ui t kinabast, en de aan de bewerking 
verbonden rook, gassen, a fvalwater en -stof
fen de geheele omgeving zullen bederven; 
dat hij eigenaar is van nagenoeg alle gronden, 
die het terrein, waarop de inrichting is ont- · 
worpen, omgeven, welke gronden ten deele 
dienen voor het boerenbedrij f, ten deele a ls de 
bu itenplaats ,,Gooilust", die eene zekere ver
maardheid heeft door de vele uitheemsche 
dieren en planten, die daar gastvrijheid vin
den; dat door den rook, stank en gassen, 
zoomede door de in de slooten geloosde afval
wateren en -stoffen de landerij en onbruik
baar zullen worden voor het boerenbedrij f, 
terwijl het geen betoog zal behoeven, dat de 
stichting van eene fabriek als de geprojec
teerde het houden van de voormelde uitheem
sche dieren en het kweeken van uitheemsche 
gewassen volslagen onmogelijk zal maken, en 
in ieder geval, ook afgezien hiervan, het ge
not, dat hij , appe ll ant, thans heeft van zijne 
woonplaats te midden van deze volkomen on
gerepte natuur op een der mooiste plekken . 
van het Gooi volkomen zal bederven en hem · 
tot verhuiz ing naar elders zal dwingen ; dat 
bovendien de waarde der gronden door dezen 
ongewenschten buurman aanmerkelij k za l da
len, en hij dientengevolge groote schade zal 
lijden ; dat hij bij d it a lles nog buiten be
schouwing laat het algemeen belang, doch het 
duidelijk is, dat door eene schending van het 
natuurschoon, a ls thans wordt beoogd, het 
Gooi onherstelbaar wordt aangetast, en aan 
a lle natuurliefhebbers ernstig nadeel wordt 
toegebracht ; dat het besluit van Burgemeester 
en vVethouders des te meer onjuist is, nu op 
het ontworpen uitbreidingsplan voor de ge
meente 's-Graveland deze gronden niet voor 
industr ieterre in bestemd zijn, en hun besluit 
genomen is in strijd met de adviezen van de 
eigen adviseurs der gemeente; 

3°. A. de Klerk en acht anderen, all en 
veehonders en pachters en gebruikers van per
ceelen wei land, grenzende aan de nummers 
117 en 118, sectie B, te 's-Graveland, wonen
de onderscheidenlij k te 's-Graveland en Hil
versu,n, aanvoerende, dat, indi en de inr ichting 
in werking zal warden gesteld , <lit ten gevolge 
zal hebben, dat hun land en slooten door rook 
en afvalwater zullen verontreinigd warden, 
waardoor hun bedrij f benadeeld en wellicht 
geheel onmogel ijk zal warden; dat geen van 
hen indertijd van wege Burgemeester en Wet
houders eenige mededeeling van het verzoek 
om vergunning tot oprichting van de fabriek 

heeft ontvangen en zij dus n iet hunne bezwa
ren volgens de Hinderwet hebben kunnen in
dienen; 

4°. de a fdeeling ,,Hilversum" van de e
derl andsche Natuurhistorische Vereeniging, 
aanvoerende, dat zij haar instemming betui gt 
met de bezwaren van het gemeentebestuur 
van Hilversum, vooral wat betref t de schen
ding van het natuurschoon in de omgeving; 

5°. Bestuurderen van de Maatschappij 
,,Arti et Amicitiae te Amsterdam, aanvoeren
de, dat. naar hunne ernstige meening, de van 

· versch illende zijden tegen d'3 oprichting der 
fa briek ingebrachte bezwaren ongetwijfeld ge
grond zijn, terwijl de overwegingen, die Bur
gemeester en Wethouders bij bet geven van 
hunne vergunn ing hebben gele id , bun ten 
eenenmale onju ist voorkomen; dat weliswaar 
aan de verleende vergunning door Burgemees
ter en Wethouders voorwaarden zij n verbon
den met de bedoeling te verh inderen, dat door 
afvoe r van de afvalstoffen der fabriek stank 
en rook zullen worden verspreid; dat even
wel de voortdurende controle op de nakoming 
dezer voorwaarden door de directie der fa
briek in de praktijk uiterst bezwaarl ijk, zoo 
n iet geheel ondoenlijk, zal blij ken te zijn ; dat 
onder cleze omstandigheden het stellen van 
voorwaarden geen voldoenden waarborg ople
vert, zoodat het geenszins uitgesloten zal zijn, 
dat in de toekomst aan het genoemde natuur
park (en bet omringend landschap} aanmer
kel ij ke schade zal worden toegebracht, door
d ien de uitwerking van deze afvalstoffen op 
de ver ch illende beplantingen van d it park 
en de d ieren, di e er zijn bij eengebracht, ver
derfel ij k zal wezen; dat door den e igenaar 
moe ite noch kosten zijn ontzien om dit park 
met zij ne groote schatten aan exotische ge
wassen en zeer zeldzame diersoorten tot een 
waren Justhof te maken, die in hooge mate 
de aandacht van landgenoot en vreemdeli ng 
trekt; dat ook a lleen uit artistiek oogpunt be
schouwd, de bijzondere belangrijkheid van dit 
park als onbetwistbaar moet warden aange
merkt; dat zij het derhalve ten zeerste zou
den betreu ren, indien, zooa ls moet worden ge
vreesd, aan de schoonheid van dit park af
breuk zou worden gedaan; 

6°. het H oofdbestuur der K oninklijke N e
derl andsche Maatschappij voor Tuinbouw en · 
Plantkunde, gevestigd te Amsterdam, aan
voerende, dat niet zonder grond wordt ge
vreesd, dat de fabricage van kini ne uit kina
bast oorzaak zal zij n, dat de aan die bewer
k ing verbonden rook en gassen, a lsmede het 
a fvalwater en de afvalstoffen de geheele om
geving zullen bederven, waardoor het buiten 
van den heer Blaauw, een N ederlandscb Na
tuurmonument, waarnaar men komt zien van 
de ver~te oorden der wereld, te gronde zal 
worden gericht ; 

7°. het Bestuur van de ereeniging tot be
houd van N atuurmonumenten in N ederland, 
aanvoerende, dat het van meening is, dat de 
ontworpen fabriek het natuurschoon in de om
geving ernstig zal scha den, terwijl juist het 
behoud van natuurterreinen en natuurschoon 
meer clan ooit a ls een a lgemeen belang ·m ag 
gel den; dat d it in het bij zonder ge ldt voor 
het Gooi en omgeving, gelegen in de nabij
he id van centra van bev?lking, welke meer en 
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meer behoefte krijgen aan natuur- en recrea
lieru im ten en aan natuurschoon in het a lge
meen; dat de eigenaar van het landgoed 
.,Gooil ust" aan het Gemeentebestuur van 
's-Graveland e n de Naam looze V ennootschap 
Kina-Cultuur-Maatschappij terreinen heeft 
aangeboden voor het plaatsen van eene fa
briek, zonder dat het natuurscboon in de orn
gev ing in die mate bedre igd wordt, dat naar 
het oordeel van zijn bestuur n iet aangetoond 
is geworden, dat de fabriek n iet of niet beter 
op een andere plaats kan warden gesticbt; 
dat in de onmiddellijke omgev ing der even
tueel te bouweri fabriek ge legen is bet land
goed ,,Goo ii ust", hetwel k in wetenschappe
lij ke kringen, zoowel in ons l and a ls daar
bu iten, eene groote vermaardheid bezit, om
clat het al lerlei uitheemsche planten- en die
rensoorten herbergt, welke verzamelingen door 
de n e igenaar met zeer groote koste n zijn aan
~elegd en onderhouden; dat het in werking 
ste ll en van de bedoelde fabriek ter p laatse, 
a ls door het Gemeentebestuur van 's-Grave-
1 a nd is aangewezen, de omgeving ernstig zal 
benadeelen, zoo zel fs, dat het beboud van de 
dieren_ en plantenverzamelingen van ,,Gooi-
1 u t" n iet verzekerd is, terwijl het behoud er 
Ya n a ls een nationaal belang mag warden be
schonwd omdat in Nederland overigens der
gelijke verzamel ingen n iet voorkomen ; dat 
de door het Gerneentebestuur van ' -Grave
land geste lde voorwaarden de vrees voor ver
o ntreiniging der omgeving ni et voldoende ont
zenuwen; dat het landgoecl ,,Gooilust" ook 
voor de inheemsche dierensoorten van groat 
belang is, in het bij zonder voor vele vogels, 
we lke er een ve ilig ve rblijf- en nestplaats 
v inden; 

8° . de ,,Direktor des Zoologischen Gartens 
cler Sta dt Frankfurt a.M., Priisident der In
ternationalen Gesellschaft zui- Erbaltung des 
Wisents", aanvoerende, dat E erevoorzitter van 
zijne Maatschappij is de a ls natuurvriend en 
ontdekki ngsreiziger wijd en zijd bekende en 
geach te dierteeler en plantenl-·weeker F. E. 
Blaauw te 's-Gr ave land, in wiens prachtig 
natuurpark in den loop der jaren eene voor 
den toekornstigen arbeid der genoernde Maat 
schappij buitengewoon gewichtige, j a zelfs on
ontbeerlijke, teelplaats voor den Wisent op
ger icht zou warden; dat het voortbestaan van 
dit prach t ige park door de voorgenomen op
r ich ti ng van eene kininefabr iek ten zeerste 
wordt bedre igd; 

9°. het Bestuur van den B ond ,,H eern
schut" , aanvoerende, dat de p lek, waar de 
fabr iek za l warden gesticht, zoodan ig is ge
legen, dat door eene eventueele totstandko
m ing de omgeving zeer onts ierd za l warden; 
dat z. i. het Gerneentebestuur van 's-Grnve
land eerst een uitbreidingsplan client te doen 
ontwerpen, waarop de al of niet voor industrie
terre in bestemde- gedeelten aangegeven war
den en dit Gemeentebestuur eene bouwaan
vrage voor een fabriek in een gedeelte der ge
meente, dat uit scboonheidsoverwegingen voor 
fabr ie ksterre in allerrninst gescb ikt is, cl ient af 
te wijzen of op te scborten tot een uitbrei
dingsplan vastgesteld is; 

10°. Directeuren van diergaarden, te za
men vormend de ,,K onferenz der Di rektoren 
.J\l[ itteleuropiiischer Zoologischer Garten, aan-

voerende. dat de verzarneling zeldzame uit
heemsche planten en dieren op het l andgoed 
,,Gooilust" , door den heer Blaauw bijeenge
bracht, als zoodanig wijd en zijd vermaard 
is en een der sieraden van het l a nd is; dat 
ta lrijke zoogdier- en vogelsoorten gedurende 
de jaren, dat de tegenwoordige e igenaar op 
,,Gooi lust" woont, daar voor het eerst, ja 
zelfs uitslui tend, zijn gekweekt; dat sommige 
dezer diersoorten zoo zel de n in gevangen staat 
, orden aangetroffen, dat zij , appell an ten, zich 
niet herinneren ze ooit elders te bebben ge
zien; dat bij het steeds verder doord ri ngen I 
,-an de cul tuur in de trop ische landen en het 
daarmee gepaard gaande uitsterven van ver
tegenwoordigers cler trop i che flora en fau na, 
het in stand houden van een natuurpark als 
,,Gooilust" door hen van zeer groote betee
kenis word t geacht; en 

11 °. de Nederlandsche D endrologische Ver. 
eeniging, gevestigd te W ageningen, aanvoe
rende, dat op ,,Gooilust" door den e igenaar, 
den heer F. E. Blaauw, met zeer veel moeite 
en kosten een waarlijk zelcl zame collectie hout
gewas en uit alle deelen der wereld is bij een
gebracht, we! ke voor bet g rootste dee! niet 
meer overgebracht kunnen warden ; dat de 
heer Blaauw ,,Gooi lust" voor hen, d ie belang
stellen in de kenn is der houtgewassen, be
langeloos openstelt en dat het zeer te betreu
ren zou zij n als deze mooie boomen en plan
ten vern ietigd zouden warden, vooral orndat 
in ons land zoo we inig goede houtgewassen
coll ecties voorkomen; 

0. ten aanzien van de beroepen, ingesteld 
door de appellanten, genoemd onde r 4°. tot en 
met 11°., dat krachtens artikel 15 der Hin
derwet tot het i nstellen van beroep tegen be
sliss i ngen door Burgemeester en W ethouders, 
ingevolge artikel 8 di er W et genomen, ge
rechtigd zij n de verzoeke r en de belangheb
bende, ieder voor zoove r hij in het ongelij k 
is gesteld; 

dat onder belanghebbende, in di t artikel ge
noemd, moet verstaan warden hij , die rede
lij kerwijze gevaar, schade of hinder in den 
zin van artikel 11 kan duchten; 

dat de hierbedoelde appellanten, die in 
hunne beroepschr iften a ls bezwaren tegen de 
op te richten inrichting lech ts benadeel.ing 
van a lgemeene idieele belangen naar voren 
hebben gehracht, waartegen de Hinderwet niet 
bedoelt te beschermen, niet zij n aan te m er
ken als belanghebbenden in den bovenaan
gegeven zin en m itsd ien niet tot het instellen 
van beroep gerechtigd zijn ; 

0. met betrekking tot he t beroep, ingesteld 
door de appellanten, genoemd onder 3° ., dat 
deze appellanten, d ie b lijkens de door hen 
aangevoerde bezwaren, a ls bel anghebbenden 
in den zin der wet zijn te beschouwen, daar
gelaten nog, dat zij hunne bezwaren niet 
overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet ten 
over taan van het gemeen tebestuur of een of 
meer zijner leden hebben ingebracht, ook 
reeds hierom in hun beroep niet kunnen war
den ontvangen, aangezien zij hun beroep ee r t 
op 19 Juni 1929, dus niet binnen den bij ar
tikel 15, l ste lid, gestelden termijn van 14 
dagen na de afkondigi ng van het bestreden 
bes! uit hebben ingesteld, terwijl zij boven
dien hebben verzuimd, daarva n overeenkom-
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stig artikel 15, 2de lid, kennis te geven .aan 
het gemeentebestuur, alsmede bij exploit aan 
den verzoeker; 

0. wat betreft de ontvankelijkheid van de 
appell anten onder 1°. in hun beroep: dat de 
gemeente Hilversum, voor wie Burgemeester 
en vVethouders bezwaren hebben ingebracht, 
o . m . ontleend aan vrees voor verontreinig ing 
van de aan de gemeente in eigendom toebe
hoorende Gooische Vaart, als belanghebbende 
in den zin der wet kan worden beschouwd, 
terwijl in verband met artikel 179h der Ge
meentewet Burgemeester en Wethouders ge
acht moeten worden tot het instellen van be
rnep narnens de gemeente bevoegd te zijn ; 

0. dat ook de appellant sub 2° . in zijn be
roep ontvankelijk is; 

0. met betrekking tot de Iaatstbedoelde be
roepen, dat de ·bij de aanvrage overgelegde 

' beschrijving alleen vermeldt, dat in de in
r ichting boombast zal worden gemalen en 
uitgetrokken, waarna de bestanddeelen zullen . 
worden verzameld en gezuiverd, terwijl als 
beweegkracht electl'Omotoren van 1 tot 15 
P.K. zullen worden aangewend ; 

dat uit deze beschrijving niet meL zekerheid 
kan worden opgemaakt, wat in de inrichting 
feitelijk zal worden verricht, terwijl wat de 
beweegkracht betreft, het aantal electromoto
ren niet is opgegeven; 

dat de onderwerpelijke beschrijving mits
<lien niet is aan te merken als eene nauwkeu-

• rige beschrijving, in den zin van artikel 5 
-0 nder 1 °. der Hinderwet; 

dat voorts de overgel egde teekening niet be
vat eene aanduid ing van de inwendige sa
menstelling der inrichting met toebehooren, 
zoodat zij niet voldoet aan de eischen, bij 
artikel 5, sub 2° ., der wet gesteld; 

dat derhalve Burgemeester en \Vethouders 
-0p het verzoek, zooals het was gedaan, geene 
bes! issing had den mogen nemen; 

dat wijders artikel 6 der Hinderwet door het 
Gemeentebestuur van 's-Graveland niet naar 
behooren is nageleefd, aangezien, blijkens de 
overgelegde ambtsberichten, door hen is ver
zuimd van het verzoek om vergunning schrif
telijk kennis te geven aan alle eigenaars en 
gebrui kers van elk der perceelen, onmiddel
lijk grenzende aan dat, waar de inrichting zal 
word en opgericht; 

dat ook op dezen grond het besluit van 
Burgemeester en Wethouders niet kan warden 
_gehandhaafd; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

I. de appellanten, genoemd onder 3°. tot 
en met 11 ° ., in hunne beroepen niet ontvan
kelijk te verklaren ; 

II. het besluit van Burgemeester en Wet
houders van 's-Graveland van 18 Mei 1929 te 
vernietigen. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij-
verheid is belast enz. (A. B.) 

22 November 1929. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 7, eerste lid, 
der Arbe idswet 1919, voor zoover betreft 
bloemenbinderijen, tevens bloemenwinkels. 
S. 497. 

J92!l. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 14 October 
1929 , n°. 2417, Afdeeling Arbeid; 

Gelet op artikel 7, eerste lid, der Arbeids
wet 1919 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 November 1929, n°. 34) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van 18 November 1929, n°. 
2976, Afdeeling A1·beid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Ten aanzien van de werkzaamheden 

van arbeiders in eene ruimte, welke behalve 
bloemenbinderij tevens bloemenwinkel is, geldt 
in plaats van hetgeen met betrekking tot ar
be id in fabrieken of werkplaatsen bij of krach
tens de artikelen 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 
31, 32, 68, elfde lid, en 91 der Arbeidswet 
1919 is bepaald, hetgeen met beti-ekking tot 
arbeid in winkels bij of krachtens de artikelen 
44, 45, 46, 47, 48, 68, elfde lid, en 91 der 
Arbeidswet 1919 is bepaald. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 J anuari 1930. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal warden ge• 
plaatst en waarvan afschrift zal warden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 22sten November 1929. 
WILHELMINA. 

De llfinis ter van A,·beid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Ve r s c h u u 1·. 

(Uitgeg. 11 December 1929.) 

22 November 1929. BESLUIT tot nadere 
wijziging van twee reglementen voor de 
scheepvaart ter beveiliging van beweeg
bare spoorwegbruggen. S . 498. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 22 October 1929, La. U ., af
deeling Vervoer. en Mijnwezen ; 

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

29 October 1929, n° . 25) ; 
Gezi en het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister va n 18 November 1929, 11°. 
434, afdeeling Vervoer. en Mijnwezen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
I. Het bij Koninklijk besluit van 11 Sep

tember 1875 (Staatsblad n°. 169) vastgestelde 
en bij Koninklijk besluit van 20 November 
1928 (Staatsblad n°. 422) Iaatstelijk gewijzigde 
reglement voor de scheepvaart ter beveiliging 
van beweegbare spoorwegbruggen: 

le. in den Staatsspoorweg van Ha,·lingen 
tot de Pruisische grenzen bij Ntieuwe Schans; 

2e. over het kanaal van Apeldooni naar 
Dieren in den Staatsspoorweg van Arnhem 
naar Zutphen, en in den Oosterspoorweg van 
A rnersfoo,·t naar Zutphen ; 

3e. over het kanaal van Deventer naar 
Almelo in den Staatsspoorweg van Zutphen 
naar Devente,·; 

4e. in den Staatsspoorweg van Deventer 
naar L eeuwarden; 

5e. in den Staatsspoorweg van M eppel naar 
Groningen, wordt gewijzigd a ls volgt: 

61 
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a. in artikel 2, eerste lid, komt onder 2, e, 
te vervall en het ,voord ,, en" achter ,,B oom"; 

b. in artikel 2, eerste lid, wordt onder 2 
een nieuwe letter g ingevoegd ·met den vol
genden tekst: 

,,g. over de Tjonger (voor treinen in de 
richting van Oudeschoot naar Wol vega)"; 

II. Het bij Koninklijk besluit van 21 Juli 
1911 (Staatsblad n°. 258) onder A. vastge
stelde en bij Koninklijk besluit van 20 Juli 
1929 (Staatsblad n°. 3~;1) laatste!ijk gewijzig
de reglement voor de scheepvaart ter beveili
ging van de beweegbare spoorwegbruggen over 
het Stadskanaal bij Bareveld, over de Omme-
1 anderwij k bij Veendam, over het Meedemer
cliep bij Afuntendam, over het Winschoterdiep 
bij Zuidoroek, over het kanaal Buinen-Schoon
oord bij Drouwen en over den Gasselternij
veenschen mood bij Stadskanaal, alle in den 
Noordoosterlocaalspoorweg; over het Overijs
selsche Kanaal bij Lemele1·veld in den Over
ijsselschen locaalspoorweg D evente,~ 011111,en 
en bij Raalte in den Staatsspoorweg Zwolle
Almelo, en over den Drouwenermond, den 
Buinermond, den lsten Exloermond, den 2den 
Exloermond, den l sten Valthermond, den 2den 

Valthermond, bet Ter Apelkanaal, bet Ruiten-A 
kanaal en bet Rui tenbroekkanaal in den 
spoorweg Stadskanaal-Ter Apel-Rijksgrens 
wordt mede van toepassing verklaard op de 
spoorwegbrug over bet Winscboterdiep in den 
Woldjerspoorweg, in verband waarmede in 
dat reglement de volgende wijzigingen wor
den aangebracbt: 

a. in den titel wordt acbter ,,Noordooster
Iocaalspoorweg" ingevoegd: ,,over bet Win
scboterdiep in den Woldjerspoorweg,"; 

b. in artikel 2, zevende lid, wordt de tweede 
zin gewijzigd en gelezen als volgt: 

,,Bij de bruggen over het Stadskanaal, over 
het '/'er Apelkanaal en over bet Winschot er
diep in den Woldjerspoorwe-g is een dergelijke 
seinpaal geplaatst, met <lien verstande, dat de 
hoogte, tot waar de bol kan worden opge
haald, ten minste 3.50 M. en de hoogte, 
waarop groen en rood licbt kan worden ver
toond, ten minste 2.50 M. bedraagt." 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, betwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afscbrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 22sten November 1929. 
WILHELMINA. 

D e Ministe,· van Waterstaat, P . J. Rey me r. 
(Uitgeg. 9 D ecem ber 1929.) 

22 Novembe,· 1929. BESLUIT, houdende we
deropenstelling van de gelegenheid tot in
wissel ing van de zil verbons van f 2.50, 
omschreven in art. 1 van het Koninklijk 
besluit van 31 Maart 1915 (Staatsblad n°. 
174), gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
14 Juni 1918 (Staatsblad n°. 357 ), als 
zilverbons van de eerste soort, alsmede van 
de zdverbons van f 1.- , omschreven in 
art. 1 van bet Koninklijk besluit van 22 
April lll16 (Staatsblad n°. 168), zooa ls 
dat laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk 
hesluit van 19 Februari 1920 (Staatsblad 
11°. 82), als zilverbons van de eerste soort . 
S. 499. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van den 16den ovember 1929, n°. 
93, General e Tbesaurie; 

Gezien de wet van 6 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 377), tot uitgifte van zilverbons; 

Gelet op Ons beslu it van 17 November 1927 
(Staatsblad n°. 360) ; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

E enig artikel. 
Van 1 December 1929 af zullen ten kantore 

van bet A gentschap van het Ministerie van 
Financien te Amsterda,n tegen wettig betaal
middel kunnen worden ingewisseld: 

a. de bij Ons beslu it van 15 Februari 1919 
(Staatsblad n°. 42) ingetrok~,en zilverbons 
van f 2.50, aangeduid in artikel 1 van Ons 
besluit van 31 Maart 1915 (Staatsblad n°. 
174), zooals dat is gewijzigd bij Ons besluit 
van 14 Juni 1918 (Staats blad n°. 357), als 
zilverbons van de eerste soort; 

b. de bij Ons besluit van 28 J anuari 1921 
( Staatsblad n°. 46) ingetrokken zilverbons van 
f 1.- , aangeduid in artikel 1 van Ons besluit 
van 22 April 1916 ( Staatsblad n°. 168), zooals 
dat laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 
19 Februari 1920 (Staatsblad n°. 82) , a ls zil 
verbons van de eerste soort. 

Onze Mi nister van Financien is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, dat in he 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 22sten November 1929. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Financien, De Gee 1·. 

(Uitgeg . 2 D ec. 1929.) 

23 November 1929. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk Besluit van 28 Fe
bruari 1919 (Staatsblad n°. 54), tot vast
stelling van een a lgemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld bij de artikelen 
1 en 2 der Raden wet, zooals dat I aatste-
1 ijk is gewijzigd bij Koninklijk Besluit 
van 28 December 1928 (Staatsblad n°. 
501). s. 500. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracbt van Onzen Minister van 

Arbeid, H andel en Nijverheid van 28 Sep
tember 1929, n°. 2437, Afdeeling Arbeiders
verzekering; 

Gezien de artikelen 1 en 51 der Radenwet; 
Den Raad van State geboord (advies van 

5 November 1929, 11°. 30); 
Gelet op bet nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 19 November 1929, n°. 
2948, Afdeel ing Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons beslwt van 28 Februari 

1919, Staatsblad n°. 54, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld bij de artikelen 1 en 2 ' der Raden
wet, zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij Ons 
besluit van 28 December 1928, Staatsblad n°. 
501, en te bepalen als volgt: 

Art. I. Het bepaalde onder I, 33, van Ons 
gewijzigd besluit van 28 Februari 1919, Staats
blad n°. 54, verval t. 

Art. II. Het bepaalde onder I, 34, van Ons 
gewijzigd besluit van 28 Februari 1919, Staats
blad n°. 54, wordt gelezen als volgt: 

,,33. Breda, Breda, omvattende de gemeen-
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ten Bergen op Zoom, Breda, Chaam, Dintel
oord c.a. , Etten c.a., Fijnaart c.a., Geertrui
denberg, Gilze c.a., Ginneken c.a., 's-Graven
moer, Halsteren, Hoeven, Huybergen, Klun
dert, Made c.a., Nieuw-Vossemeer, Oosterhout, 
Ossendrecht, Oudenbosch, Oud_ en Nieuw
Gastel, Princenhage, Putte, Raamsdonk, Roo
sendaal c.a., Rucphen c.a ., Rijsbergen, Stand
daarbuiten, Steenbergen c.a., Terheijden, Te
teringen, Willemstad, Woensdrecht, Wouw, 
Zevenbergen, Zundert, Zwaluwe (Hoage- en 
Lage-);". 

Art. III. De bij den Raad van Arbeid te 
Roosendaal ingeschreven verzekerden krach
tens de Invaliditeitswet, de Ouderdomswet 
1919 en de Ziektewet zoomede de werkgevers, 
ingeschreven bij <lien Raad krachtens de In
val iditeitswet, de Ongevallenwet 1921, de 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 en de 
Ziektewet, warden na de opheffing van ge
noemden Raad oyergeschreven in de registers 
van den Raad van Arbeid te Breda. 

Art. IV. 1. Behoudens het bepaalde in het 
volgende artikel gaan alle ambtenaren en 
beambten, werkzaam bij den Raad van Ar
beid te Roosendaal, met ingang van 1 J anuari 
1930 over naar den Raad van Arbeid te 
Breda. 

2. Bij een eventueele reorganisatie van den 
dienst van den Raad van Arbeid te Breda 
zullen ambtenaren of beambten, die ingevolge 
de bepalingen van <lit besluit in dienst van 
<lien Raad zijn geplaatst, aan die plaatsing 
geen bijzondere rechten kunnen ontleenen. 

Art. V. 1. Indien aan ambtenaren of be
ambten wegens overbodigheid hunner diensten 
tengevolge van de gebiedswijziging, in <lit be
slui t geregeld, ontslag wordt verleend, gelden 
te hunnen aanzien de volgende bepalingen. 

2. Bij het verleenen van ontslag, a ls be
doeld in lid 1, worden in acht genomen de ten 
opzichte van Rijksambtenaren geldende rege
len omtrent afvloeiing van overcompleet per
soneel, tenzij de belangen van den dienst een 
afwijking van die regelen noodig maken. Hier
bij wordt het vereenigde ambtenarencorps als 
een geheel beschouwd. 

3. De ambtenaren en beambten, aan wie 
ontslag uit hunne betrekking, als bedoeld in 
het eerste lid, wordt verleend, ontvangen, be
houdens het bepaalde ten opzichte van tijde
lijke ambtenaren in het volgende lid, uitbeta
ling van de gelden, waarop zij tot op het tijd
stip, waarop dat ontslag ingaat, terzake van 
de vervulling hunner betrekking recht hebben, 
onder aftrek van hetgeen zij aan den Raad 
van Arbeid verschuldigd mochten zijn wegens 
vooruitbetaalde wedde, wegens voorschot, we
gens het genot van vrije woning a l of niet met 
vuur en (of) licht, wegens aangebrachte 
schade en wegens het door den Raad betaalde 
of te betalen bedrag terzake van een op hen 
rustende verplichting tot onderhoud van derden. 

4. Bij het verleenen van ontslag, als be
doeld in lid 1, warden ten opzichte van tij
delijke ambtenaren of beambten in acht ge
nomen de bepalingen van Ons besluit van 2 
Mei 1921, Staatsblad n°. 703, zooals dat laat
stelijk is gewijzigd. 

Art. VI. 1. Aan ambtenaren in vasten 
dienst, die verkeeren in het geval, bedoeld in 
artikel V, wordt met ingang van den dag, 

waarop hun ontslag ingaat, een wachtgeld 
toegekend, voor zoover zij daarop - indien 
zij Rijksambtenaren waren - volgens Ons be
sluit van 3 Augustus 1922, Staatsblad n°. 
479, laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
14 Juli 1927, Staatsblad n°. 250, aanspraak 
zouden hebben. 

2. Op de wachtgelden, in het eerste lid 
bedoeld, vinden de bepalingen van Ons besluit 
van 3 Augustus 1922, Staatsblad n°. 479, laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 14 Juli 
1927, Staatsblad n°. 250, met uitzondering 
van artikel 12, eerste lid, overeenkomstige 
toepassing met <lien verstande: 

a. dat de ter uitvoering van die bepalingen 
te nemen beslissingen worden genomen door 
den Raad van Arbeid, van wien het besluit 
tot ontslag afkornstig is; 

b. dat de besluiten tot toekenning van 
wachtgelden, bedoeld in dit lid, de goedkeu
ring behoeven van den Verzekeringsraad; 

c. dat a lle verplichtingen, welke op wacht
geld gestelde ambtenaren blijkens die bepa
lingen jegens den ,,betrokken Minister" moe
ten in acht nemen, door hen jegens den Raad 
van Arbeid te Breda moeten worden vervuld. 

3. De wachtgelden, in dit artikel bedoeld, 
komen ten laste van den Raad van Arbeid 
te Breda. 

Art. VII. Alle bezittingen, vorderingen en 
lasten van den Raad van Arbeid te Roosen
daal gaan op 1 J anuari 1930 over op den 
Raad van Arbeid te Breda. 

Art. VIII. 1. De zaken, welke op 31 "De
cember 1929 bij den Raad van Arbeid te 
Roosendaal in behandeling doch nog niet af
gedaan zijn, worden door het bestuur van <lien 
Raad overgedragen aan den Raad van Arbeid 
te Breda. 

2. Beslissingen, a lsmede ha,ndelingen van 
den R aad van Arbeid te Roosendaal, met be
trekking tot de uitvoering der verzekerings
wetten, blijven binnen de daarbij gestelde 
grenzen van kracht. 

Art. IX. De tot het archief van den Raad 
van Arbeid te Roosendaal behoorende beschei
den worden overgenomen door den Raad van 
Arbeid te Breda. 

Art. X. 1. De uitvoering van de begroo
ting van den Raad van Arbeid te Roosendaal 
voor het dienstjaar 1929 gaat op 1 J anuari 
1930 over op den Raad van Arbeid te Breda. 

2. H et bestuur van den Raad van Arbeid 
te Roosendaal draagt op 31 December 1929 
aan het bestuur van den Raad van Arbeid te 
Breda over a lle onder zijn berusting zijnde 
gelden en waarden, vergezeld van de boeken 
en bescheiden, welke op zijn financieel be
heer betrekking hebben. Alle geschillen, welke 
terzake van die overdracht mochten ontstaan, 
wo]"den beslist door den Verzekeringsraad . 

3. Voor de toepassing van de artikelen 
53m, 53n, 530 en 53p der Radenwet met be
trekking tot de verantwoording van inkomsten 
en uitgaven van den Raad van Arbeid te 
Roosendaal, het dienstjaar 1929 betreffende, 
treden, te rekenen van 1 J anuari 1930, de 
R aad van Arbeid te Breda, de voorzitter, het 
bestum· en de bestuursleden van <lien Raad 
in de plaats van den Raad van Arbeid te 
Rcosendaal , den voorzitter, het bestuur en de 
bf,stuursleden van <lien Raad; evenwel blijft 
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de bij artikel 530 geregelde aansprakelijkheid 
voor onrechtmatig gedane uitgaven rusten 
mede op hen, die bij de afkondiging van dit 
besluit voorzitter en leden van het bestuur 
van den Raad van Arbeid te Roosendaal wa
ren, met dien verstande, dat zij aansprakelijk 
zijn jegens den Raad van Arbeid te Breda. 
Evenzoo behouden zij het recht van beroep, 
toegekend in artikel 53p. 

Art. XI. De artikelen I en II van dit be
sl uit treden in werking met ingang van 1 
J anuari 1930, de overige artikelen met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad waarin het be
sluit is geplaatst. 

Ooze Minister van Arbeid, Handel en Nij 
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal warden 
geplaatst en waarvan afschrift zal warden 
gezonden aan den Raad va.n State. 

Het Loo, den 23sten November 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, .Handel en Nijverheid, 
. T. J. Ve r s c h u u r. 

( Uitgeg. 12 December 1929.) 

23 November 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

De eisch, dat elke onderwijzer een eigen 
klasse-lokaal heeft, gaat de normale eischen, 
aan het geven van lager onderwijs te stel
len, niet te boven. T en onrechte heeft de 

•Raad derhalve medewerking geweigerd tot 
aanbouw van een lokaal aan een bestaande 
school, waard9or aan dezen eisch zou 
warden voldaan. 

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

het gemeentebestuur van Hoogeveen, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Drenthe van 
2 Juli 1929, N°. 105 , waarbij met vernietiging 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Hoogeveen van 2 Mei 1929 is bepaald, dat de 
door het Bestuur van de Nederlandsch Her
vormde Vereeniging tot stichting en instand
houding van eene school met den Bijbel te 
Nieuweroord, gemeente Hoogeveen, overeen
komstig artikel 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 gevraagde medewerking voor de uitbrei
ding van de bijzondere school, ieuweroord, 
met een lokaal, alsnog moet warden ver
leend ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 November 1929, N°. 768; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ,vetenschappen van 18 
November 1929, N°. 29058, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

0. dat de gemeenteraad van Hoogeveen de 
gevraagde medewerking heeft geweigerd bij 
besluit van 2 Mei 1929 uit overweging, dat 
de verbouw, waarvoor de benoodigde gelden 
uit de gemeentekas warden aangevraagd, zal 
bestaan in het bijbouwen en imichten van 
een nieuw schoollokaal; dat deze school op 
het oogenblik van de aanvrage -telt 76 leer
lingen, verdeeld over twee lokalen; dat de lo
kalen dezer school zijn ingericht voor 48 leer
lingen; dat weliswaar met 1 Mei 1929 het 
aantal leerlingen staat venneerderd te wor-

den, doch dat niet vaststaat, dat deze ver
meerdering van het aantal leerlingen zoo 
groat zal zijn, dat het getal 96 bereikt of 
noemenswaardig overschreden zal warden, zoo
dat de noodzakelijkheid van de uitbreiding 
van het aantal lokalen der school niet geble
ken is· 

dat, 'nadat het Schoolbestuur bij Ged. Staten 
van Drenthe in beroep was gekomen, dit Col
lege, bij beslu it van 2 Juli 1929, met vernie
tiging van het bestreden raadsbesluit heeft 
bepaald, dat de gevraagde medewerking als.
nog moet warden verleend, daarbij overwe
gende, dat naar artikel 75, 2e lid, der Lager 
Onderwijswet 1920 de medewerking op eene 
aanvrage a ls bedoeld in artikel 72 dier wet 
slechts wordt geweigerd, wanneer niet aan 
de in artikel 73 omschreven vereischten is 
voldaan, terwijl naar de gevestigde jurispru
dentie de medewerking nog zoude kunnen 
warden geweigerd, indien de uitgaven, waar
voor de gelden warden aangevraagd, mochten 
warden geacht de grenzen, door de normale 
e ischen aan het geven van lager onderwijs ge
steld , te overschrijden; dat de aanvrage en de 
daarbij overgelegde stukken voldoen aan de 
in artikel 73 gestelde vereischten en dat het 
voorts naar de meening van hun College, welke 
meening door het schooltoezicht wordt ge
deeld, niet strookt met de belangen van het 
onderwijs, dat in een en hetzelfde schoollokaal 
tegelijkertijd door twee leerkrachten aan ver
schillende klassen Jes wordt gegeven, zoodat 
de uitgaven, welke met den aanbouw en de in
richting van een lokaal aan het schoolgebouw 
der Nederl andsch Hervormde Vereeniging te 
Nieuweroord zijn gemoeid, niet kunnen war
den geacht de normale eischen, welke aan 
het lager onderwijs mogen warden gesteld, te 
buiten te gaan; 

dat van dit besluit het gemeentebestuur van 
Hoogeveen bij Ons in beroep is gekomen, in 
hoofdzaa.k aanvoerende, dat de consequente 
doorvoering van het principe ,,voor elken on
derwijzer een lokaal" de gemeente stelt voor 
uitgaven, welke hare krachten te boven gaan, 
terwijl de belastingen reeds tot het uiterste 
zijn opgevoerd ; dat de school nog voldoende 
ruimte voor de aldaar ter school gaande kin
deren biedt ; dat de wet niet voor elken on
derwijzer een lokaal eischt; dat onder deze 
omstand igheden de aanvrage de normale 
eischen aan het geven van gewoon lager on
derwijs te stellen, te boven gaat; 

0. dat de onderhavige aanvrage voldoet 
aan de in · artikel 73 der Lager-Onderwijswet 
1920 omschreven vereischten; 

dat voorts de eisch, dat elke onderwijzer een 
eigen klasse-lokaal heeft, de normale eischen , 
aan het geven van lager onderwijs te ste!len. 
niet te boven gaat; 

dat mitsdien Ged. Staten van Drenthe te
recht hebben bepaald, dat ingevolge artikel 
75 der Lager-Ondenvijswet 1920 de gevraagde 
medewerking had behooren te zijn verleend. 
waartegenover een beroep op den toestancl 
der gemeente-financien geen kracht heeft; 

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

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

Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 
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25 November 1929. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Art. 37 A. P. V. voor Emmen. Hon
denbelasting.) 

(Dit artikel verbiedtden houders vanhon
den, die voor de hondenbelasting als waak
honden zijn opgegeven, die honden op den 
weg te laten loopen.) 

Met de Rb. moet worden aangenomen, 
dat art. 37 niet ter bescherming v. d. open
bare orde en veiligheid is geschreven , doch 
!outer ten doe! heeft ontduiking der hon
denbelasting tegen te gaan. Art. 37 beoogt 
zoodanige houders van honden te treffen, 
die, hoewel hunne honden niet of niet uit
sluitend a ls waakhonden worden gebruikt 
en zij daarvan op andere wijze genot 
hebben, niettemin voornoemde honden in 
de laagste belastingklasse hebben aange
geven. 

(Anders Cone!. Adv.-Gen.). 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Assen, requirant van 
cassatie tegen een vonnis dier Rechtbank, bij 
verstek gewezen, van 12 Juli 1929, waarbij 
J. K. is ontslagen van rechtsvervolging. 

Conclusie van den Atlv.-Gen. Besier. 

De Officier van J ustitie bij de Arr.-Recht
bank te Assen heeft den verdachte in eersten 
aanleg voor die Rechtbank doen dagvaarden 
ter zake: 

,,dat hij te Emmen op, a lthans omstreeks 8 
Januari 1929 als houder van een hond, welke 
voor de hondenbelasting was aangegeven als 
uitsluitend te worden gebruikt ter bewaking 
van gebouwen, erven of vaartuigen, bedoelden 
hond op den openbare weg Emmen- Nieuw
Dordrecht te Angelsloo heeft laten loopen". 

Hij vo lgde hierin , ofschoon hij zich daar
mede niet kon vereenigen, de bestaande recht-
3praak dier Rechtbank, welke bij een vorige 
gelegenheid in een dergelijk feit een belas
tingovertreding had gezien. 

Ook thans handhaafde de Rechtbank deze 
rechtspraak. Immers na het feit bij verstek 
bewezen verklaard te hebben, overwoog zij, 
wat betreft de strafbaarheid van <lit feit: 

,,dat art. 37 der Algemeene Politieverorde
ning voor de Gemeente Emmen in verband 
met art. 134 dier verordening houders van 
honden, welke voor de belasting zijn aange
geven a ls uitsluitend te worden gebruikt ter 
bewaking van gebouwen, erven of vaartuigen, 
verbiedt tleze dieren op den weg te laten 
loopen en hen bij overtreding van dit verbod 
strafbaar stel t; 

,, dat al moge genoemd art. 37 in hoofdstuk 
V dier verordening, dat tot opschrift draagt 
,,openbare orde en vei ligheid" zijn onderge
hracht, dit artikel niettemin kennelijk beoogt 
aan art. 4 j 0 art. 3 der- verordening op de 
heffing eener belasting ·op de honden in de 
gemeente Emmen meerdere kracht bij te zet
ten en dan ook moet geacht worden recht
streeks en onmiddellijk verband te houden 
met de heffing van belasting op de honden 
in die gemeente; 

,,clat overtreding van bedoeld verbod mits
clien is eene overtreding ter zake van belas
tingen." 

Verder overwegende, dat niet is gebleken, 
dat speciaal ten aanzien van meergemel d art. 
37 de procedure voorgeschreven bij art. 232 
en vlg. der Gemeentewet is gevolgd en mits
dien aan bedoeld artikel verbindende kracht 
moet worden ontzegd, terwijl het te laste · ge
legde en als bewezen aangenomene ook niet 
elders strafbaar is gesteld, ontsloeg zij den 
verdachte van alle rechtsvervolging. 

Hiertege n voert nu de Officier van Justiti e 
bij tijdig ingediende schriftuur als middel van 
cassatie aan, dat is geschonden art. 37 der 
Algemeene Politieverordening voor de ge
meente Emmen, omdat het noch met het hef
fen, noch met het invorderen van een ige be
lasting rechtstreeks verband houdt, doch blijk
baar slechts beoogt om de ,,Openbare Orde en 
Veiligheid" in die gemeente te bevorderen 
door waakhonden van de straat te weren, zij 
het ook, dat het artikel ter aanduiding van 
het begrip ,,waakhonden" eene omschrijving 
geeft, die verband houdt met de vordering op 
de heffing eener belasting op de honden in 
de gemeente Emmen. Dit middel komt mij 
gegrond voor. 

Artikel 3 van laatstgenoemde verordening 
houdt in: 

,,De belasting bedraagt per jaar: 
,,Kl asse a voor elken hazewindhond of een 

hond, welke kennelijk van dat ras a fstamt, 
vijftien gulden. 

,,Klasse b voor elken hond, niet vallende 
onder klasse a en c vijf gulden; 

,,Kla se c voor elken hond uitsluitend ge
houden ten dienste van den landbouw of 
eenig bedrijf van nijverheid of ter bewaking 
van gebouwen, vaartuigen of erven, drie gul
den." 

Artikel 4 houdt in: 
,,Honden als sub c bedoeld, die losloopende 

worden aangetroffen anders dan in een ge
bouw, op of in een vaartuig of op een erf, 
zullen gedurende het loopende belastingjaar 
niet worden begrepen onder die, welke zijn 
bedoeld in klasse a van het vorig artikel. 

,,Herdershonden worden hiervan uitgezon
derd, gedurende den tijd, welken zij als zoo
danig worden gebezigd". 

Daarnaast bepaalt art. 37 der Alg. Politie
verordening, behoorende tot Hoofdstuk V, 
getiteld ,,Openbare Orde en Veiligheid": 

,,Het is den houders van honden, welke voor 
de hondenbelasting zijn aangegeven als uit
sluitend te worden gebruikt ter bewaking van 
gebouwen, erven of vaartuigen, verboden deze 
dieren op den weg te laten loopen". 

Art. 134 bedreigt tegen de overtreding straf. 
Nu komt het mij voor, dat de Rechtbank ten 

onrechte van oordeel is, wat art. 37 der Alg. 
Politieverordening beoogt aan art. 4 j 0 art. 3 
der Verordening op de heffing eener belas
t ing op de honden meerdere kracht bij te zet
ten. Ware <lit het geval , dan zou art. 37 zich 
niet bepalen tot de waakhonden, maar zich 
moeten uitstrekken tot alle honden, welke als 
vallende onder klasse c der heffingsverorde
ning zijn aangegeven. Het bepaalt zich echter 
tot de waakhonden welke dieren als zoodanig, 
losloopende op den weg, geacht kunnen war
den gevaar op te leveren. Daarom is het ar
ti kel ook opgenomen in Hoofdstuk V . De 
eigenlijke sanctie op het verkeerdelijk aange-
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ven van een hand als vallende onder klasse c 
der heffingsverordening vindt men dan ook 
in art. 4 dier Verordening. 

I-let was dus ook niet noodig ten aanzien 
van art. 37 der Alg. Politieverordening de 
procedure voorgeschreven bij art. 232 en vlg. 
der Gemeentewet te volgen en dat dit niet is 
geschied, bevestigt de opvatting door mij 
met den 0fficier van Justitie voorgestaan. 

Terecht heeft dus laatstgenoemde beroep in 
cassatie ingesteld. Voor zooveel noodig merk 
ik nog op, dat hij niet hooger beroep kon in
stellen. Noch als belastingovertreding noch als 
gewone overtreding was de zaak daarvoor 
vatbaa1·, ( art. 56 R. 0., voor de toepassing 
waarvan op andere feiten, dan bij dit artikel 
aan de kennisneming der Rechtbanken zijn 
onderworpen , ik mij veroorloof te verwijzen 
naar ,,I-let Nederlandsche Strafproces", I, biz. 
27). , 

Is mijne opvatting van art. 37 der Alg. Pol.
verordening juist, dan behoorde de zaak eigen
lijk te zijn aangebracht bij den Kantonrech
ter. Echter zal krachtens het tweede lid van 
art. 349 Sv. (dat ook de verstekzaken geldt) 
de Rechtbank niet onbevoegd verklaard moe
ten warden, <loch zal rechtspraak ten princi
pale omtrent het bewezen verklaarde behooren 
te volgen. Voor den 73-j arigen verdachte zal 
een geringe straf voldoende zijn. 

Ik concludeer, dat het bestreden vonnis zal 
warden vernietigd, voor zoover daarbij het te 
laste gelegde en bewezen verklaarde feit niet 
strafbaar is verklaard en dat de Hoage R aad 
rechtdoende ten principale, alsnog zal ver
klaren, dat dit feit een strafbaar feit is en 
de verdachte deswege strafbaar, aan dit feit 
zal geven de benaming, het te Emmen als 
houder van een hand, welke voor de honden
belasting is aangegeven als uitsluitend ge
bruikt wordende ter bewaking van gebouwen, 
erven of vaartuigen, dit dier laten loopen op 
den weg en met aanhaling der artt. 37 en 134 
der Alg. Politieverordening voor de gemeente 
Emmen en 23 en 91 van het Wetboek van 
Strafv. den verdachte te dier zake zal ver
oordeelen tot betaling van eene geldboete 
van een gulden, bij gebreke van betaling en 
verhaal te vervangen door hechtenis van een 
dag. 

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

Jhr. Feith; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schri ftuur: (Zie 
Canel. Adv.-Gen.); 

0 . dat den gerequireerde bij de inleidende 
dagvaarding is telaste gelegd, dat enz. (Zie 
Concl. Adv. -Gen.); 

dat dit feit bij het bestreden vonnis bewe
zen is verklaard, doch op de navolgende gron
den niet strafbaar is geoordeeld: 

,,dat, enz. (Zie Cone!. Adv. -Gen.) ; 
,,dat, waar we! is gebleken, dat de Alg. 

Politieverordening voor de gemeente Emmen 
aan Ged. Staten van Drenthe is medegedeeld 
en op de bij de wet voorgeschreven wijze is 
afgekondi gd, <loch niet dat speciaal ten aan
zien van meergemeld artikel 37 dier verorde
ning de procedure, voorgeschreven bij artikel 
232 en volgende der Gemeentewet, is gevolgd, 

aan bedoald artikel verbindende kracht moet 
warden ontzegd" ; 

weshalve de R echtbank den gerequireerde 
van rechtvervolging heeft ontslagen; 

0. dat het tegen deze beslissing gerichte 
middel van cassatie is aangedrongen met het 
betoog, dat meergemeld artikel 37 noch met 
het heffen noch met het invorderen van 
eenige belasting rechtstreeks verband houdt, 
<loch blijkbaar slechts beoogt om de openbare 
orde en Veiligheid in de gemeente Emmen te 
bevorderen door waakhonden van de straat te 
weren, zij het ook dat het artikel ter aandui
ding van het begrip ,,waakhonden" eene om
schrijving geeft, die verband houdt met de 
Verordening op de heffing eener belasting op 
de honden in de voormelde gemeente; 

0. aangaande dit betoog: 
dat het op zich zelf reeds weinig aanneme

lijk is, dat er voor den gemeentelijken wet
gever te Emmen aanleiding zou hebben be
staan, naast het in artikel 38 der Algemeene 
Politieverordening tot de houders van door 
Burgemeester en Wethouders gevaarlijk geach te 
honden gerichte gebod om deze op de eerste 
aanzegging vast te leggen en voortdurend vast 
te houden, in het belang der openbare orde en 
veiligheid in artikel 37 nog afzonderlijk de 
houders van ter bewaking van gebouwen, er
ven of vaartuigen dienende (waak)honden te 
verbieden die honden op den weg te laten 
loopen; 

dat het echter, aangenomen dat de bepaling 
inderdaad die strekking zou hebben, onver
klaarbaar is, waarom dan eenerzijds elk laten 
loopen, dus ook het laten loopen van gemuil
korfde of door de houders vastgehouden waak
honden, is strafbaar gesteld en waarom ander
zijds het verbod om uitsluitend ter bewaking 
van gebowen, erven of vaartuigen gebezigde 
honden op den weg te laten loopen niet al 
zulke honden, <loch alleen de a ls zoodanig 
voor de hondenbelasting aangegevene betreft; 

dat daarom met de Rechtbank moet warden 
aangenomen , dat artikel 37 - hoewel opge
nomen in Hoofdstuk V der Alg. Pol itiever
ordening - in werkelijkheid niet ter bescher
ming van de openbare orde en veiligheid is 
geschreven, <loch !outer ten doe! heeft ont
duiking van het bij artikel 3 der Verordening 
op de heffing eener belasting op de honden in 
de gemeente Emmen bepaalde tegen te gaan; 

dat dit artikel toch voor de in klassen a en 
b geplaatste honden de belasting op f 15 en 
f 5 bepaal t, terwijl zij voor de in klasse c 
genoemde honden, ,,uitsluitend gehouden ten 
dienste van den landbouw of eenig bedrijf van 
nijverheid of ter bewaking van gebouwen, 
vaartuigen of erven", de belasting op slechts 
f 3 stelt; 

dat artikel 37 nu kennelijk zoodanige hou
ders van honden beoogt te treffen, die, hoewel 
hunne honden niet of niet uitsluitend ter be
waking van gebouwen, vaartuigen of erven 
warden gebruikt en !iij daarvan op andere 
wijze genot hebben, niettemin voornoemde 
honden in de laagte klasse hebben aange
geven; 

dat hiertegen niet afdoet, dat het artikel 
niet gewaagt van honden, uitsluitend gebe
zigd ten d ienste van den landbouw of van 
eenig bedrijf van nijverheid, daar bij deze 



967 25 N O V E M B E R. 1929 

het loopen op den weg uit den aard der zaak 
niet noodwendig op een ander gebruik clan het 
aangegevene wijst; 

0. dat de beslissing der Rechtbank derhalve 
juist en het daartegen gerichte middel onge
grond is; 

V erwerpt het beroep. 
(N. J . ) 

25 November 1929. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr., art. 437ter.) 

Art. 8 der verordening verbiedt den op
kooper o.a. eenig door opkoop verkregen 
goed gedurende de eerste drie dagen dat 
het onder zijne berusting is, van de hand 
te doen. 

Terecht heeft de Rb . zich op het stand punt 
gesteld, dat dit voorschrift enkel beheerscht 
gedragingen binnen Rotterdam . Ten on
rechte ecJ:iter heeft de Rb. aangenomen, 
dat reed~ m het medenemen v. d. ring bui
ten Rotterdam een van de hand doen zou 
zijn gelegen . Het uitgangspunt der Rb., 
dat het verbod om v. d. hand te doen ge
lijk staat met een gebod om te bewaren 
is onjuist. (Adv.-Gen. : H et bewaren, dat 
de Rb. in art. Sa leest als te zijn geboden 
wordt in art. 8d juist ve:rboden.) ' 

W aar de telastlegging, zooals die door de 
Rb. i~ opgevat, niet inhoudt, dat de ge
stelde verkoop plaats had te Rotterdam is 
art . 437ter Sr. j0 art. 8 der R'damsche ver
ordening niet op het bewezen verklaarde 
toepasselijk. Ontslag van rechtsvervolging. 

Op het beroep van B. M. B. requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen von
nis van de Arr.-Rechtbank te Rotterdam van 
20 J?ni ~929, waarbij hij in hooger beroep, na 
vermet1gmg van een vrijsprekend vonnis van 
het Kantongerecht te Rotterdam van 19 April 
1929 - naar welk Kantongerecht de zaak was 
teruggewezen bij arrest van den H oogen Raad 
der Nederlanden van 11 l\faart 1929 (N. J. 
1929, biz. 845. Red.) - ter zake van: als op-

' kooper eenig voorschrift overtreden door den 
:f:,aad der gemeente Rotterdam onder goedkeu
rmg van Gedeputeerde Staten met betrekking 
t?t het register uitgevaardigd ~n afgekon
d1gd op de WJJze door de plaatsehjke verorde
ning bedoeld in artikel 172 der Gemeentewet 
voorgeschreven" krachtens artikel 437, 20. Sr., 
in verband met artikel 8 der Verordening van 
de Gemeente Rotterdam als bedoeld in de 
artt. 437 en 437/er Sr. , benevens artikel 23 Sr., 
is veroordeeld tot een geldboete van driehonderd 
gulden en dertig dagen vervangende hechtenis, 
met be~el tot ter?ggave aan den requirant van 
het register, dat m de zaak als stuk van over
tuiging had gecliend, ge!ijk nader in het vonnis 
omschreven. (Gepleit door Mr. H. H. Tels ve 
Rotterdam) . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Besier. 

Bij_ h~t bestrnden in ho~ger beroep gewezen 
vonms 1s verruet1gd het vr1Jsprekend vonnis in 
eersten aan leg d0or den Kantonrechter te 
Rotterdam gewezen, naar wien de Hooae Raad 
bij arrest van 11 Maart 1929 (W. 1197°7, N. J. 
1929, biz. 845) dP zaak had verwezen. Bij het 
vonnis der Rechthank is voorts bewezen ver-

klaard wat den verdachte primair was te laste 
gelegd, n.l. dat hij te Rotterdam als opkpoper, 
nadat hij op 18 Februari 1928 van een per
soon volgens opgave genaamd Max Alexander 
een platina ring met briljanten voor negentig 
gulden had gekocht, dit door opkoop verkregen 
goed niet gedurende de eerste drie dagen, dat 
het onder zijne berusting was, niet van de 
hand heeft gedaan, hebbende hij dien ring aan 
een persoon volgens opgave genaamd S. Log
her op 20 Februari 1928 te zamen met een 
gouden repetitiehorloge verkocht voor honderd, 
vijf en tachtig gulden en eenige vreemde gou-
den munten. · 

De R echtbank zag hierin het ,,als opkooper 
eenig voorschrift overtreden door den Raad 
der gemeente Rotterdam onder goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten met betrekking tot 
het register uitgevaardigd en afgekondigd op 
de wijze door de plaatselijke verordening be
doeld in art. 172 der Gemeentewet voorge
schreven" , strafbaa.r gesteld bij art. 437, 2• 
Wetboek van Strafrecht en veroordeelde den 
verdachte tot f 300 boete of 30 dagen hech
tenis. 

Namens den verdachte zijn nu bij pleidooi 
de volgende vier middelen tot cassatie aan
gevoerd: 

1 °. Schencling, althans verkeerde toepassing 
van de artt. 261, 350 en 351 van h.et Wetboek 
van Strafvordering, omdat, terwij l in de oor
spronkelijke dagvaarding ten laste is gelegd, 
dat req uirant den ring te Rotterdam heeft 
verkocht, de Rechtbank, hoewel aannemende 
dat het van de hand doen van den ring te 
's-Gravenhage heeft plaats gehad, toch het 
ten laste gelegde bewezen heeft verklaard. 

,,2°. Schencling, a lthans verkeerde toepas
sing van de artt. 350 en 351 van het Wetboek 
va:n Strafrecht, art. 8 van de Verordening al s 
bedoeld in de artt. 437 en 437trr van het Wet
boek van Strafrecht vastgesteld door den Raad 
der Gemeente Rotterdam op 15 April 1920, 
welke verordening is goedgekeurd door Gede
p uteerde Staten van Zuid-Holland bij besluit 
van 26 Mei 1920 en afgekondigd op 8 Juni 
1920 (Gemeenteblad van Rotterdam 1920, 
n°. 53a) de artt. 134 en 135 van de Gemeente
wet en art . 144 van de Grondwet, omdat de 
Rechtbank, alhoewel aannemende, dat het van 
de hand doen van den ring te 's-Gravenhage 
heeft plaats gehad, heeft beslist, dat boven
vermelde Gemeenteverordenint>: van de Ge
meente Rotterdam daardoor is overtreden en 
het t en laste gelegde feit strafbaar heeft ver
klaard. 

,,3°. Schencling, althans verkeerde toepassing 
van de artt . 350 en 351 van het Wetboek van 
Strafvordering en art. 8 van de Verordening 
vastgesteld door den Raad der Gemeente Rot
terdam op 15 April 1920, als voren vermeld, 
omdat, de Rec'htbank, hoewel in de oorspronke
lijke dagvaarcling niet ten laste is ·gelegd, dat 
de ring door den verdachte door opkoop was 
verkregen, toch het ten laste gelegde feit 
strafbaar heeft verklaard. 

,,4°. Schending, althans verkeerde toepassing 
van de ·artt. 350 en 351 van het Wetboek van 
Strafvordering en art. 8 van de Verordening 
vastgesteld door de Raad der Gemeente 
Rotterdam op 15 April 1920, als voren ver
meld, omdat de Rechtbank, hoewel in de oor-
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spronkelijke dagvaarding noch is ten laste 
gelegd, dat verdachte den ring onder zijn be
rusting heeft verkregen, noch eenige andere 
handeling van verdachte dan de verkoop van 
dien ring, toch het ten laste gelegde strafbaar 
heeft verklaard". 

Ik bespreek de eerste twee middelen te zamen. 
Door den verdachte waR onder meer het ver

weer gevoerd, dat het te laste gelegde feit was 
gepleegd te 's-Gravenhage en niet te Rotter
dam. Dit verweer berustte blijkbaar op de ver
klaring van den als getuige gehoorden S. 
Logher, dat hij te 's-Gravenhage op 2') Febru
ari 1928 den ring en het horloge van verdachte 
had gekocht en ontvangen. Dit verweer, het
welk zou medebrengen, dat het feit, zooals 
het was te laste gelegd, niet was bewezen en 
dat wat werkelijk had plaats gehad niet onder 

-de Rotterdamsche verordening vie!, werd door 
de Rechtbank weerlegd met de overweging : 
,,dat het strafbaar feit bestaat in het door 
opkoop verkregen goed binnen de drie eerste 
dagen na de verkrijging van de hand doen ; 
dat hieruit, volgt, dat de opkooper verplicht is 
een door opkoop verkregen goed drie dagen 
onder zich te behouden; dat nu deze verplich
ting, steunende op een verordening der ge
meente Rotterdam, slechts aldaar werkt voor 
aldaar gevestigde of verblijvende inwoners, 
zoodat de verdachte, die te Rotterdam woont 
en zijn zaak drijft, verplicht was, door hem 
opgekochte zakPn drie dagen te Rot-terdam te 
bewaren en hij deze verplichting aldaar schond 
toen h(j bedoelden ring meenam bniten die 
gemeente, onverschillig wat hij daarmede 
deed en waar hij dit deed." 

Uit deze overweging blijkt, dat de Recht
bank het onverschillig acht, waar bet van de 
ha-nd doen van den ring heeft plaats gehad. 
Zij heeft dan ook in geen deel van het bestre
den vonnis beslist, dat dit te 's-Gravenhage 
was geschied, doch alleen dat verdachte ver
zuimd beeft den ring drie dagen te Rotter
dam onder zich te houden. zoodat het eerste 
middel feitelijken groodslag mist. 

Het schijnt mij e~hter toe, ,fat het in de 
aangehaalde overweging vervatte betoog. waar
mede de Rechtbank verdachtes verweer heeft 
verworpen, op den grondslag der Rotter
damsche Verordening a ls bedoeld in de artt. 
437 en 437/er van het Wetboek van Straf
recht niet is vol te houden. Art. 8 dezer Ver
ordening verbiedt onder ri den opkooper : 
,,eenig door opkoop verkregen goed gedurende 
de eerste drie dagen, dat het onder zijne be
rusting is, van de hand te doen of eenige ver
andering te doen ondergaan, die het voor den 
!aatsten eigenaar niet onmiddellijk herkenbaar 
zou maken". 

Op zich zelf laat dit verbod misschien we! de 
omzetting toe, welke de Rechtbank zich heeft 
veroorloofd, in ecn gebod om h et goed ge
durende drie dagen te Rotterdam onder zich 
te behouden, doch deze reeds eenigszins ge
waagde interpretatie wordt geheel onmogelijk 
gemaakt door wat hetzelfde artikel onder d 
doet voli;en, n .l. dat het den opkooper even
eens verooden is : 

,,eenig door opkoop verkregen goed voor
handen te hebben in een pand, loods of antler 
getimmerte of op een erf, waarover hij geheel 
of gedeeltelijk de beschikking heeft of waar
van hem door derden gehe3! of gedeeltelijk, 

hetzij t(jdelijk, hetzij voor onbepaalden tijd, 
de beschikking is verleend". 

Wei verre, dat hetgeen de Rechtbank in het 
onder a bepaalde leest daarin wordt geboden, 
wordt het derhalve in de Verordening, welke 
misschien wat te vee! wil regelen, juist ver
boden. W eliswE1,ar voegt een verder lid van 
art. 8 aan het verbod onder d nog toe, dat het 
niet van toepassing is, indien aan den hoofd
ingang van bet pand, de loods, het getimmerte 
of het erf van de straat af duidelijk zichtbaar 
en leesbaar een bord is bevestigd, waarop de 
naam en het bedrijf van den opkooper staan 
uitgedrukt en door dezen aan den Commissaris 
van Politie is kennis gegeven van het aan
brengen van genoemd bord, doch de voor
ziening in dit uitzonderingsgeva!, waarvan de 
afwezigheid in deze niet is te taste gelegd , 
neemt niet weg, dat men in het algemeen te 
Rotterdam door opkoop verkregen goed niet 
aldaar onder zijn berusting mag honden. Dit 
maakt de interpretatie, door de Rechtbank 
gegeven aan het onder a van art. 8 bepaalde 
onaannemeliik. 

De verwe,~ping van verdachtes verweer wordt 
dus door de hiervoor aangevoerde gronden niet 
gedragen, waardoor in verband met art. 8 der 
aangehaalde Verordening de artt. 358, 415 en 
42!\ Wb. v. Strnfv. art. 359 van dat Wetboek 
is geschonden, waarop ambtshalve zal zijn te 
let ten. 

Onder deze omstandigheden behoeft het 
tweede middel niet verdere bespreking en kan 
ik over de twee nog overblijvende middelen 
met een enkel woord volstaan. 

Beide missen feitelijken grondslag, daar de 
telastelegging den ring uitdrukkelijk ken
schetst als door opkoop verkregen goed en 
daarvan zegt, dat het onder berusting was van 
verdachte. 

Voor het geval , dat de Hooge Raad mij_ne 
beschonwingen omtrent de voorgedragen m1d
delen niet mocht deelen, vestig ik er nog de 
aandacht op dat de aan het feit gegeven be
namin<T niet iuist is, daar hier niet zou ZIJn 
overtrgden eei:r voorschrift met bet.rekking tot 
het register uitgevaardigd (art. 437 2° Wb. 
v . Sr.) doch eene verordening als bedoeld in 
art. 437/er Wb. v. Sr. 

De aanhaling van art. 437 2• is dan ook 
eveneens onjuist. 

lk concludeer, dat het bestreden vonnis zal 
worden vernietigd en dat de zaak zal worden 
verwezPn naar het Gerechtshof te 's-Graven
hage om op het bestaande hooger beroep op
nieuw te worden berecht en afgedaan. 

De H0oge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Ra~dsheer 

Savelberg; 
Gelet op de middelen van ?.assat(P, n_ame~s 

den requirant voorgesteld b1J ple1doo1, lm
dende: (zie cone!. Adv.-Gen.); 

0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de telastlegging als bewezen is _aange
nomen. met qualificat;e en strafopleggmg als 
voormeld dat enz. (zie cone!. Adv.-Gen.); 

0. omtrent het eer~te middel: 
dat de Rechtbank bij het- h.estreden vonnis 

het verweer, gegrond op de stelling, dat het 
tehstegelegde feit is gepleegd te 's-Gravenhage 
en niet te Rotterdam, heeft verworpen uit 
overweging : ,,dat het strafbaar feit bestaat in 
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het door opkoop verkregen goed binnen de drie 
eerste dagen na de verkrijging van de hand 
doen ; dat hieruit volgt, dat de opkooper ver
plicht is een door opkoop verkregen goed drie 
dagen onder zicb te behourlen ; dat nu deze 
verplichting, steunende op een verordening der 
gemeente Rotterdam, slechts aldaar werkt voor 
aldaar gevestigde '?f verblijvende inwoners, 
zoodat verdachte, die te Rotterdam woont en 
zijn zaak drijft, verplicht was door hem op
gekochte z~ken dl'ie dagen te Rotterdam te 
bewaren e,·, hij deze verplichting a ldaar schond, 
toen hij bedoelden ring meenam bniten die 
gemeente, onverschi!lig wat hij daarmede 
deed en waar hij <lit deed" ; 

0 . dat blijkens deze overweging rle dagvaar
ding door de Rec!:t•,bank in <lien ~in is nitge
legd - hetgeen m et baar tekst niet onver
eenigbaar is - dat de plaatsaanduiding ,,te 
Rotterdam" niet betrof den verkoop van den 
ring aan S. Logher, waaruit volgt dat het 
m,ddel feitelijken grondslag mist; 

O. naar aanleiding van bet tvreede m iddel 
en amb+shalve: 

dat artikel 8 der in het middel aangehaalde 
Verordening, voor zooveel ten deze van belang 
luidt : ,,Het is den opkooper verboden a eenig 
door opkoop verkregen goed gedurende de 
eerste drie dagen dat het onder ziine berusting 
is, van de hand te doen" ; • 

0. dat de R echtbank blijkens de bij de be
handeling van het eer~te middel aangehaalde 
overweging zich op het standpunt heeft ge
steld, en wel t erecht, dat gemeld voorschrift 
enkel beheerscht gedragingen binnen de ge
meente Rotterdam ; 

0. dat de Rechtbank bij bedoelde overweging 
echter ten onrechte aanneemt, dat reeds in het 
medenemen van den ring buiten de gemeente 
Rotterdam een van de hand doen zou zijn 
gelegen; 

dat zij tot deze gevolgtrekking komt, door
dien zij er van uitgaat, dat het verbod om van 
de hand te doen gelijk staat met een gebod om 
te bewaren; 

dat die gelijkstelling evenwel is onjuist; 
dat immers iemaud, van wien gezegd zou 

kunnen worden, dat hij een ring niet te Rot
ter:dam heeft bewaard, doordien hij hem 
bmten Rotterdam heeft meegenomen , niet 
heeft gepleegd een handeling bestaande in het 
van de hand doen van <lien ring, vermits voor 
<lit laatste noodig is een zich ontdoen van den 
ring door verkoop of op andere wijze ; 

_ 0. voorts dat, waar de telastlegging, zooals 
die door !le Recht bank is opgevat, niet inhoudt 
dat de gestelde verkoop aan S. Logher plaats 
had te Rotterdam, door de Rechtbank ten on
rechte op het bewezen verklaarde artikel 437, 
2•., kennelijk een schrijffout voor artikel 
437ter Sr., in verband met gemeld artikel 8 
der gemeentelijke verordening van Rotterdam 
is toegepast ; 

0. dat ingevolge na te melden beslissing ten 
principale een onderzoek van het derde en van 
bet vierde cassatiemiddel achterwege kan 
bljjven ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, behalve 
voor zoover daarbij het telastegelegde is be
wezen verklaard en de teruggave van het 
register is bevolen : 

Rechtdoende ten principale krachtens artikel 
105 R. 0 .; 

0. dat het bewezen verklaarde noch bij even 
gemelde artikelen noch bij eenige andere wet 
telijke bepaling is strafbaar gesteld : 

Ontslaat den requirant te <lien aanzien van 
alle rechtsvervolging. (N. J .) 

26 November 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art . 207 .) 

De instelling van een onderhoudsfonds 
bij de exploitatie van gemeentewoningen 
is een eisch van goed financieel beleid, 
zoodat, nu de Raad weigerachtig is ge
bleven daartoe mede te werken, Ged. 
Staten terecht a.an de gemeentebegrooting 
hun goedkeuring te hebben onthouden. 

Al kan de j uistheid der bezwaren van 
Ged. Staten niet in a.lie opzichten worden 
toegegeven, zoo is toch de begrooting niet 
voor goedkeuring vatbaa.r, nu deze be
zwaren althans voor een dee! gegrond zij n 
te achten. 

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

den Raad der gemeente Veenendaal tegen het 
beslui t van Ged. Staten van Utrecht van ·16 
April 1929, N°. 662/712, 3e a fdeeling, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan de gemeente
begrooting voor het dienstjaar 1928; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, adv ies van 
11' September 1929 N°. 626; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Za ken en 
Landbouw van 21 November 1929 N°. 10095, 
afdeeling B innenlandsch Bestuur; 

0. dat Gedeputeerde Staten bij schrij ven 
van 12 Maart 1929, 3e afdeeling, N°. 489, 
aan Burgemeester en Wethouders van Vee
nendaal, o. m. hebben verzocht om voor de 
gemeentewoningen een onderhoudsfonds te 
doen instellen en daarin jaarl ijks f 35 per 
woning te doen storten, zoomede om te be
vorderen, dat aan het onderhoudsfonds van de 
Veenend.aalsche Woningstichting en Patri
monium's Bouwvereeniging eveneens eene jaar
lijksche bijdrage tot genoemd bedrag worde 
verleend; 

dat, nadat Burgemeester en Wethouders aan 
Gedeputeerde Staten hadden medegedeeld, dat 
zij niet bereid zijn, medewerking in deze te 
verleenen , Ged. Staten bij besluit van 16 
April 1929, 3e afdeeling, N°. 662/712, aan 
de gemeentebegrooting de goedkeuring heb-, 
ben onthouden; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat de gemeentewoningen keurig worden on
derbouden, terwijl bij de vorming van een 
onderboudsfonds bet gevaar bestaat, dat bet 
geheele fonds jaarlijks zal worden opgebruikt 
en bovendien voor het bouwen van deze wo
nin,;-cn eene gewone, en geene annuiteitslee
ning is aangegaan, zoodat de jaarl ijks te be
talen rente, in verband met de aflossingen 
steeds kleiner worclt en na verloop van ja
ren de voile huuropbrengst voor onderhoud 
kan worclen besteed ; dat door het Bestuur 
der ,,Veendaabche Woningstichting" zelve 
nimmer eene hoogere bijdrage voor het oncler
houdsfoncls is gevraagd clan f 30 per woning 
en per jaar, welk bedrag op de begrooting is 
uitgetrokken; dat de woningen van ,,Patri-
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monium's Bouwvereeniging" , wat complex I 
betreft, vrijwel van dezelfde grootte zijn als 
die van de ,,Veenendaalsche Woningstich
t ing", terwijl de complexen II en III dier 
bouwvereeniging belangrijk kleiner zijn, en 
de bouwkosten per woning ongeveer een derde 
gedeelte hebben bedragen van complex I; dat 
een bedrag voor onderhoud van £ 30 per wa
ning per jaar ook voor deze woningen ruim 
voldoende wordt geacht, welk bedrag op de 
bcgrooti ng is geraamd; 

0. dat de instelling van het door Ged. 
Staten bedoelde onderhoudsfonds bij de ex
ploi tatie van gemeentewoningen een e isch is 
van goed financieel beleid, zoodat, nu de Raad 
weigerachtig is gebleven daartoe mede te wer
ken , Ged. Staten terecht aan de begrooting 
hunne goedkeuring hebben onthouden; 

dat echter, waar blijkens de stukken, ge
<lurende de eerste vier jaa~ der exploitatie 
de onkosten per jaar gemiddeld £ 25.50 per 
woning hebben bedragen, door Ged. Staten 
niet is aangetoond, dat met eene starting in 
dit fonds van een bedrag van £ 30 per waning 
p er jaar niet zou kunnen warden volstaan; 

dat evenrn in gebleken is, dat eene starting 
Yan gemeentewege van het laatstbedoelde be
drag in de onderhoudsfondsen van de boven
gemelde ,voningbouwvereenigingen onvoldoen
de zou zijn te achten; 

dat mitsdien, hoewel de juisthe id der be
zwaren, die Ged. Staten tot onthouding aan 
de begrooting van hunne goedkeuring heb
ben gele id, niet_ in alle opzichten kan worden 
toegegeven, nu deze bezwaren althans voor 
een dee! gegrond zijn te achten, de begroo
ti ng niet voor goedkeuring vatbaar is; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep van den Raad van Veenendaal 
tegen het bes! uit van Ged. Staten tot ont
houding van de goedkeuring aan de gemeente
hegrooting voor het dienstjaar 1928 onge
g rond te verkl aren. 

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

27 November 1929. KONI rKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 12.) 

Een voorwaarde, verbonden aan een ver
gunning tot uitbreiding eener inrichting, 
welke geen betrekking heeft op de voorge
nomen uitbreiding, is ten onrechte gesteld. 

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

de N. V. American Petroleum Company te 
's-Gravenhage, tegen het besluit van Burge
meester en Wethouders van Haarlem van 22 
Mei 1929, 7e Afd., n° . 1/92, waarbij h aar en 
haren rechtverkrijgenden voorwaardelijk ver
gu nning is verleend tot uitbreiding der pe
troleum- en benzine-opslaginrichting op haar 
terrein aan den Spaarndamscheweg 21 te 
H aarlem, kadastraal bekend gemeente Scho
ten, Sectie B, nummers 5835 en 6438; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 October 1929, n°. 754 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 23 Nov()m
ber 1929, n°. 790 H , Afd. Arbeid; 

0. dat Burgemeester en Wethouders de ver-

gunning hebben verleend onder 35 voorwaar
den, waarvan die onder o, ac en ad luiden 
als volgt: 

o. dat de benzine-aftapinrichting voor het 
vullen van vaten worde verplaatst in een ge
heel brandvrij en af te zonderen ruimte in 
het meest Noordelijk dee! der bestaande tap
loods, welke ruimte slechts van buiten af toe
gankelijk mag zijn door middel van een brand
vrije deur van zoodanige constructie, dat nim
mer ijzer op ijzer of steen stoot of wrij ft; dat 
voorts onder en boven in deze tapruimte vol
doende ventilatie-openingen warden gemaakt 
in directe gemeenschap met de buitenlucht en 
afgedekt met davygaas en de vloer in deze 
ruimte verdiept en brandvrij moet zijn; 

ac . dat op het terrein der inrichting een 
• transportabele schuimblusscher met de noodige 

slangen en voldoende hoeveelheid schuimpoe
der aanwezig zij en welke blusscher voor het 
in werking brengen kan warden verbonden op 
eene leiding van voldoenden diameter, aange
sloten op de gemeentelijke waterleiding ; 

ad. dat in de opstallen en op het terrein 
der inrichting op doelmatige plaatsen warden 
aangebracht, m instens 6 brandbluschappara
ten, elk met een inhoud van minstens 6 Liter 
en geschikt voor het blusschen van petroleum
en benzinebranden, benevens 4 X 1/4 M3 zand 
in bakken warden opgeslagen, elk met een 
doelmatige schop; 

dat de appellante in beroep aanvoert, dat 
zij voor de uitbreiding van hare inrichting, 
waarvoor haar alreeds vergunning was verleend 
en waarop be.trekking had Ons besluit van 9 
Januari 1928, n°. 8, opnieuw vergunning 
heeft gevraagd, omdat het haar achteraf wen
schelijk gebleken is in haar project eenige 
wijzigingen aan te brengen; dat Burgemees
ter en Wethouders bij hun besluit met Ons 
evengenoemd besluit geen rekening hebben 
gehouden, wat betreft den transportabelen 
schuimblusscher (op het leggen der tanks on
der een heuvel stelde zij geen prijs meer, 
waarom dit dan ook niet door haar werd aan
gevraagd) en dus een reeds in hooger beroep 
vernietigde voorwaarde thans opnieuw is op
gelegd; dat zij daarom bezwaar maakt tegen 
de bovengenoemde onder ac gestel de voor
waarde; dat zij van meening is, dat de in 
deze voorwaarde voorgeschreven kostbare 
brandbluschinrichting voor ondergrondsche 
petroleum- en benzinebergplaatsen geheel over
bodig is ; dat immers 1·eeds herhaaldelijk ge
bleken is, dat bij brand in een garage de 
benzine, welke ondergronds geborgen was, ge
spaard gebleven is en dat derhalve de gewone 
tetrachloorkoolstof-brandbl usschers, welke in 
haar bedrijf een ruime toepassing vinden, ook 
voor deze installatie voldoende te achten zijn ; 
dat schuimblusschers met poeder werkende, 
we! gebruikt ,vorden in de groote boven
grondsche opslaginrichtingen aan de Petro
leumhaven te Amsterdam en aan de petro
leumetabl issementen te Rotterdam; dat ech
ter deze install a ties, wat gevarenklasse be
treft, niet te vergelijken zijn met de uiterst 
veilige wijze van het bergen van petroleum 
en benzine in ondergrondsche tanks; dat 
daarnm, en terecht, zelfs op spoorwegemplace
menten, waar tanks van 50,000 L. inhoud in
gegraven zijn , dergelijke kostbare en slechts 
door zeer geoefend personeel in geval van 
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brand behoorlijk te bedienen schuimtoestellen, 
niet warden verlangd, en dat clan oak in de 
practijk nimmer de wenschelijkheid van der
gelijke apparaten is gebleken; dat zij voorts 
bezwaar heeft tegen de voormelde voorwaarde 
sub o ; dat het namelijk niet in haar bedoe
ling ligt de benzine-aftapinrichting voor het 
vullen van vaten te verplaatsen, <loch deze 
te laten in het gedeelte van het gebouw, 
waarin de Maatschappij Franco-Egyptienne -
wier bedrijf door haar, appellante, is overge
nomen - de aftapinrichting reeds onderge
bracht had en die voor het oprichten der in
stallatie en voor de latere uitbreiding vergun
ning ingevolge de Hinderwet verkreeg van 
Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Schoten, waarop betrekking hebben de vol
gende besluiten: van 3 Juli 1923, H 72/12 
(verlengd bij besluit van 16 Januari 1924, 
H 72/19 en gewijzigd bij besluit van 20 Ja
nuar i 1925 H 72/22), van 26 J anuari 192'6 
H 107/7 en van 16 Augustus 1926 H 107/19, 
in welke geen voorwaarden voorkomen als 
aangegeven onder ,,o"; dat zij meent, dat er 
thans geen aanleiding bestaat aan de toen 
verleende vergunningen nadere voorwaarden 
te verbinden, omdat de noodzakelijkheid daar
van volgens artikel 17 der Hinderwet niet ge
bleken is en <lit onderdeel der installatie geen 
uitbreiding ondergaat; dat, wat betreft het 
bepaalde in de voorwaarde onder ad, zij in 
plaats van de brandbluschapparaten, elk met 
een inhoud van 6 Liter, de voorkeur geeft 
aan tetrachloorkoolstofapparaten, elk met een 
inhoud van 1 Liter, die algemeen in haar be
drijf warden toegepast en veel handiger in de 
bediening zijn en waarvan eventueel een groo
ter aantal clan 6 kan word en geplaatst; wes
hal ve zij vernietiging van de beide eerstge
noemde en wijziging van de laatstgenoemde 
voorwaarde verzoekt; 

0. met betrekking tot de onder o gestelde 
voorwaarde, dat deze voorwaarde geen be
trekking heeft op de voorgenomen uitbreiding 
der inrichting en derhalve ten onrechte is 
gesteld; 

dat weliswaar de bestaande aftapinrichting 
op andere reservoirs zal warden aangesloten , 
<loch dat deze aftapinrichting, waarin op zich 
zelve geen wijziging wordt gebracht, als een 
afzonderlijk object, onafhankel ij k van de daar
mede met buisleidingen in verbinding staande 
reservoirs, moet warden beschouwd; 

0. ten aanzien van de onder ac en ad ge
stelde voorwaarden: dat met den waarnemen
den Directeur-Generaal van den Arbeid moet 
warden aangenomen·, dat de combinatie van 
een doelmatig schuimbluschapparaat met een 
aantal lichte handbluschapparaten als het 
meest doeltreffende middel tegen brandge
vaar is te beschouwen; 

dat met het oog h ierop de gestelde voor
waarde onder ac behoort te warden gehand
haafd en die onder ad behoort te warden ge
wijzigd in voege als hieronder omschreven; 

Gez ien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van Burgemeester en Wet
houders van Haarlem van 22 Mei 1929, 7e 
Afdeeling, n° . 1/92, de daarbij onder o ge
stelde voorwaarde te doen vervallen en in de 
voorwaarde onder ad de woorden ,,minstens 6 

brandbluschapparaten, elk met een inhoud 
van m instens 6 Liter" te vervangen door: ten 
minste tien brandbluschapparaten, elk met 
een inhoud van ten minste een Liter; 

Met bepaling wijders, dat de imichting 
moet zijn voltooid en in werking gebracht 
binnen 6 maanden na de dagteekening van 
dit besluit. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij-
verheid is belast enz. (A. B.) 

27 November 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

Het gebruik van een gymnastieklok aal 
bij een school vo'or gewoon lager onderwijs 
om onderwijs te geven in het vak lichame
lijke oefening, gaat de normale eischen, 
aan het geven van lager onderwijs te stel 
len, niet te boven. Nu het gymnastieklo
kaal bij een onder hetzelfde schoolbestuur 
staande, in de nabijheid der onderhavige 
gelegen, school niet op een voldoend aantal 
uren gebruikt kan warden voor de onder
havige school, heeft de Raad ten onrechte 
zijne medewerking tot den bouw van een 
lokaal bij laatstbedoelde school geweigerd. 

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

het Gemeentebestuur van Apeldoorn, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Gelderland 
van 25 Juni 1929, N°. 196, waarbij met ver
nietiging van het besluit van den Raad der 
gemeente -i\,peldoorn van 4 April 1929 is be
paald, dat ten behoeve van de Vereeniging 
tot Stichting en Instandhouding van Christe
lijke Scholen voor Lager en Uitgebreid Lager 
Onderwijs te Apeldoorn alsnog medewerking 
moet warden verleend voor den bouw van een 
lokaal voor lichamelijke oefening bij de bij 
zondere school voor gewoon · lager onderwijs 
aan den Parkweg 102 , aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 November 1929, N°. 723; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen van 
23 November 1929, N°. 29298, afdeeling La
ger Onderwijs Financieel ; 

0. dat de Raad der gemeente Apeldoorn , 
bij besluit van 4 April 1929, afwijzend heeft 
beschikt op eene aanvrage van het Bestuur 
der Vereeniging tot Stichting en Instandhou
ding van Christelijke Scholen voor Lager en 
Uitgebreid Lager Onderwijs te Apeldoorn tot 
het beschikbaar stellen van gelden uit de ge
meentekas voor den bouw van een lokaal voor 
lichamelijke oefening bij zijne school aan den 
Parkweg, uit overweging, dat de aanvraag 
voldoet aan de eischen, gesteld in het 3e lid 
van artikel 73 der Lager Onderwijswet 1920; 
dat echter een dergelijk lokaal bij eene 
school voor gewoon lager onderwijs niet noo
dig moet warden geacht; dat na het in wer
king treden der Lager Onderwijswet 1920 bij 
geen enkele openbare school voor gewoon la
ger onderwijs een gymnastieklokaal is ge
bouwd, terwijl onder de Lager Onderwijswet 
1878 een dergelijk lokaal slechts is gebouwd 
bij de toen bestaande openbare uitgebreid 
lager onderwijsscholen en bij de openbare 
meer uitgebreid lager onderwijsschool; dat 
met deze aanvraag de normale eischen, aan 
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het geven van gewoon Jager onderwijs te stel
len, worden overschreden; 

dat, nadat het Schoolbestuur bij Ged. Sta
ten van Gelderland in beroep was gekomen, 
dit College bij besluit van 25 Juni 1929, N°. 
196, met vernietiging van het bestreden raads
beslui t heeft bepaald, dat de gevraagde mede
werking a lsnog moet worden verleend; uit 
overweging, dat de aanvrage steun vindt in 
het bepaalde in artikel 72 der wet en dus, 
waar voldaan werd aan de in a rtikel 73 om
schreven vereischten, voor zoover te dezen 
toepasselijk, de R aad zijne medewerking niet 
had mogen weigeren; 

dat de Gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat het onderwijs in de lichamelijke oefening 
aan de schol en voor gewoon lager onderwijs 
zich hoofdzakelijk bepaalt tot klein-terre in
spel; dat daarom een gymnastieklokaal bij 
iedere school voor gewoon lager onderwij s 
niet noodi g is; dat weliswaar het schoolbe
stuur aanvoert, dat zijne school aan den 
Parkweg eene opleidingsschool is en dat bij 
de gemeentelijke opleidingsscholen een gym
nastieklokaa l is en de gemeente in 1927 bij 
een van die schol en 2 lokalen heeft laten 
bijbouwen, in plaats van het gymnastieklo
kaal te bestemmen tot klasse-lokalen; dat on
der de Wet 1878 bij twee uitgebreid lager 
onderwijsschol en een gymnastieklokaal is ge
bouwd, terwijl na het in werking treden der 
Lager Onderwijswet 1920 bij geen enkele 
school voor gewoon lager onderwijs een gym
nastieklokaal is gemaakt; dat er een g roo t 
verschil bestaat tusschen het handhaven van 
een reeds bestaand lokaal en het bouwen van 
een lokaal; dat bovendien de klasse, welke 
t ijdelijk in bedoeld gymbastieklokaal was ge
plaatst, daarin op onvoldoende wijze was on
dergebracht, 'Zoodat, bij bestendiging van dien 
toestand, toch eene verbouwing had moeten 
plaats hebben; dat het zich beroepen van het 
schoolbestuur op het fe it, dat bij twee van de 
drie opl eidingsscholen een gymnastieklokaal 
is, niet opgaat; dat ook al worden er aan de 
school aan den P arkweg leerlingen opgeleid 
voor de hoogere burgerschool en voor het 
gymnasium, deze school wettelijk er niette
min eene is voor gewoon lager onderwijs; 

dat dus, bij inwillig ing van de aanvrage, de 
consequentie zou medebrengen, dat,- desge
vraag'd , bij iedere school voor gewoon lager 
onderwijs een gymnastieklokaal zou moeten 
worden toegestaan; dat aan -een dergelijk 
lokaal bij de school aan den Parkweg te min
der behoefte bestaat, omdat bij deze school, 
behal ve een goed speel terrein, eene overdekte 
speelplaats is, zoodat storing in het onderwijs, 
ten gevolge van ongunstig weer, is uitgeslo
ten; dat bovendien bij de school aan de K erk
laan, welke op slechts korten a fstand van de 
school aan den P arkweg is gelegen, en onder 
hetzelfde bestuur staai., een gymnastieklo
kaal is· 

0. d~t het gebruik van een gymnastieklo
kaal 0m aan de onderhavige school onderwijs 
te geven in het vak lichamelijke oefening, de 
normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, niet te boven gaat; 

da t het gymnastieklokaal bij de school aan 
de K erkl aan, ,velke onder hetzelfde schoolbe
stuur staat, blijkens nader op verzoek van de 

Afdeeling van den Raad voor de Geschillen 
van B estuur ingewonnen advies van den In
specteur van het Lager Onderwijs, gelet op 
het gebrnik, dat daarvan moet worden ge
maakt voor de school aan de Kerklaan en de 
daarin gevestigde normaall essen, niet op een 
voldoend aantal uren gebruikt kan worden 
voor de onderhav ige school ; 

dat onder deze omstand igheden, nu aan de 
in artikel 73 der Lager Onderwijswet 1920 
omschreven vereischten is voldaan, Geel. Sta
ten - zij het op andere gronden - terecht 
hebben bes! ist, dat de gevraagde medewerking 
alsnog moet worden verleend ; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

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

27 November 1929. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. 

Zakdij ke belasting up het bedrij f der ge
meente .-1. ms!erdam. 

Onder de omstandigheden, die de Raad 
in de uitspraak heeft vastgelegd, iR met 
recht aangenomen, dat een -onderdeel 
van het bedrijf der belanghebbende ver
zekeringmaatschappji te Amsterrlam was 
gevestigd. 

De uitspraak van den Raad van Beroep 
is behoorlijk met redenen omkleed nu daar
in duidelijk de feiten zijn vermeld welke 
het opleggen van een aanslag rechtvaardi
gen en uit niets is gebleken, dat grieven, 
die tegen de beschikking van den Inspecteur 
waren aangevoerd, niet door den Raad van 
Beroep zouden zijn onderzocht. 

De Hoage Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van de 

Onderlinge Verzekeringmaatschappij A. te X. 
tegen de uitspraak van den R aad .an Beroep 
voor de Directe Belastingen I te Amsterdam 
dd. 23 April 1929, betreffende den haar opge
legden aanslag in de zakelijke belasting op het 
bedrijf in de gemeente Amsterdam over!l925 ; 

Gehoord den raadsman van belanghebbende; 
Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

adv.-gen. Berger, namens den proc- .gen. , 
strekkende tot verwerping van het beroep ; 

0. dat de belanghebbende levensverzekerings
maatschappij, die voor het belastingjaar Hl25 
in de zakelijke belasting op het bedrijf der ge
meente Amsterdam was aangeslagen t er zake 
van 39 arbeiders voor f 408, tegen dezen aan
slag een bezwaarschrift heeft ingediend bij den 
lnspecteur der Gemeentebelastingen t e Am
sterdam, die echter bij beschikking van 29 
Maart 1928 den aanslag heeft gehandhaafd; 

dat de maatschappij zich hierop heeft gewend 
tot den Raad van B eroep voornoemd, die in 
de bestreden uitspraak in de eerste plaats heeft 
vastgesteld, dat de belanghebbende onder
neming te Amsterdam 36 boden-incasseerders 
in dienst had, die krachtens de hun door hunne 
werkgeefster verstrekte opdracht te Amsterdam 
hunne werkzaamheden uitoefenden, in hoofd
zaa.k omvattende het geregeld incasseeren van 
door te Amsterdam wonende verzekeringnemers 
verschuldigde premien ; 
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dat deze personen dan ook moeten worden be
schouwd als in de onclerneming van belang
hebbende werkzaam Z\)nde arbeiders en het
zelfde geldt van de twee inspecteurs en vijf 
kantoorbedienden, die bij het aan het Rokin 
te Amsterdam gevestigde kantoor van belang
hebbende regelmatig werkzaam zijn; 

dat voorts door den Raad van Beroep is 
overwogen: 

,,dat de omstandigheid, dat de onderneming 
te Leeuwarden gevestigd is en binnen die ge
meente haar bedrjjf uitoefont, niet belet, dat 
zij ook bi_nnen eene anclere gemeente in den 
zin van art. 242e der Gemeentewet een bedrijf 
kan uitoefenen; 

,,dat claarvoor echter ncioclig is, clat die werk
zaamheclen in die andere · gemeente plaats 
vinden, diir zijn te beschouwen als de uitoefe
ning van een zelfstandig aldaar gevestigd on
clercleel van het bedrijf ; 

,,dat nu weliswaar belanghebbende heeft 
betoogcl, dat haar kantoor te Amsterdam geen 
zelfstandig ondercleel van het bedrijf vormt, 
daar op het kantoor verscbillende handelingen 
niet kunnen worden verricht, doch dat niet de 
vraag is of het bijkantoor een zelfstancli« 
onderdeel van het beclrijf vormt, maar slecht~ 
of het vereischt is, clat het ondercleel zelfstandig 
gevestigd is ; 

,,clat dit laatste ten aanzien van het kantoor 
van belanghebbencle aan het Rokin te Amster
dam zeer zeker gezegd moet worden, waaruit 
volgt, dat belanghebbende we! clegeljjk ge
acht moet worden ook binnen de gemeente 
Amsterdam haar bedrijf uit te oefenen ;" 

op alle welke gronden de beschikking, waar
v1m beroep, is gehandhaafd; 

0. dat tegen deze uitspraak is aangevoerd 
het navo]gend middel van cassatie : 

Schendfog, althans verkeerde toepassing van 
de artt . 242e der Gemeentewet, 1 van de Am
sterclamsche Verordening op de hefting van de 
zakeljj ke belasting op het bedi-ijf . vastgesteld 
door den Gemeenteraad in zijn vergadering 
van 26 Mei 1921 en gewijzigd in die van 8 Dec. 
1922, goedgekeurd bij Koninklijke Bcsluiten 
van 27 Aug. 1921, no. 90, en 22 Febr. 1923, no . 
16, en behoorlijk bekend gemaakt, en 16 der 
wet op de Raden •van Beroep voor de Directe 
Belastingen van 19 Dec. 1914 (Staatsblad n°. 
564), tot toelichting waarvan is betoogd, dat het 
door den Raad gestelde criterium - het zelf 
sta.ri dig gevestigd zijn van een onderdeel - geen 
steun vindt in art. 1 der bovenaangehaalde 
verorclening en het daarmede overeenkomende 
art. 242e cler Gemeentewet, en ook het hebben 
van een kantoor te Amsterdam, en het daarbij 
werkzaam zijn van twee inspecteurs en vijf be
dienden, en het te Amsterdam werkzaam zijn 
van boden-incasseerders, de beslissing niet kan 
<lragen, terwijl de beslissing niet naar den eisch 
der wet met redenen is omkleed, nu de gegeven 
motiveering die niet kan drag•m en in strijd is 
met de wet, en in elk geval geen voldoende 
fe;ten rloor den Raad zijn vastgesteld om te 
kunnen nagaan of 's Raads uitspraak juist is; 

0. ten aanzien van het e~rste onderdeel van 
het middel: 

dat., al moet worden erkend, dat het enkele 
feit, dat arbeiders in clienst van in eene bepaalde 
gemeent,e gevestigcle onderneming, die aldaar 
haar bedrijf uitoe'ent, ook in eene andere ge
meente tot het bedrijf cler onderneming behoo-

rende werkzaamheden verrichten, op zich zelf 
nog geen aanleiding geeft om aan te nemen, dat 
een onderdeel dier onderneming in die tweede 
gemeente is gevestigd en deze in eene daar 
geheven wordende zakelijke belasting op het 
bedrijf kan worden aangeslagen, in het onder
havig geval, onder de omstandigheden, die de 
Raad in de uitspraak • heeft vastgelegd, met 
recht is aangenomen, dat een onderdeel van het 
bedrijf der belanghebbende maatschappij in 
Amsterdam is gevestigd ; 

dat hieruit volgt, dat de belanghebbende ook 
terecht fa aangeslagen voor de 39 te Amsterdam 
in dat onderdeel van haar bedrijf werkzaam 
zijnde personen ; 

dat voorts de grief, dat dP uitspraak niet 
behoorlijk zou zijn gemoti veerd, niet gegrond 
is, wijl daarin duidelijk de feiten zijn vermeld, 
welke het opleggen van den aanslag rechtvaar
digen, en uit niets is gebleken. dat grieven, die 
tegen de beschikking V'.l-n den Inspecteur wa
ren aangevoerd, niet door den Raad van Beroep 
zouden zijn ouderzocht ; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan leiden; 
Verwerpt het, beroep. (W.) 

29 No vember 1929. BESLUIT tot regeling 
van den herijk ger maten en gewichten 
in 1930 en 1931. S. 501. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 5 Novem
ber 1929, n° . 12179, Afdeeling Handel en 
Nijverheid; 

Gelet op artikel 15, letter a, der Wet van 
7 April 1869 ((Staatsblad 11°. 57), waarvan 
de gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij 
Koninklijk Besluit van 29 November 1874 
(Staatsblad n°. 143); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 November 1929, n°. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid , Handel en Nijverheid van 
25 November 1929, n°. 13055, Afdeeling Han
del en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
1 °. de ma ten en gewichten moeten in het 

jaar 1930 of 1931 worden onderworpen aan 
den herijk, bedoeld bij artikel 15, letter a, 
der bovengenoemde wet; 

2°. de herijk heeft plaats binnen het t ijd
vak van 1 J anuari 1930 tot en met 30 Sep
tember 1931 ; 

3°. aan Gedeputeerde Staten der provincien 
wordt opgedragen de data te bepalen, waarop 
de herijk voor elke gemeente binnen het onder 
2°. genoemde tijdvak zal geschieclen ;. 

4°. het merk der goedkeuring, dat in 1928 
en 1929 bij den ijk en den herijk der maten 
en gewichten is gebezigd, is geldig tot en met 
30 September 1931. 

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

's-Gravenhage, den 29sten November 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Ve r s c h u u L 

(Uitgeg. 10 December 1929. ) 
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29 November 1929. BESLUIT tot wijziging 
· van het Koninklijk besluit van 23 Sep
tember 1909 (Staatsblail n°. 318}, laatste
lijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
1 Mei 1929 (Staatsblad n°. 222) , houdende 
regeling van de inrichting van den dienst 
van 's Rijks Munt. S. 502. 

Wij WILHELMINA-, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van den 6 November 1929, n°. 117, 
Gener a le Thesaurie; 

Den Raad van State gehoord (adv_ies van 
19 November 1929°, n°. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 November 1929, n°. 
54, Generale Thesaurie; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken, Ons besluit van 23 September 1909 
(Staatsblad n°. 318) , laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 1 Mei 1929 (Staatsblad n°. 
222), te wijzigen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In artikel 43, punt 1, van Ons be
sluit van 23 September 1909 (Staatsblad n°. 
318), zooa\s dat laatstelijk is gewijzigd bij 
Ons besluit van 1 Mei 1929 (Staatsblad n°. 
222), warden de woorden ,,1/400-ste dee! bij 
grove zilveren munt, l flO00-ste dee! bij zil
veren pasmunt" vervangen door: ,,25 stukken 
bij rijksdaalders, guldens of halve guldens, 50 
stukken bij andere zil veren muntsoorten". 

2. In artikel 44 warden de eerste twee 
alinea's gelezen als volgt: 

,,De in artikel 43 sub 1 bedoelde stukken 
warden door een der in artikel 9, 3e lid, 
bedoelde ambtenaren gewogen, en we! de 
gouden munteIJ, stuk voor stuk, bij de zilveren 
muriten elke groep van 25 of 50 stuks in haar 
geheel. 

,,Indien bij goud een stuk, bij de zilveren 
munten een groep van stukken gevonden 
wordt buiten de wettelijke ruimte, wordt hier
van kennis gegeven aan den muntmeester. 
Deze laat de geheele partij stuk voor stuk na
wegen, de stukken buiten de ruimte uitschie
ten en de aldus uitgezochte partij opnieuw 
opbrengen." 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

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

's-Gravenhage, den 29sten November 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister- van Financien, De Geer. 
( Uitgeg. 9 D ecember 1929.) 

29 November 1929. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Koninklijk besluit van den 
26 Juni 1923 (Staatsblad n°. 306), gewij
zigd en aangevuld bij Koninklijk besluit 
van den 13 October 1923 (Staatsblad n°. 
481) , tot 1·egeling van de vergoeding van 
verpl aatsingskosten. S. 503. 

Wij W1LHELMINA, enz . ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 6 November 1929, n°. 111, 
Generale Thesaurie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 19 November 1929, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 November 1929, n°. 
97, Generale Thesaurie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te rekenen van 1 Juni 1929 te bepalen als 

volgt: 
Eenig artikel. 

Art. 4, 3e lid, van Ons besluit van 26 Juni 
1923 (Staatsblad n°. 306), gewijzigd en aan
gevuld bij Ons besluit van 13 October 1923 
(Staatblad n°. 481), tot regeling van de ver
goeding van verplaatsingkosten, vervalt. 

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

's -Gravenhage, den 29sten November 1929. 
WILHELMINA. 

De M inisler van Financien, D e G e e r. 
(Uitgeg. 9 December 1929.) 

29 November 1929. KONINKLIJK BESLUIT 
(Gemeentewet Art. 222.) 

De bevoegdheid van Ged. Staten om te 
bepalen dat hun besluit tot vaststelling van 
de ontvangsten en uitgaven niet zal strek
ken tot ontlasting van den ontvanger brengt 
mede dat zij kunnen bepalen, wanneer zij 
bereid zijn den ontvanger we! te ontlasten. 
Zij zijn dus hun bevoegdheid niet te buiten 
gegaan door te bepalen dat zij _den ont
vanger niet zullen ontlasten van ZJJn beheer 
alvorens hij een door hen "vastgestelcl be
drag :n de gemeentekas zal hebben gestort. 

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

A. J . J. de Meulemeester, gewezen Ontvanger 
der gemeente Bergen op Zoom, tegen het be
sl uit van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant van 4 Januari 1928, N°. 289 , 3e Af
deeling A ., tot vaststelling van de rekening 
van inkomsten en uitgaven dier gemeente over 
het dienstjaar 1925; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gcsch ill en vau Bestuur, gehoord, advies van 
12 November 1929, N°. 393 van 1928 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 27 November 1929, N°. 10246, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Brabant, bij 
besluit van 4 J anuari 1928, de rekening van 
de ontvangsten en uitgaven van de gemeente 
Bergen op Zoom hebben vastgesteld, en heb
ben besloten den Ontvanger van die gemeente 
niet te ontlasten van zijn beheer over 1925, 
alvorens door hem in de gemeentekas zal zijn 
gestort een bedrag van f 39,606.911/2; 

dat de appellant in beroep in hoofdzaak 
aanvoert, dat noch Ged. Staten noch Burge
meester en Wethouders zonder meer het recht 
hebben, om, gelijk zij gedaan hebben, te bepa
len, dat hij eenig bedrag in de ge~~entekas 
heeft te storten; dat zulks alleen b1J _vonms 
van den bevoegden rechter kan gesch1eden; 
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dat hij all e zijne rechten tegenove1· de ge
meente volledig 1·eserveert; dat ook de on
derdeelen van het bedrag van ± f 40,000 
hem niet zijn medegedeeld; dat hem ter oore 
is gekomen, dat in <lit bedrag ettelijke dui
zenden guldens zitten, die de gemeente zelf
standig van den ontslagen secretaris vordert, 
en tot beta! i ng waarvan deze I aatste reeds 
door de Rechtbank van Breda is veroordeeld; 
dat hij verzoekt het bestreden besluit van 
Gedeputeerde Staten te vernictigen en te be
palen, _dat de vaststelling va n het bedrag, 
hetwelk h ij eventueel in de gemeentekas zou 
moeten storten, behoort tot de competentie 
van de Arrondissements Rechtbank te Breda, 
of althans, dat hij alsnog moet worden ge
hoord over de vaststelling van het bedrag, 
dat hij zou blijken eventueel in de gemeente
kas te moeten storten, met recht va n inzage 
rnn alle stukken en bescheiden met bijstand 
rnn juridische en technische raadslieden; 

0 . dat artikel 222, lid 1, der Gemeentewet 
bepaalt, dat het besluit van Ged. Staten tot 
vaststelling der ontvangsten en uitgaven, voor 
zoover de daarin goedgekeurde ontvangsten 
c::a uitgaven betreft, aan den Ontvanger en 
aan Burgemeester en Wethouders tot ontlas
ting strekt, behoudens later in rechten ge
bleken valschheid in bewijsstukken, terwijl 
ingevolge lid 2 van het voornoemde artikel 
Ged. Staten den Ontvanger of Burgemeester 
en Wethoude1·s afzonder!ij k kunnen ontlasten, 
zoo zij beiden beheer voor geene gelijktijdige 
goedkeuring vatbaar oordeelen; 

dat mitsdien Ged. Sta ten bevoegd zijn om, 
zooals zij in het onderhavige geval hebben 
gedaan, te bepalen, dat hun besluit tot vast
stelling van de ontvangsten en uitgaven niet 
zal . strekken tot ontlasting van den Ontvan
ger, en deze bevoegdheid medebrengt, dat zij 
kunnen bepalen, wanneer zij bereid zijn, den 
Ontvanger wel te ontlasten; 

dat mitsdien Ged. Staten bij het bestreden 
bes] uit hunne bevoegdheid niet te buiten zijn 
gegaan; 

0. voorts, dat, op verzoek van de Afdee-
1 ing van den Raad van State, voor de Geschil
len van Bestuur, een accountantsonderzoek is 
ingesteld naar de vraag, van welk bedrag met 
Yoldoende zekerhe id kan worden aangenomen, 
dat het a ls ka -tekort over 1925 uit de kas 
Yan den gewezen Ontvanger afwezig was; dat 
het desbetreffende verslag voor de gemeente 
en voor den Ontvanger ter inzage beeft ge
legen en zoowel de gemeente als de Ontvan
ger in eene openbare vergadering van de 
voornoemde Afdeeling in de gelegenheid zijn 
geweest opmerkingen omtrent <lit rapport te 
maken; 

dat bij de vraag, onder welke voorwaarde 
ontlasting van het beheer van den Ontvanger 
over 1925 ka n plaats vinden, grondslag be
hooren te zijn de cijfers van de rekeningen, 
welke door Ged. Staten bij in kracht van ge
wijsde gegane besluiten zijn vastgesteld, het
geen blijkens de stukken laatstelijk is ge
schied voor de rekening over 1924 bij be
sluit van 28 September 1927, G N°. 292; 

dat met dezen grondslag, blijkens het voor
noemde accountantsrapport, waarvan op deze 
punten de juistheid moet -worden aanvaard, 
op grond van fouten in de rekening over 1925 

en in het proces-verbaal van kasopname, het 
tekort verlaagd behoort te worden met f 632.49 
voor rente en kosten van banken en met 
f 40.951h als differentie kasboek uitgaven met 
totaal mandaten, terwijl het verhoogd behoort 
te worden met f 242.08, als ten onrechte ter 
gelegenheid van het opmaken van het proces
verbaal van kasopname gecorrigeerde fouten 
van vroegere jaren (geval J. C. Woudts) met 
f 250, welke gel den van het Burgerlijk Arm
bestuur waren , en mitsdien ten onrechte bij 
de per 1 Mei 1925 aanwezige_ gelden gevoegd 
waren, en met f 42.06 als differentie pen
s ioenstortingen over 1925 ; 

dat mitsdien het tekort behoort te worden 
verlaagd met f 673.44½ en verhoogd met 
f 534.14 dus in totaal met f 139.30½ behoort 
te worden verl aagd ; 

dat bovendien na 4 J anuari 1928 ten be
hoeve van De Meulemeester werd betaald een 
bedrag van f 51.40 ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging in zooverre van het bestreden 
be luit van Ged. Staten van oord-Brabant 
van 4 J anuari 1928 te be pal en, dat de ge
wezen Ontvanger van Bergen op Zoom, A. 
J. J. de Meulemeester, niet kan worden ont
last van zijn beheer over 1925, alvorens door 
of namens hem in de gemeentekas zal zijn ge
stort een bedrag van f 39,416.21. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast enz. 

2 December 1929. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 167 der 
Hooger-onderwijswet van het Gereformeerd 
gymnas ium te Anistertlani van de Ver
eeniging voor Voorbereidend Universitair 
Onderwijs, gevestigd te A ,nsterda.n. S. 504. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
17 October 1929, n°. 10624 III, afdeel ing 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar On
derwijs; 

Gelet op artikel 167 der Hooger-onderwijs-
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 19 
ovember 1929, n°. 28); 
Gclet op het nader rapport van Onzen 

voornoemderi Minister van 28 November 1929, 
n°. 15670, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 November 1929 het Ge

reformeerd gymnasium te A1nsterda1n van de 
Vereeniging voor Voorbereidend Universitair 
Onderwijs, gevestigd te A 1nste1·tla1n, opnieuw 
voor een tijdvak van zes jaren aan te wijzen 
a ls bevoegd om, met inachtneming der des
betreffende wettelijke voorschriften aan haar 
leed ingen, die het onderwijs tot aan het einde 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van be
kwaamheid tot universitaire stuclien af te 
geven, dat met het getu igschrift, in artikel 11 
der H ooger-onderwijswet vermeld, wordt ge
lijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W'etenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
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geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2den December 1929. 
WILHELMI A. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, · 

J. Terpstr a. 
( Uitgeg. 16 Dece11,ber 1929.) 

3 December 1929. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
toetreding van Estland tot het op 17 J uli 
1905 te 's -Gravenhage gesloten verdrag 
betreffende de burgerl ij ke rechtsvorder ing 
(Staatsblad 1909, n°. 120). S. 505. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat op 22 Tovember 1929 op 

het Minister ie van Buitenlandsche Zaken 
heeft p laats gehad de onderteekening voor 
Estland van het proces-verbaal van toetredi ng, 
geopend krachtens het protocol , geteekend te 
's-Gra·venhage op 4 Juli 1924 (Staatsblad n°. 
205) en strekkende om de toetred ing mogelijk 
te ma ken tot het op 17 J ufi 1905 te 's-Gra
venhage gesloten verdrag betreffende de bur
gerl ijke rechtsvordering (Staatsblad 1909, n° . 
120) door Staten, welke niet vertegenwoord igd 
zijn geweest op die v ierde, in 1904 te 's-Gra
venhage gehouden in ternationale Conferent ie 
no pens i nternationaal pri vaatrecht; 

Ovenvegende, dat krachtens de bepali ngen 
van hoogergenoemd protocol bedoeld verdrag 
op 22 J anuari 1930 in werking zal treden 
voor zoover betreft de betrekkingen tusschen 
1Yederland eenerzijds en Estland anderzijds; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenl andsche Zaken van 29 November 1929, 
Afdeeling Juridische Zaken en Directie van 
het Protocol, n°. 35424 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voorzegde inwerkingtreding te doen bekend 

maken door de plaats ing van dit Bes luit in 
h et Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 3den December 1929. 
WILHELMINA. 

D e Minister van B uitenlandsche Z aken, 
B e e I a e rt s v a n B I o k I a n d. 

( Uitgeg. 17 Dece11,ber 1929.) 

3 Dece,nber 1929. KONTNKLI.TK BESLUIT. 
(Gerneentewet Art. 191-h. ) 

Een oordeel over de gegrondheid van een 
ingestelde rechtsvordering komt alleen den 
rechter toe. Ged. Staten hebben derhalve 
ten onrechte goedkeuring onthouden aan 
een raadsbesluit tot het voeren van verweer 
tegen een ingestelde rechtsvordering op 
grond dat naar hun meening, gebaseerd op 
het door de gemeente ingewonnen rechts
kundig: advies, verweer slechts zeer geringe 
kansen op goeden uitslag zou hebben en 
dus niet in het belang der gemeente kan 
worden geacht. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld doo r 

Burgemeester en Wethouders namens den 

Raad der gemeente l\faastricht tegen het be
sluit van Ged. Staten van Limburg van 6 
September 1929, n°. 8815/7 G, 6e Afd., waar
bij goedkeuring is onthouden aan het raadsbe
sl uit dier gemeente van 19 Augustus 1929 tot 
het stellen van verweer tegen een tegen de 
gemeente Maastricht ingestelde vordering; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord , advies van 20 

ovember 1929, n°. 791; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 29 ovember 1929 n°. 10423 
Afd. B . B .; 

0. dat de Raad van Maastricht in zijne ver
gadering van 19 Augustus 1929 heeft beslo
ten tot het voeren van verweer tegen eene bij 
exploit van 13 Augustus 1929 namens de H an
delsvereeniging onder de firma J os. Straet
mans en J . HustiILx tegen de gemeente aan
hangig gemaakte rechtsvordering tot terug
betaling van een bedrag van f 1382.50 door 
die vennootschap betaald wegens kosten van 
aankoop van de terreinen der voormalige mn
ziekschool, welke verkoop heeft plaats gehad 
behoudens definitieve bekrnchtiging door den 
gemeenteraad, <loch deze bekrachtiging niet 
heeft verkregen; 

dat Ged. Staten van Limbmg bij hun be
slu it van 6 September 1929, 6e Afd. Litt. 
8815/7 G aan het raadsbe I uit hunne goed
keuring hebben onthouden, uit overweging, 
dat van het ingewonnen rechtskundig advies 
van Mr. Dr. Charles van Oppen, advocaat en 
procureur te Maastricht, de slotsom luidt, 
dat verweer tegen de ingestelde vordering 
slechts zeer geri nge kansen op goeden uitslag 
heeft, en derhalve ten deze te ontraden is, 
vooral daar het door de gemeente te betalen 
bedrag ten deele van de Registratie en waar
schijnlijk ten deele van den Notaris kan war
den teruggevorderd, terwijl er ook nog andere, 
voor de hand liggende, middelen bestaan om 
het door de betaling voor de Gemeente ont
stane geldel ijk nadeel ongedaan te maken; 
dat hun college na kennisneming van dat 
advies van oordeel is, dat onder de gegeven 
omstand igheden het voeren van een rechtsge
ding, als door den Raad bedoeld, niet in het 
belang der gemeente kan worden geacht, doch 
dat het veeleer aanbeveling verdient te trach
ten het gerezen geschi l langs anderen weg tot 
oplossing te brengen; 

dat van het besluit van Ged. Staten het 
gemeentebestuur van Maastricht bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerencle dat artikel 
14 der veilingsvoorwaarden luidt: ,,Binnen 
drie dagen na de veil ing zijn de koopers ver
p licht in handen van den instrumenteerenden 
notaris te betalen zonder afkorti ng op hunne 
uitgeloofde koopprijzen, zes percent derzelven 
voor alle kosten van verkoop en levering, in
begrepen d ie van de kadastrale meting, van 
de aankondiging der ve iling in de nieuws
bladen, van de hypothecaire inschrijving, van 
eene grosse voor de gemeente en van een uit
treksel voor de koopers. Bij niet-goedkeuring 
der veiling worden de betaalde kosten door 
de gemeente terughetaald; zij blijven echter 
ten laste van de provisioneele koopers, indien 
de niet-goedkeuring het gevolg is van een 
hunnerzijds niet voldoen aan de gestelde voor-
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waarden . W anneer de bepaling van art. 10 
betrekkel ijk inloop op stadsriool , bestrating 
van trotto ir of deelneming in de waterle iding, 
aanleiding geeft tot verhoogde registratie- en 
overschrijvingsrechten, zull en die verhoogde 
rechten zonder meer - boven ep behalve de 
bedongen 6% op de uitgeloofde koopprijzen -
voor reken ing zij n der koopers en door hen 
gelijktijdig met die 6% betaald moeten wor
den" ; dat de voorloopige !mopers, nadat de 
gemeenteraad heeft besloten de voorloopige 
toewijzing van _den koop aan hen niet te be
krachtigen , restitutie hebben gevraagd van de 
door hen betaalde kosten ad f 1382.50 zijnde 
7% van den koopprijs, eerst in der m inne en 
naderhand langs gerechtelijken weg ; dat Bur
gemeester en Wethouders, in verband met het 
uitgebracht exploit, aan den Gemeenteraad 
een voorstel hebben gedaan om in de vordering 
te berusten en een crediet beschikbaar te 
stellen ter betaling van het gevorderde be
drag; dat de Gemeenteraad zich met <li t 
voorstel niet heeft vereenigd, aangezien hij de 
woorden ,,betaalde kosten" in het voormelde 
artikel 14 der veilingscondities voorkomende, 
uitlegt in <li en zin, dat terugbetaald moeten 
worden de kosten, die inderdaad gemaakt zijn, 
m itsdien in een veel beperkter zin dan Burge
meester en Wethouders daaronder verstaan, 
te weten de 7% van den koopprijs, <lien de 
voorloopige koopers volgens de veilingscondi
ties hebben te betalen, h ierbij erkennende dat 
de in artikel 15 der algemeene veilingscondi
ties genoemde 6% door plaatselijk gebruik 
zijn verhoogd tot 7%; 

0. dat een oordeel over de gegrondheid van 
een ingestel de rechtsvordering alleen aan den 
rechter toekomt, terwijl niet is gebleken, dat 
verweer tegen de ingestelde rechtsvordering 
in strijd zoude zijn met het gemeentebelang; 

dat onder deze omstandigheden het bestre
den besluit van Ged. Staten niet kan worden 
gehand)rnafd ; 

Gez ien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Limburg van 6 Septem
ber 1929, n°. 8815/7 G het besluit van den 
Raad der gemeente Maastricht van 19 Augus
tus 1929 tot het stellen van verweer tegen 
een tegen de gemeente Maastricht ingestelde 
vordering goed te keuren. 

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

4 December 1929. BESCHIKKING van den 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid 
tot wijziging van de beschikking van 26 
September 1921 en 30 September 1929 be
treffonde vaststelling van formulieren ten
gevolge de Ongevallenwet 1921. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid: 

Gezien de artikelen 44, onder b, c en d, der 
Ongevallenwet 1921, de artikelen 2 en 8 van 
het Koninklijk besluit van 14 September 1921 
(Staatsblad n°. 1062) en artikel 5 van het Ko
ninklijk besluit van 28 December 1921 (St,aat,s
blad n°. 1445), laatstelijk gewijzigd bij dat van 
3 September 1929 (Staatsblad n°. 430); 

1929 

Jleeft goedgevopden : 
met wjjziging van de beschikking van den 

Minister van Arbeid van 26 September 1921, 
n° . 4044, afd . A. V., en van zijne bes~hikking 
van 30 September 1929, n° . 2432, afd. A. V., 
nader vast te stellen : 

1° . het formulier betreffencle inlevering door 
de werkgevers, uitgezpnderd die, bedoeld onder 
2°., van de opgaven, benoodigd tot vaststelling 
der premie en het door ctie werkgevers aan te 
houden formulier der loonlijsten, bedoeld in 
artikel 44 der Ongevallenwet 1921 : 

a. voor het eerste halfjaar 1930 overeen
komstig de bij deze beschikking gevoegde mo-
dellen Ar en Rr ; . 

b. voor het . tweede halfjaar 1930 ov<"reen
komstig de bij deze beschikking gevoegde mo-
dellen An en Bn ; · 

2°. de onder 1°. bedoelde formulieren. aan 
te houden door de bij de Rjjksverzekeringsbank 
aangesloten werkgevers, die uitoefenen het 
heiersbedrjjf of het bedrijf van slooper V11n 
lwuwwerken : 

a. voor alle tweemaandelijkscbe betalings
perioden in 1930, met u itzondering der betalings
periode van 3 November 1930 tot fi Januari 
1931, overeenkomstig de bjj deze beschikking 
gevoegde modellen Arn en Bnr ; 

b. voor de betalingsperiode van 3 November 
1930 tot 5 J anuari 1931 overeenkomstig de bij 
deze beschikking gevoegde modellen Arv en 
B1v ; 

3°. het formulier van den loonstaat, bedoeld 
bij artikel 2 van het Koninklij k beslu.it van 
14 September 1921 (Staatsblad n°. 1062) en 
het formulier betreffende inlevering door de 
werkgevers van de opgaven, benoodigd tot 
vaststelling der premie over de loonen, op den 
!oonstaat vermeld : 

a. voor alle maandeljjksche betalingsperio
den in 1930, met nitzondering van de betalings
periode van 1 December 1930tot5 J anuari 1931, 
overeenkomstig- de bij deze bescbikking ge
voegde modellen Cr en Dr ; 

b. voor de betalingsperiode van 1 December 
1930 tot 5 Januari 1931, overeenkomstig de 
bij deze beschikking gevoegde modellen Cn 
en Dn: 

4°. h e.t formulier der Verzamelloonlijst, be
doeld in artikel 8 van het Koninklijk besluit 
van 14 September 1921 (Staatsblad no. 1062) 
en der Verzamelloonlijst, nedoeld in artikel 5 
van het Koninklijk besluit van 28 December 
1921 (Staatsb!arl n°. 1445), laatstelijk gewij zigd 
bij dat van 3 September 1929 (Staat-sblad no. 
430), benevens bet formulier betreffende de in
levering door de werkgevers van de opgaven, 
qenoodigd tot vaststelling der premie over de 
loonen, op de verzamelloonlijst vermeld : 

a. voor het l ste halfjaar 1930 overeenkom
stig de bij deze beschikking gevoegde modellen 
Ir en Jr: 

b. voor het 2de halfjaar 1930 overeenkomstig 
de bij deze beschikking gevoegde moclellen Irr 
en Jn.' · 

's Gravenhage, 4 December 1929. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Gen,raal, A. L. SCHOLTENS. 

1 Deze formulicren zijn opgenoman in een af
zonderlijk bijvoegsel, behoorende bij de Staats
coiirant van 23 DeP-ember 1929, n°. 250. 

62 
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5 Decembe,· 1929. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 11 Juli 1928 te Geneve geteekende 
overeenkomsten met bijbehoorende proto
collen betreffende den uitvoer van huiden 
en van beenderen (Staatsblad 1929, n°. 
334), alsmede van de op 11 September 
1929 te Geneve geteekende protocollen 
betreffende de inwerkingtreding van die 
overeenkomsten. S . 506. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de wet van den 24sten Juni 1929 

(Staatsblad n°. 334), houdende goedkeuring 
van de op 11 Juli 1928 te Geneve geteekende 
overeenkomsteH, met bijbehoorende protocol
len, betreffende den uitvoer van huiden en 
van beenderen, van welke stukken een afdruk 
en een vertaling bij dit besluit zijn gevoegd; 

Gezien mede de op 11 September 1929 te 
Geneve geteekende protocollen betreffende de 
i11werkingtreding van bovengenoemde overeen
komsten, van welke protocollen eveneens een 
afdruk en een vertaling bij dit besluit zijn 
gevoegd; 1 

Overwegende, dat Onze akte van bekrachti
ging van eerstbedoelde overeenkomsten op 
28 Juni 1929 te Geneve is nedergelegd op het 
Secretariaat van den Volkenbond; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 29sten Novem
ber 1929, Directie van het Protocol, n°. 
35788; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de overeenkomsten van 11 Juli 1928, met 

bijbehoorende protocollen, betreffende den uit
voer van huiden en van beenderen, en de 
protocollen van 11 September 1929 betreffende 
de inwerkingtrecling dier overeenkomsten, als
mede de vertalingen dier stukken, te doen 
bekendmaken door de plaatsing van dit be
sl uit in het Staatsblad. 

Onze Jl.1inisters; Hoof don van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
vee l hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 5den December 1929. 
WILHELMINA. 

De M inister van B uitenlandsche Zaken, 
Bee I a e rt s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 17 December 1929.) 

(Zie voor de Fransche P" Engelsche tekst 
van de ove,·eenkomsten Staatsblad 1929, n°. 
334. D e bij dit Staatsblad ontbre kende proto
col/ en volgen hierna.) 

PROTOCOLE conce,·nant la ,nise en vigue•u1· 
de l' A ,·rangement international du 11 
juillet 1928 relati/ a l' exportation des 
peaux. 

1. Les souss ignes, dument autorises par 
leurs Gouvernements respectifs et reunis a 
Geneve sur convocation du Secretaire general 
de la Societe des N ations, conformement aux 
dispositions de !'article 4 de !'Arrangement 
international relatif a \'exportation des peaux 
signe a Geneve le 11 juillet 1928; 

Apres avoir constate que le depot des instru-

1 Hiervan zijn alleen de Fransche en Neder
landsche t,ekst opg,:,nomen. 

ment.s de ratification a ete effectue par leurs 
Gouvernements respectifs dans le delai prevu 
par le susdit article 4, sauf en ce qui concerne 
la Hongrie, au nom de laquelle ce depot n'a 
ete effectue que le 26 juillet 1929: 

2. Declarent qu'aQx fins du present Pro
tocole, ils sont d'accord pour reconnaitre, a 
titre exceptionnel, a la ratification du Gou
vernement hongrois le meme effet que celui 
qu'elle aura it eu si le depot en avait ete 
effectue avant le ler juillet 1929; 

3. Prenant acte des declarations ci-annexees 
faites par Jes delegues de la Pologne et du 
Royaume des Serbes, Croates et Slovenes, ils 
declarent que leurs Gouvernements mettront 
en vigueur, tant entre eux qu'3. l 'egard de 
ces deux Etats, !'Arrangement international 
relatif a !'exportation des peaux signe a 
Geneve le 11 juillet 1928, a partir de la date 
du l er octobre 1929 prevue a !'article 4 dudit 
Arrangement. 

4. Vu la situation resultant des declarations 
mentionnees au O

• 3 ci-dessus, il s declarent 
etre d' accord pour reconnaitre, a titre excep
tianneel, aux ratifications ulterieures du Gou
vernement polonais et du Gouvernement du 
Royaume des Serbes, Croates et Slovenes, le 
meme effet que celui qu'elles auraient eu 
si le depot en avait ete effectue avant le ler 
juillet 1929. 

En foi de quoi Jes soussignes ont signe le 
present Protocole. 

Fait a Geneva, le onze septembre mi! neuf 
cent vingt-neuf, en simple expedition, dont 
Jes textes fran9ais et anglais feront foi et qui 
sera deposee dans Jes archives du Secretariat 
de la Societe des Nations. Copie conforme en 
sera transmise a tous Jes Membres de la So
ciete des Nations, ainsi qu'a tout Etat non 
membre auquel le Conseil de la Societe des 
Nations aura communique un exemplaire de 

!'Arrangement du 11 juillet 1928. 
Allemagne: Dr. Ludwig Imhoff. 
A utriche : Dr. Richard Schuller. 
Belgique : F. van Langenhove. 
Grande-B,·etagne et lrlande du Nord: 

ainsi que toutes parties de !'Empire bri
tannique non membres separes de la Societe 
des Nations. 

I declare that my signature does not include 
any of His Britannic Majesty's Colonies. Pro
tectorates or territories under suzerainty or 
mandate. 

Danema,·k : 
Finlande : 
France: 
llongrie : 
ltalie: 

S. J. Chapman. 
William Borberg. 
Rudolf Holsti. 
E. Lecuyer. 

Dr. Baranyai Zoltan. 
A. Di Nola. 

Luxembourg: Ch. G. Vermaire. 
Pays-Bas: Nederbragt. 
Roumanie: C. Antoniade. 
Suede: IC I. Westman. 
Suisse: W. Stucki. 
Tchecoslovaquie: Zd. Fierlinger. 
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DECLARATION DE LA DELEGATION 
POLONAISE. 

Le soussigne, dument autorise par le Gou
vernement polonais, declare que !edit Gouver
nement s'en'gage a mettre en v igueur par voie 
administrative, a partir du l er octobre 1929, 
les dispositions de l' Arrangement international 
relatif a !'exportation des peaux, signe a Ge
neva le 11 ju illet 1928, a condit ion que !edi t 
Arrangement soit mis en vigueur a l a m0me 
date par les Etats enumeres ci-apres: 

Allemagne, Autriche, Belgique, Grande. 
Bretagne, Danemark, Finlande, France, 
H ongrie, Ital ie, Luxembourg, Pays-Bas. 
Roumanie, Royaume des Serbes, Croates 
et Slovenes, Suede, Suisse et Tchecoslo
vaquie. 

Geneve, le onze septembre mi! neuf 
cent vingt-neuf. 

F. Sokal. 

DECLARATIO DE LA DELEGATIO DU 
ROYAUl\'IE DES SERBES, CROATES 

ET SLOVE ES. 

Le soussigne, clument autorise par le Gou
vernement du Royaurne des Serbes, Croates 
et Slovenes, declare que !edit Gouvernement 
s'engage a mettre en vigueur par decret, a 
partir du l er octobre 1929, toutes Jes d ispo
sitions de I' Arrangement international relatif 
a !'exportation des peaux, signe a Geneve le 
11 juillet 1928, a condition que !edit Arrange
men t soit m is en vigueur a la meme date par 
les Eta.ts enumeres ci-apres: 

Allemagne, Autriche, Belgique, Grande. 
Bretagne, Danemark, Finlande, France, 
H ongrie, Ital ie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Pologne, Roumanie, Suede, Suisse et Tche. 
coslovaquie. 

. Geneve, le onze septembre mi! neuf 
cent vingt-neuf. 

G. Curcin. 

PROTOCOL concerning the putting into force 
of the I nte1·national, A g1·eement of J uly 
11 th, 1928, relating to the exportation of 
hides and skins. 

1. The undersigned, being duly authorised 
for the purpose by their respective Govern
ments and having met at Geneva in response 
to an inv itation issued by the Secretary
General of the League of Nations in confor
m ity with the provisions of Artie] e 4 of the 
International Agreement relating to the Ex
portation of Hides and Skins, signed at Ge
neva on July 11th, 1928; 
. A fter noting that the instruments of rati

ficat ion have been deposited by the respective 
Governments within the period laid down in 
the above-mentioned Article 4, except in the 
case of H ungary, in whose name the rati fi ca
t ion was depos ited only on J uly 26th, 1929: 

2. Declare that, for the purposes of the 
present Protocol, they agree to recognise ex
cept ionally that the ratification of the Hunga
rian Government has the same effect as it 
would have had if the instruments had been 
deposited before J uly 1st, 1929 ; 

3. Taki ng note of the declarations annexed 

hereto and made by the delegates of Poland 
and the Kingdom of the Serbs, Croats and 
Slovenes, declare that the ir Governments will 
put into force both as between themselves and 
in regard to these two States the I nterna
tina l Agreement relating to the Exportation of 
Hides and Skins, signed at Geneva on J uly 
11th, 1928, as from October 1st, 1929, the date 
specified in Article 4 of the said Agreement; 

4. I n view of the situation result ing from 
the declarations under N°. 3 above, declare 
that they agree to recognise exceptionall y 
that the future ratif ications of the Polish 
Governm ent and of the Government of the 
Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes 
have the same effect as they would have had 
if the instruments had been deposited before 

.July 1st, 1929. 

( Zie voo r de onde1·teekening de F1·ansche 
tekst.) 

PROTOCOLE conce1·nant la mise en vi gueur 
de l' Arrangement inte1·national du 11 
juillet 1928 relatif a l' exportation des os. 

1. Les soussignes, dument autorises par 
leurs Gouvernements respectifs et reunis a 
Geneve sur convocation du Secretaire general 
de la Societe des Nations, conformement aux 
d ispositions de !'article 8 de !'Arrangement 
international relatif a !'exportation des os, 
igne a Geneve le 11 juillet 1928; 
Apres avoir constate que le depot des in

strnments de ratification a ete effectue par 
leurs Gouvernements re pecti fs clans le delai 
prevu par le susdit article 8, sauf en ce qui 
concer ne la H ongrie, au nom de laquell e ce 
depot n'a ete effectue que le 26 juillet 1929 : 

2. Declarent qu'aux f ins du present Proto
cole, ils sont d' accord pour reconnaitre, a titre 
exceptionnel, a la ratification du Gouverne
ment hongrois le meme effet que celu i qu'elle 
a ura it eu si le depot en ava it ete effectue 
avant le ler juillet 1929; 

3. Prenant acte des declarations c i-a nnexees 
fa ites par les delegues de la P ologne et du 
Royaume des Serbes, Croates et Slovenes, ils 
declarent que leurs Gouvernements mettront 
en vigueur, tant entre eux qu'a l 'egard de 
ces deux Etats, ]'Arrangement inteniational 
relatif a !'exportation des os signe a Geneve 
le 11 juillet 1928, a partir de la elate du l er 
octobre 1929 prevue a !'article 8 dudit Ar
rangement. 

4. V u la situation resul tant des declara
t ions mentionnees au O

• 3 ci-dessus, il s de
clarent etre d'accord pour reconnaitre, a t itre 
exceptionnel, aux ratifications ulterieures du 
Gouvernement polonais et du Gouvernement 
du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes, 
le meme etfet que celui qu'elles auraient eu 
si le depot en avait ete effectue avant le l er 
j uillet 1929. 

En foi de quoi les soussignes ont signe le 
present Protocol e . . 

Fait a Geneve, le onze septembre m i! neuf 
cent vingt-neuf, en simple expedition, dont Jes 
textes franc,ais et anglais feront foi et qui 
sera depo ee clans les archives du Secretariat 
de la Societe des Nations. Copie conforme en 
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sera transmise a tous Jes Membres de la So
ciete des Nations, ainsi qu'a tout Etat non 
membre auquel le Conseil de la Societe des 
Nations aura communique un exemplaire de 
]'Arrangement du 11 juillet 1928. 

Allernagne : Dr. Ludwig Imhoff. 
Autriche: Dr. Richard Schuller. 
Belgique: F. van Langenhove. 
Grande-Bretagne et lrlande du Nord: 

ainsi que toutes parties de !'Empire britan
nique non membres separes de la Societe des 
Nations. 

I declare that my signature does not in
clude any of His Britannic Majesty's Colonies, 
Protectorates or territories under suzerainty or 
mandate. 

Dcme,nark : 
Finlande; 
F,·ance: 
H ongrie : 
I talie : 

S. J. Chapman. 
William Borberg. 
Rudolf Holsti. 
E . Lecuyer. 
Dr. Baranyai Zoltan. 
A. Di Nola. 

Luxernbou,·g: Ch. G. Vermaire. 
Pays-Bas: Nederbragt. 
Rou,nanie : C. Antoniade. 
Suede : K. I. Westman. 
Suisse: W. Stucki. 
T checoslo vaquie : Zd. Fierlinger. 

PROTOCOL concerning the putting into forc e 
of the I nternational Agreement of July 
11th, 1928, relating to the exportation of 
bones. 

1. The undersigned, being duly authorised 
for the purpose by their respective Govern
ments and having met at Geneva in response 
to an invitation issued by the Secretary
General of the League of ations in confor
mity with the provisions of Article 8 of the 
International Agreement relating to the Ex
portation of Bones, signed at Geneva on July 
11th, 1928; 

After noting that the instruments of rati
fication have been deposited by the respec
tive Governments within the period laid down 
in the ' above-mentioned Article 8, except in 
the case of Hungary, in whose name the rati
fication was deposited only on July 26th, 
1929: 

2. Declare that, for the purposes of the 
present Protocol , they agree to recognise ex
ceptionally that the ratification of the Hun
garian Government has the same effect as it 
would have had if the instruments had been 
deposited before July 1st, 1929; 

3. Taking note of the declarations annexed 
hereto and made by the delegates of Poland 
and the Kingdom of the Serbs, Croats and 
Slovenes, declare that their Governments will 
put into force both as between themselves and 
in regard to these two States the Internati nal 
Agreement relating to the Exportation of 
Bones, signed at Geneva on Juli 11th, 1928, 
as from October 1st, 1929, the date specified 
in Article 8 of the said Agreement; 

4. In view of the situation resulting from 

the declarat ions under N°. 3 above, declare 
that they agree to recognise exceptionally 
that the future ratifications of the Polish 
Government and of the Government of the 
Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes 
have the same effect as they woul d have had 
if the instruments had been deposited before 
July 1st, 1929. 

(Zie voor de onderteekening de Fransche 
teks t.) 

DECLARATION DE LA DELEGATION 
POLO AISE. 

Le soussigne, dument autorise par le Gou
vernement polonais, declare que ]edit Gouver
nement s'engage a mettre en vigueur par 
voie administrative, a partir du ler octobre 
1929, Jes dispositions de !'Arrangement inter
national re latif a !'exportation des os, signe 
a Geneve le 11 juillet 1928, a condition que 
!edit Arrangement soit mis en vigueur a la 

1 meme date par Jes Etats enumeres ci-apres: 
Allemagne, Autriche, Belgique, Grande

Bretagne, Danemark, Finlande, France, 
Hongrie, Italie, Luxembourg, P ays-Bas, 
Rouma nie, Royaume des Berbes, Croates 
et Slovenes, Suede, Suisse et Tchecoslova
quie. 

Geneve, le onze septembre mi! neuf 
cent vingt-neuf. 

F. Sokal. 

DECLARATIO - DE LA DELEGATION DU 
ROYAUME DES BERBES, CROATES 

ET SLOVENES. 
Le soussigne, dument autorise par le Gou

vernement du Royaume des Berbes, Croates 
et Slovenes, declare que !edit Gouvernement 
s' engage a mettre en vigueur par decret, a 
partir du l er octobre 1929, toutes Jes disposi
tions de I' Arrangement international relatif 
a !'exportation des os, signe a Geneve le 11 
juillet 1928, a condition que !edit Arrange
ment soit mis en vigueur a la meme date par 
Jes Etats enumeres ci-apres : 

Allemagne, Autriche, Belgique, Grande
Bretagne, Danemark, Finlande, France, 
Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Pologne, Roumanie, Suede, Suisse et 
Tchecoslovaquie. 

Geneve, le onze septembre mi! neuf 
cent vingt-neuf. 

G. Curcin. 

V e r t a I i n g e n. 

INTERNATIONALE OVEREENKOMST ,net 
betrekking tot den uitvoer van huiden. · 

(Opsornrning van Staatshoofden.) 

Verlangend aan de belemmeringen, die 
thans den handel in zekere grondstoffen tref
fen, een einde te maken en aan den wensch, 
uitgesproken in de Slotakte van het Verdrag 
van 8 ovember 1927 tot afschaffing van ii.J
en uitvoerverboden en -beperkingen, een voor 
de voortbrenging en voor het international e 
ruilverkeer zoo gunstig mogelij ke uitvoering 
te geven, 
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Hebben aangewezen als hun gevolmachtig
den: 

(Lijst van gevolmachtigden.) 

die, na hun in goeden en behoorlijken vorm 
bevonden volmachten te hebben overgelegd, 
omtrent de volgende bepalingen zijn overeen
gekomen: 

Art. 1. De H ooge Verdragsluitende Par
tijen nemen de verbintenis op zich, dat met 
ingang van 1 October 1929 de uitvoer van 
ruwe of bereide \uiden en vellen aan geen 
verbod of beperking, onder welken vorm of 
benaming ook, zal zijn onderworpen. 

Art. 2. De Hooge Verdragslu1tende Par
tijen nemen de verbintenis op zich, dat met 
ingang van denzelfden datum ter zake van de 
in art. 1 bedoelde voortbrengselen zal worden 
gehandhaafd of ingesteld noch eenig uitvoer
recht, noch eenige belasting - behalve het 
statistiekrecht - die krachtens de onderschei
dene wetgevingen van de Hooge · Verdragslui 
tende Partijen niet op alle handelstransacties 
inzake deze voortbrengselen van toepassing zou 
zijn. 

Art. 3. Deze Overeenkomst, waarvan de 
Fransche en de Engelsche tekst beide als 
authentiek zull en gelden, zal de dagteekening 
dragen van heden. 

Zij zal later tot 31 December 1928 kunnen 
worden onderteekend namens ieder Lid van 
den Volkenbond en iederen Staat niet-Lid, 
aan wien de Raad van den Volkenbond te 
<lien einde een exemplaar van deze Overeen
komst zal hebben toegezonden. 

Art. 4. Deze overeenkomst zal worden be
krachtigd. 

De bekrachtigingsoorkonden zullen worden 
nedergelegd v66r 1 Juli 1929 bij den Secreta
ris-Generaal van den Volkenbond, die de 
ontvangst er van onmiddellijk zal bekend ma
ken aan alle Leden van den. Volkenbond en 
aan alle Staten niet-Leden, die deze Overeen
komst en het Verdrag van 8 November l!J2'l 
hebben onderteekend of er toe zijn toegetreden. 

In geval deze Overeenkomst op <lien datum 
niet mocht zijn bekrachtigd door zekere Leden 
van den Volkenbond of Staten niet-Ledm1, 
namens wie zij onderteekend is, zullen de 
Hooge Verdragsluitende Partijen door den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond wol" 
den uitgenoodigd overleg te p legen omtrm,t 
de mogelij kheid van haar inwerkingtredi11g . 
Zij verplichten zich dee! te nemen aan doz.; 
beraadslaging, die zal moeten plaats hebben 
v66r 1 September 1929. 

Indien op den datum van 1 September Hl29 
alle Leden van den Volkenbond en Staten 
niet-Leden, namens wie deze Overeenkomst on
derteekend is, haar hebben bekrachtigd of in
dien krachtens de in het vorige lid bedoelrle 
procedure diegenen, namens wie zij bekrach
tigd is, besluiten haar in werking _ te stell en, 
zal deze inwerkingtreding plaats hebben op 
den datum van 1 October 1929 en door den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond wor
den bekend gemaakt aan alle Hooge Verdrag
sl uitende Partij en van deze Overeenkomst en 
van bet Verdrag van 8 November 1927. 

Art. 5. Van 1 Januari 1929 af zal ieder 
Lid van den Volkenbond en iedere in art. 5 
bedoel de Staat tot deze Overeenkomst kunnen 
toetreden . 

Deze toetreding zal gesch ieden door een ken-
1{isgeving, gericht tot den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond, ter nederlegging in het 
archief van het Secretariaat. 

De Secretaris-Generaal zal deze nederleg
ging onmiddellijk - bekend maken aan alien, 
die deze Overeenkomst hebben onderteekend 
of er toe zij n toegetreden. 

Art. 6. Indien na verloop van een periode van 
twee jaren te rekenen van den datum van inwer
kingtreding van deze Overeenkomst af een 
aanvraag voor herziening van artikel 2 aan 
den Secretaris-Generaal van den Vol kenbond 
zou worden ger icht door ten minste een derde 
van de leden van den Volkenbond en Staten
niet-Leden, die bij deze Overeenkomst partij 
zij n, verbinden de anderen zich dee! te nemen 
aan iedere beraadslaging, welke tot <lit doel 
mocht worden gehouden. 

Ieder Lid van den Volkenbond en iedere 
Staat niet-Lid, die bij deze Overeenkomst 
partij is, zal , in _geval deze beraadslaging op 
aiwijzing van de door hem gevraagde herzie
ning zou uitloopen of indien h ij zou meenen · 
het herziene artikel 2 niet te kunnen aanvaur
den, ten aanzien van de bepalingen van di,t 
artikel zijn vrijheid van handelen kunr,en 
hernemen zes maanden na de weigering tot 
herziening of met ingang van den datum va11 
inwerkingtreding van het herziene artikel 2, 
mits <lit aan den Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond wordt bericht. 

Indien ten gevolge van opzeggingen, welke 
overeenkomstig het vorige l id geschied zijtJ, 
een derde van de Leden van den Vol kenboud 
en Staten niet-Leden, die bij deze Overeen
komst partij zijn en deze niet opgezegd heh
ben, een nieuwe beraadslaging zouden vragen , 
verbinden alle Hooge Verdragsluitende Par· 
tijen zich daaraan dee! te nemen. 

Iedere opzegging, wel ke overeenkomstig de 
voorufgaande bepalingen geschied is, zal on
middellijk door den Secretaris-Generaal v:it\ 
den Volkenbond worden medegedeeld aan alle 
andere Hooge Verdragsluitende Partijen. 

Art. 7. Onverminderd de bepalingen van 
het voorafgaande artikel met betrekking tot 
de opzegging zal deze Overeenkomst namens 
ieder Lid van den Vol kenbond of iedereu 
Staat niet-Lid kunnen worden opgezegd na 
verloop van een periode van vijf jaren v"n 
den datum van inwerkingtreding af. Deze Q.P
zegging zal van kracht worden twaalf maau
den na de namens hem tot den Secretaris
Generaal van den Volkenbond gerichte ke 11-
nisgeving. 

Deze opzegging zal alleen gevolg hebben 
ten opzichte van het Lid van den Volkenbond 
of den Staat niet-Lid, namens wien zij zal zij n 
geschied. 

Iedere opzegging, welke overeenkomstig deze 
procedure geschied is, zal onmiddellijk door 
den Secretaris-Generaal van den Vol kenbond 
worden medegedeeld aan alle andere Hoage 
Verdragsluitende Partij en. 

Indien een der Hooge Verdragsluitende Par
t ijen meent, dat de aldus geschiede opzeggin g 
een nieinven toestand heeft geschapen, en een 
aanvraag te dien einde richt tot den Secre
taris-Generaal van den Volkenbond, zal deze 
een Conferentie bijeenroepen, waaraan de 
andere Hooge Verdragsluitende Partij en zich 
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verbinden dee! te nemen. Deze Conferentie 
zal hetzij binnen een door haar vast te stellen 
termijn een einde kunnen maken aan de ver
plichtingen, welke uit deze Overeenkomst 
voortvloeien, hetzij de bepalingen hiervan kun
nen wijzigen. In geval een der Leden van den 
Volkenbond of Staten niet-Leden, die bij deze 
Overeenkomst partij zijn, zou meenen de aan
gebrachte wijzigingen niet te kunnen aanvaar
den, zal deze Overeenkomst namens hem kun
nen worden opgezegd en zal hij van zijn ver
plichtingen worden bevrijd op den datum, 
waarop de opzegging, die tot de bijeenroeping 
van deze Conferentie geleid heeft, van kracht 
zal worden. 

Art. 8. De bepalingen van de artikelen 4, 
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 van het Verdrag 
van 8 November 1927 en de bepalingen van 
het Protocol , welke op deze artikelen betrek
king hebben, alsmede van paragraaf b) van 
het Protocol ad artikel 1, zullen op deze 
Overeenkomst van toepassing zijn, voor zoo
ver de verbintenissen, welke er in vervat zijn, 

. en de voortbrengselen, welke er in bedoe1d 
zij n, het toe] a ten. Voor de toepass ing van de 
in genoemd art. 8 bedoelde procedure zal geen 
onderscheid tusschen de verschillende bepalin
gen van de voorafgaande artikelen van deze 
Overeenkomst worden gemaakt. 

Ten blijke waarvan de bovengenoemde ge
volmachtigden deze Overeenkomst hebben 
onderteekend. 

Gedaan te Geneve, den elfden Juli negen
tienhonderd acht en twintig, in een enkel 
exemplaar, dat zal worden nedergelegd in het 
archief van het Secretariaat van den Volken
bond ; eensluidend afschrift zal word en toege
zonden aan alle Leden van den Volkenbond. 

Duitschland: Adolf Reinshagen. 
Oostenrijk: Dr. Richard Schuller. 
J]elgie: Brunet. 

F. van Langenhove. 
Groot-Britannie en N oord-1 erland 

alsmede de deelen van het Britsche Rijk, 
die niet afzonderlijk Lid van den Volken
bond zijn. 
Ik verklaar, dat mijn onderteekening geen 

,-an Zijner Britsche Majesteit's kolonien, pro
tectoraten of gebieden onder suzereiniteit of 
mandaat betreft. 

S. J. Chapman. 
Bul ga,·ij e : 

Op het oogenblik van onderteekening van 
deze Overeenkomst verklaart de Bulgaarsche 
Regeering, dat zij de Overeenkomst zal be
krachtigen en in werking stell en, zoodra de 
nationale munt in goud zal zijn hersteld. 

D . Miko££. 
Deneniarken : J. Clan. 

William Borberg. 
,,,inland: Rudolf Holsti. 
Frankrijk: 

Op het oogenblik van onderteekening van 
d<3ze Overeenkomst verklaart Frankrijk, dat 
het door zijn aanvaarding geenerlei verplich
ting op zich neemt ten aanzien van zijn ko-

lonien, protectoraten en gebieden onder 
suzere ini teit of mandaat geplaatst. 

Hongarije : 
ItaliiJ: 

Luxe,nburg : 
Noorwegen: 
Nederland: 
Polen .· 
Roe,nenii! : 

E. Lecuyer. 
Nickl. 

A. Di Nola. 
P. Troise. 
Albert Calmes. 
Frede Castberg. 
Posthuma. 
Frarn;iois Dolezal. 
Antoniade. 
Cesar Popesco. 
J. G. Dumitresco. 

zijn 

Koninlcri,jk der Serven, Croaten en Slovenen: 

Zweden : 

Const. Fotitch. 
Georges Curcio. 

Onder voorbehoud van bekrachtiging met de 
goedkeuring _van den Rijksdag. 

K. I. Westman. 
Zwitserland: D. Stucki . 
1's jechoslawakije : Dr. F. Peroutka. 
Turkije :, 

Turkije behoudt zich het recht voor den 
,,muamele vergisi" (algemeene uitvoerforma
liteitenbelasting) van twee en een half per
cent ad valon,n, alsmede de uiterst !age vee
artsenijkund igonderzoekbelasting te handha-
ven. 

Muchfik Selami. 

PROTOCOL VAN DE OVEREENKOMST 
,net betrekking tot den uitvoer van huiden. 

Op het oogenblik van onderteekening van 
de Internationale Overeenkomst met betrek
king tot den uitvoer van huiden en vellen, ge
sloten op den datum van heden, zijn de be
hoorlijk gemachtigde ondergeteekenden om
trent de volgende bepalingen overeengekomen, 
welke bestemd zijn om de toepassing van deze 
Overeenkomst te verzekeren: 

De bepalingen van de Overeenkomst van 
heden met betrekking tot den uitvoer van 
huiden zijn van toepassing op de verboden en 
beperkingen inzake den uitvoer van de in art. 
1 van deze Overeenkomst bedoelde voortbreng
selen uit de gebieden van een der Hooge Ver
dragsluitende Partijen naar het gebied van 
een der andere Hooge Verdragsluitende Par
tijen. 

Ad Art. l. Men verstaat onder ,,bereide 
huiden en vellen" in den zin van deze Over
eenkomst de huiclen en vellen, die een berei
cling hebben onclergaan, welke uitsluitend ten 
doe! heeft deze tegen bederf te vrijwaren. 

Ad Art. 2. In verband met de onderstaande 
verklaring, die de Roemeensche afgevaardigde 
heeft onderteekend, komen de Hooge Verdrag
sluitende Partijen overeen, dat deze Staat 
voorloopig niet aan de bepalingen van art. 2 
van de Overeenkomst van heden zal zijn ge
bonden. 

Verklaring van de Roe1neensche afvaardiging. 

Zich het recht voorbehoudende op ruwe of 
bereide huiden en vellen uitvoerrechten te 
handhaven, verklaart de Roemeensche Regee-
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ring, dat zij geenszins de bedoeling heeft ten 
aanzien van deze artikelen door buitensporige 
uitvoerrechten het afgeschafte verbod te hand
haven ; zij bedoelt alleen haar geheele vrij
heid te behouden ten einde door de geleide
lijke vermindering van de uitvoerrechten tot 
een normalen toestand te komen, hetgeen zij 
overigens voor andere grondstoffen reeds ge
daan heeft. 

ANTONIADE. 

Ten blijke waarvan de bovengenoemde ge
volmachtigden <lit Protocol hebben ondertee
kend. 

Gedaan te Geneve, den elfden Juli negen
tienhonderd acht en twintig, in een enkel 
exemplaar, dat zal worden nedergelegd in het 
archief van het Secretariaat van den volken
bond; eenslnidend afschrift zal worden toe
gezonden aan alle _Leden van den Volkenbond. 

Duitschland: Adolf Rei nshagen. 
Oostenrijk: Dr. Richard Schuller. 
Belgie: Brunet. 

F. van Langenhove. 
Groot-Britannii! en N oord-1 erland 

a lsmede de deelen van het Britsche Rijk, 
die n iet afzonderlijk Lid van den Volken
bond zijn. 
Ik verkl.a.ir, dat mijn onderteekening geen 

van Zijner Britsche Majestefo's kolonien, pro
tectoraten of gebieden onder suzereiniteit of 
mandaat betreft. 

S. J. Chapman. 
Bulgarije: 

Op het oogenblik van onderteekening van 
deze Overeenkomst verklaart de Bulgaarsche 
Regeering, dat zij de Overeenkomst zal be
krachtigen en in werking stellen, zoodra de 
nationale munt in goud zal zijn hersteld. 

Denemarken: 

Finland: 
Frankrijk: 

D. Mikoff. 
J. Clan . 
William Borberg. 
Rudolf Holsti . 

Onder de voorbehouden gemaakt op het 
oogenblik van onderteekening van de Over
eenkomst. 

Ho ngarije: 
E. Lecuyer. 
Nickl. 

ltalii! : A. Di Nola. 
P. Troise. 

T,uxemburg: Albert Calmes. 
Noorwegen: 
Nederland: 
Polen: 
Roemenie: 

Gunnar Jahn. 
Posthuma. 
Frarn,ois Dolezal. 
Antoniade. 
Cesar Popesco. 
J . G. Dumitresco. 

Koninkrijk der Serven, Oroaten en Slovenen: 
Const. Fotitch. 
Georges Curcin. 

Zweden: K. I. Westman. 
Zwitserland: D. Stucki. 
Tsjechoslo,wakije: Dr. F. Peroutka. 

T11rkije: 
Onder het bij de onderteekening van de 

Overeenkomst gemaakte voorbehoud. 
Muchfik Selami. 

PROTOCOL betreffende de inwerkingtreding 
van de l nternational e Overeenkomst van 
11 Juli 1928 met betrekking tot den uit
voer van huiden. 

1. De ondergeteekenden, behoorlijk gemach
tigd door hunne onderscheidene Regeeringen 
en te Geneve bijeengekomen op uitnoodiging 
van den Secretaris-Generaal van den Volken
bond overeenkomstig de bepalingen van art. 
4 van de Internationale Overeenkomst met be
trekking tot den uitvoer van huiden, getee
kend te Geneve op 11 Juli 1928; 

Na te hebben geconstateerd, dat de neder
legging van de oorkonden van bekrachtiging 
door hunne onderscheidene Regeeringen is ge
schied binnen den bij bovengenoemd artikel 
4 bepaalden termijn, behalve voor wat Hon
garije betreft, in naam waarvan deze neder
legging eerst op 26 Juli 1929 is geschied: 

2. Verklaren, dat zij ten aanzien van <lit 
Protocol overeenkomen bij uitzondering aan 
de bekrachtiging van de Hongaarsche Regee
ring hetzelfde gevolg toe te kennen als dat, 
wat deze bekrachtiging •zou hebben gehad, in
dien de nederlegging ervan v66r 1 Juli 1929 
was geschied; 

3. Nota nemende van de hierbij gevoegde 
verklaringen, afgelegd door de afgevaardig
den van Polen en van het Koninkrijk der 
Serven, Croaten en Slovenen, verklaren zij, 
dat hunne Regeeringen zoowel onder elkander 
als ten opzichte van deze twee Staten de In
ternationale Overeenkomst met betrekking tot 
den uitvoer van huiden, geteekend te Geneve 
op 11 Juli 1928, zullen doen in werking tre
den van den in art. 4 van genoemde Overeen
komst bepaalden datum van 1 October 1929 af. 

4. Met het oog op den uit de onder N° . 3 
hierboven vermelde verklaringen voortvloeien
den toestand verklaren zij overeen te komen 
bij uitzondering aan de latere bekrachtigingen 
van de Poolsche Regeering en van de Regee
ring van het Koninkrijk der Serven, Croaten 
en Slovenen hetzelfde gevolg toe te kennen 
als dat, wat deze bekrachtigingen zouden 
hebben gehad, indien de nederlegging ervan 
v66r 1 Juli 1929 was geschied. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden 
<lit Protocol hebben geteekend. 

Gedaan te Geneve, den elfden September 
negentienhonderd negen en twintig, in een 
exemplaar, waarvan de Fransche en de En
gelsche tekst beide als authentiek zullen gel
den en dat zal worden nedergelegd in het ar
chief van het Secretariaat van den Volken
bond. Eensl uidend afschrift zal worden toe
gezonden aan alle Leden van den Volkenbond, 
alsmede aan iederen Staat niet-Lid, aan wien 
de Raad van den Volkenbond een exemplaar 
van de Overeenkomst van 11 Juli 1928 zal 
hebben overgelegd. 

Duitschl,and: Dr. Ludwig Imhoff. 
Oostenrij k: 
B elgii!: 

Dr. Richard Schuller. 
F. van L angenhove. 
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G,·oot-Britannie en N oord-1 erland 
a\smede de deelen_,van het Britsche R ij k, 
die met afzonderhJk Lid van den Volken
bond zijn. 
I k ".~rklaar,. dat mijn onderteekening geen 

van Z1Jner Bntsche Majesteit's kolonien, pro
tectoraten of geb1eden onder suzereiniteit of 
mandaat betreft. 

S. J. Ch apman. 
Denema,·ken : Will iam Borberg. 
Finland: Rudolf Holsti. 
Frank,ijk: E. Lecuyer. 
H ongarije: Dr. Baranyai Zoltan. 
l tal.i iJ : A. Di Nola. 
Luxembw·g: Ch. G. Vermaire. 
N ederland : Nederbragt. 
Roemenie: C. Antoniade. 
Zweden: K. I. Westman. 
Z witse,·land: W . Stucki. 
'l'sjechoslowakije: Zd. Fierlinger. 

VERKLARING VAN DE POOLSCHE 
AFVAARDIGING. 

De ondergeteekende, behoorlijk door de 
Poolsche Regee'.ing _gemachtigd, verklaart, 
dat deze Regeermg zICh verbindt door admi
nistratieve maatregelen van 1 October 1929 
af de bepalingen van de Internationale Over
eenkomst met betrekking tot den uitvoer van 
huiden, geteekend te Geneve op 11 Juli · l928 
in werking te doen treden, op voorwaarde dat 
deze Overeenkomst op denzelfden datum door 
de hierna opgenoemde Staten wordt in wer
king gesteld : 

Duits~hland, Oostenrijk, Belgie, Groot
Br1tanme, Denemarken Finland Frank
rijk, Hongarije, Italie,' Luxemb~rg, Ne
derland, Roemenie, het Koninkrijk der 
Serven, Croaten en Slovenen Zweden 
Zwitserland en Tsjechoslowakij~. ' 

. Geneve, den elfden September negen
tienhonderd negen en twintig. 

F . Sokal. 

VERKLARING VAN DE AFV AARDIGING 
VAN HET KONINKRIJK DER SER

VEN, CROATEN EN SLOVENEN. 

De ·ondergeteekende, behoorlijk door de Re
geering van het Koninkrijk der Serven, Cro
aten en Slovenen gemachtigd, verklaart, dat 
deze Regeering zich verbindt bij decreet van 
1 October 1929 a£ alle bepalingen van de In
ternationale Overeenkomst met betrekking tot 
den u itvoer van huiden, geteekend te Geneve 
op 11 Juli 1928, in werking te doen treden, op 
voorwaarde dat deze Overeenkomst op den
zelfden datum door de hierna opgenoemde 
Staten wordt in werking gesteld: 

Duitschland, Oostenrijk, Belgie, Groot
Britannie, Denemarken Finland Frank
r ijk, Hongarije, Italie, Luxemburg, Neder-
1 and, Polen, Roemenie, Zweden, Zwitser-
land en Tsjechoslowakije. · 

. Geneve, den elfden September negen
t1enhonderd negen en twintig. 

G. Curcin. 

I NTERNATIONALE OVE REENKOMST met 
betrekking tot den uitvoer van beende,·en . 

(Opsomming van Staatshoo fden.) 

Verlangend aan de belemmeringen, die thans 
den handel in zekere grondstoffen treffen, een 
etnde te maken en aan den wensch, uitge
sproken in de Slotakte van het Verdrag van 
8 November 1927 tot afschaffing van in- en 
uitvoerverboden en -beperkingen, een voor de 
voortbrenging en voor het international e n1il
verkeer zoo gunstig mogel ijke u itvoering te 
geven, 

Hebben aangewezen als hun gevolmachtig
den: 

(Lijst van gevolmachtigden.) ~--~:~""' '~ _. 

die, na hun in goeden en behoorl ijken vorm 
bevonden volmachten te hebben overgelegd, 
omtrent de volgende bepal ingen zijn over
eengekomen: 

Art. l. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen nemen de verbintenis op zich. dat met 
ingang van 1 October 1929 de u itvoer van 
ruwe of ontvette beenderen, alsmede van den 
afval daarvan, van horens en hoeven, a ls
mede van den afval daarvan, en van lijm
vleesch door haar aan geen verbod of beper
king, onder welken vorm of benaming ook, 
zal worden onderworpen. 

Art. 2. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen, die thans geen uitvoerrecht van de in 
art. 1 becloelde voortbrengselen heffen of 
wier uitvoerrechten op deze voortbrengselen 
het bedrag van anderhalven Zwitserschen 
frank per 100 kilogram niet te boven gaan, 
verplichten zich met ingang van 1 October 
1929 gecn uitvoerrecht, dat <lit bedrag van 
anderhalven Zwitserschen frank te boven 
gaat, in te stellen of te handhaven. 

Art. 3. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen, die thans van de in art. 1 bedoelde 
voortbrengselen een uitvoerrecht heffen hoo
ger dan 3 Zwitsersche franken, verplichten 
zich clit met ingang van 1 October 1929 te 
verminderen tot een bedrag, dat dit cijfer 
niet te boven gaat. 

Art. 4. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen, die thans van de in art. 1 bedoelde 
voortbrengselen een uitvoerrecht heffen hoo
ger dan anderhalven Zwitserschen frank, maar 
3 Zwitsersche franken niet te boven gaande, 
en die voor deze voortbrengselen geen ver
boden hebben ingesteld, verbinden zich de 
thans van kracht zijnde bedragen niet te ver
hoogen. 

Evenwel zu ll en tot op een maximum be
drag van 3 Zwitsersche franken kunnen wor
den gebracht de uitvoerrechten, welke worden 
geheven door de Hooge Verdragslu itende Par
tijen, die thans een recht hebben hooger dan 
anderhalven Zwitserschen frank, maar 3 
Zwitsersche franken niet te boven gaande 
mits deze rechten thans worden geheven onde; 
het verbodsregime. 

Art. 5. Ten aanzien van de in art. 1 bedoelcle 
voortbrengselen zal geen belasting - behalve 
het statistiekrecht - 1.,mnen worden ingesteld 
of gehandhaafd, die krachtens de onderschei
dene wetgevingen van de H ooge Verdragslui
tende Partijen niet op a lle handelstransacties 
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inzake deze voortbrengselen van toepassing zou 
zijn. 

Art. 6. Deze Overeenkomst sluit geenszins 
voor de Hooge Verdragsluitende Partijen de 
bevoegdheid uit om tusschen een zeker aantal 
harer bijzondere overeenkomsten te sluiten op 
den grondslag hetzij van de beperking van 
het uitvoerrecht tot een lager cijfer dan het
welk bij deze Overeenkomst is toegestaan, 
hetzij van de afschaffing van ieder uitvoer
recht. 

Deze overeenkomsten zullen echter geen in
breuk maken op de rechten, welke voor derde 
Staten zouden voortvloeien uit verdragen, ge
grond op de behandeling op den voet van 
meestbegunstigde natie. 

Art. 7. Deze Overeenkomst, waarvan de 
Fransche en de Engelsche tekst beide als 
authentiek zullen gel den, zal de dagteekening 
dragen van heden. 

Zij zal later tot 31 December 1928 kunnen 
warden onderteekend namens ieder Lid van 
den Volkenbond en iederen Staat niet-Lid, aan 
wien de Raad van den Volkenbond te dien 
einde een exemplaar van deze Overeenkomst 
zal hebben toegezonden. 

Art. 8. Deze Overeenkomst zal worden be
krachtigd. 

D e bekrachtigingsoorkonden zullen worden 
nedergelegd v66r 1 Juli 1929 bij den Secre
taris-Generaal van den Volkenbend, die de 
ontvangst er van onmiddellijk za l bekend ma.
ken aan alle Leden van den Volkenbend en 
aan alle Staten niet-Leden, die deze Overeen
komst en het Verdrag van 8 November 1927 
hebben onderteekend of er toe zijn toegetreden. 

Ingeval cleze Overeenkomst op dien datum 
n iet mocht zijn bekrachtigd door zekere Leden 
van den Volkenbond of Staten niet-Leden, 
namens wie zij onderteekend is, zullen de 
Hooge Verdragslui tende Partijen door den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond wor
den uitgenoodigd overleg te plegen omtrent 
de mogelijkheid van haa r inwerkingtreding. 
Zij verplichten zich dee! te nemen aan deze 
beraadslaging, di e zal moeten pl aats hebben 
v66r 1 September 1929. 

Indien op den datum van 1 September 1929 
alle Leden van den Volkenbond en Staten 
niet-Leden, namens wie deze Overeenkomst 
onderteekend is, haar hebben bekrachtigd of 
indien kracbtens de in het vorige lid bedoelde 
procedure diegenen, namens wie zij bekrach
tigd is, besluiten haar in werking te stellen, 
zal deze inwerkingtreding plaats hebben op 
den datum van 1 October 1929 en door den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond wor
den bekend gemaakt aan alle Hooge Verdrag
slni tende Partijen van deze Overeenkomst en 
van het Verdrag van 8 November 1927. 

Art. 9. Van 1 J anuari 1929 af zal ieder 
Lid van den Volkenbond en iedere in art. 7 
bedoelde Staat tot deze Overeenkomst kunnen 
toetreden. 

Deze toetreding zal geschieden door een 
kennisgeving, ger icht tot den Secreta ris-Gene
raal van den Volkenbond, ter nederl egging in 
het archief van het Secretariaat. 

De Secretaris-Generaal zal deze nederleg
g ing onmiddellijk bekend maken aan alien. 
die deze Overeenkomst hebben onderteekend of 
er toe zijn toegetreden. 

Art. 10. Indien na verloop van een periode 
van twee jaren te rekenen van den datum van 
inwerkingtreding van deze Overeenkomst af 
een aanvraag voor herziening van de artikelen 
2, 3 of 4 tot den Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond zou worden gericht door ten minste 
een derde van de L eden van den Volkenbond 
en Staten niet-Leden, di e bij deze Overeen
komst partij zijn, verbinden de anderen zich 
dee! te nemen aan iedere beraadslaging, welke 
tot dit doe! mocht worden gehouden. 

Ieder Lid van den Volkenbond en iedere 
Staat niet-Lid, die bij deze Overeenkomst 
partij is, zal , in geval deze beraadslaging op 
afwijzing van de door hem gevraagde her
ziening zou uitloopen of indien hij zou meenen 
de herziene artikelen 2, 3 of 4 niet te kunnen 
aanvaarden, ten aanzien van de bepalingen 
van deze artikelen zijn vrijheid van handelen 
kunnen hernemen zes maanden na de weige
ring tot herziening of met ingang van den 
datum van inwerkingtreding van de herziene 
artikelen 2, 3 of 4, mit dit aan den Secre
taris-Generaal van den Volkenbend wordt be
r icht. 

Indien ten gevolge van opzeggingen, wel ke 
overeenkomstig het vorige lid geschied zijn, 
een derde van de Leden van den Volkenbond 
en Staten niet-Leden, die bij deze Overeen
komst partij zijn en deze niet opgezegd heb
ben, een nieuwe beraadslaging zouden vragen, 
verbinden alle Hoage Verdragsluitende Par
tijen zich daaraan dee! te nemen. 

Iedere opzegging, welke overeenkomstig de 
voorafgaande bepal ingen geschied is, zal on
middell ijk door den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond worden niedegedeeld aan alle 
andere Hooge Verdragsluitende Partijen. 

Art. 11. Onverminderd de bepalingen van 
het voorafgaande arti kel met betrekki ng tot 
de opzegging zal deze Ove reenkomst namens 
ieder Lid van den Volkenbond of iederen 
Staat niet-Lid kunnen worden opgezegd na 
verloop van een periode van vijf j a ren van 
den datum van imverkingtreding af. Deze op
zeggi ng zal van kracht worden twaalf maan
den na de namens hem tot den Secretaris
Generaal van den Volkenbond gerichte ken
nisgeving. 

Deze opzegging zal a ll een gevol g hebben 
ten opzichte van het Lid van den Volkenbond 
of den Staat niet-Lid, namens wien zij zal 
zij n geschied. 

Iedere opzegging, welke overeenkomstig 
deze procedure geschied is, zal onmiddellijk 
door den Secretaris-Generaal van den Volken
bond worden medegedeeld aan alle ande1·e 
Hooge Verdragsluitende Partijen. 

lncli en een der Hooge Verdragsluitende Pat
t.ij on meent, dat de a ldus geschiede opzegging 
cl'n nieuwen toestand heeft geschapen, en een 
"n ,1vraag te dien einde richt tot den Secre
raris-Generaal van den Volkenbend, za l deze 
t' Cll Conferentie bijeenroepen, waaraan de 
a11clere Hooge Verdragsluitende Partij en zich 
v.-rbinden dee! te nemen. Deze Conferentie 
zal hetzij binnen een door haar vast te stellen 
Lennijn een einde kunnen maken aan de ver
pl ichtingen, welke uit deze Overeenkomst 
voortvloe ien, hetzij de bepal ingen hiervan 
k1111nen wijzigen. In geval een der Leden van 
den Volkenbond of Staten niet-Leden, die bij 
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<.leze Overeenkomst partij zijn, zou meenen de 
,iangebrachte wijzigingen niet te kunnen aan
vaarden, zal deze Overeenkomst namens hem 
lrnnnen worden opgezegd en zal hij van zijn 
v,•rplichtingen worden bevrijd op den datum, 
waarop de opzegging, die tot de bijeenroeping 
v all deze Conferentie geleid heeft, van kracht 
zal worden. 

Art. 12. De bepalingen van de artikelen 
4. 5, 7, 8; 9, 10, 11 , 12 en 13 van het Verdrag 
va11 8 November 1927 en de bepalingen van 
lwt Protocol , welke op deze artikelen betrek
ki ng hebben, alsmede van paragraaf b) van 
liPt Protocol ad artikel 1, zullen op deze 
Overeen_komst van toepassing zijn, voor zoover 
<iC" verb1ntenissen, welke e r in vervat zijn, en 
clo voortbrengselen, welke er in bedoeld zijn , 
h~I toelaten. Voor de tbepassing van de in 
gonoemd art. 8 bedoelde procedure zal geen 
on clerscheid tusschen de verschillende bepa-
1 i11gen van de voorafgaande artikelen van 
d,·ze Overeenkomst worden gemaakt. 

Ten blijke waarvan de bovengenoemde ge
vnlmachtigden deze Overeenkomst hebben on
d,• 1·tee ken d. 

Gedaan te Geneve, den elfden Juli negen
ti,mhonderd acht en twintig, in een enkel 
,,,.implaar, dat zal worden nedergelegd in 
het archief van het Secretariaat van den Vol
k<'nbond; eensluidend afschrift zal worden 
tocgezonden aan alle L eden van den Volken
hond. 

Duitschland: Adolf Reinshagen. 
Onstenrijk: Dr. Richard Schuller. 
B,·lgiiJ: Brunet. 

F. van Langenhove. 
Groot-B,-.itannie en N oord-l erland 

alsmede de deelen van het Britsche Rijk, 
die niet afzonderlijk Lid van den Volken
bond zijn. 
lk verklaar , dat mijn onderteekening geen 

vu n Zijner Britsche Majesteit's kolonien, pro-
1",·toraten of geb,eden onder suzereiniteit of 
rnandaat betreft. 

S. J. Chapman. 
7111/.garije: 

Op het oogenblik van onderteekening van 
dcze Overeenkomst verklaart de Bulgaarsche 
H•-•geering, dat zij de Overeenkomst zal be
l,r,1chtigen en in werking stellen, zoodra de 
nationale munt in goud zal zijn herstel d. 

D. Miko££. 
Dcne,na,·ken: J. Clan. 

William Borberg. 
Finland: Rudolf Holsti. 
Frank?-ijk: 

Op het oogenblik van onderteekening van 
cleze Overeenkomst verklaart Frankrijk dat 
lint door zijn aanvaarding geenerle i verplich
t:i ng op zich neemt ten aanzien van zijn ko
Jonien, protectoraten en gebieden onder zij n 
suzereiniteit of mandaat geplaatst. 

llunr;a,'ije : 
ltalie: 

l.uxemburg: 
N oo,·wegen: 

E. Lecuyer. 
Nickl. 

A . Di Nola. 
P. Troise. 
Albert Calmes. 
Gunnar Jahn. 

11' ede1·land: 
Polen : 
lloenienie: 

Posthuma. 
Fran90is Dolezal, 
Antoniade. 
Cesar Popesco. 
J, G. Dumitresco. 

1r onink,-ijk der Serven, C,·oaten en Slovenen : 
Const. Fotitch. 
Georges Curcin. 

Zweden: K. I. Westman. 
Onder voorbehoud van bekrachtiging met de 

goedkeuring van den Rijksdag. 
Zwitserland: D. Stucki. 
'l'sjechoslo,wal..'ije : Dr. F. Peroutka. 
Turkij e : 

Turkije behoudt zich het rncht voor den 
,,muamele verg isi" (algemeene uitvoerforma
liteitenbelasting) van twee en een half per
cent ad valore,n, alsmede de uiterst )age vee
artsenijkundigonderzoekbelasting te handha-
ven . 

Muchfik Selami. 

PROTOCOL VAN DE OVEREENKOMST 
,net betrekking tot den uitvoer van been
dcren. 

Op het oogenblik van onderteekening van 
de Internationale Overeenkomst met betrek
king tot den uitvoer van beenderen, gesloten 
op den datum van heden, zijn de behoorlijk 
gemachtigde ondergeteekenden omtrent de 
volgende bepalingen overeengekomen, welke 
bestemd zijn om de toepassing van deze Over
eenkomst te verzekeren: 

De bepalingen van de Overeenkomst van 
heden met betrekking tot den uitvoer van 
beenderen zij n van toepass ing op de verboden 
en beperkingen inzake den uitvoer van de in 
art. 1 van deze Overeenkomst bedoelde voort
brengselen uit de gebieden van een der Hooge 
Verdragsluitende Partijen naar het gebied 
van een der andere Hooge Verdragsluitende 
Partijen. 

AFDEELING I. 

Ad Art. 1. a) De bepalingen van art, 1 
zullen op Italie alleen voor zoover lijmvleesch 
betreft van toepassing zijn. 

Ten aanzien van de andere in art. 1 ge
noemde goederen komen de Hooge Verdrag
sl uitende Partijen overeen, erkennende dat 
Italia zich wegens de met andere landen ge
sloten verdragen in de onmogelijkheid be
vindt om zijn uitvoerrecht van 2 papierlires 
te verhoogen, dat deze Staat het thans van 
kracht zijnde verbod mag handhaven, zoolang 
als de bepaling betreffende het genoemde be
drag van het uitvoerrecht van kracht blijft. 

b) Beenderafval omvat in het bijzonder de 
afgesneden stukjes been (gewoonlijk ,,den
telles" genoemd) afkomstig van de fabricagc 
van knoopen en dergelijke artikelen. 

AFDEELING II. 

Ad Art. 2. Ten aanz ien van de toepassing 
van art. 2 erkennen de Hooge Verdragslui
tende Partijen, dat de bijzondere toestand van 
Oostenrijk, van Hongarije en van Tsjechoslo
wakije deze landen het 1·echt geeft in afwij
king van de bepalingen van <lit artikel 2 
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een uitvoerrecht te heffen, dat het in <lit 
artikel bedoelde bedrag van anderhalven 
Zwit.serschen frank zal kunnen te boven gaan, 
maar dat evenwel in geen geval het bedrag 
van 3 Zwi tsersche franken zal mogen te bo
ven gaan. 

AFDEELING III. 

Ad Art. 3. In verband met de onderstaande 
verklaringen, die de afgevaardigden van Polen, 
van Roemeni0 en van het Koninkrijk der Ser
ven, Croaten en Slovenen hebben onderteekend, 
komen de Hooge Verdragslui tende P artijen 
overeen, dat deze Staten voorloopig zullen 
zijn vrijgesteld van alle verplichtingen ten 
aanzien van het bedrag der uitvoerrechten 
op de in art. 1 van de Overeenkomst van 
heden bedoelde voortbrengselen. 

.'.l. V erklaring van de P oolsche ajvaardiging. 
De Poolsche Regeering, die volgens Afdee

li ng III van het Protocol ad bovenstaand 
artikel 3 de bevoegdheid heeft verkregen om 
zonder beperking van het bedrag een uitvoer
recht te handhaven of in te stellen op de 
in art. 1 van de Overeenkomst van heden be
doelde voortbrengselen, geeft gaarne de ver
zekering, dat zij het thans van kracht zijnde 
bedrag niet zal verhoogen en alle krachten 
zal inspannen om het in de toekomst geleide
lijk te verminderen. 

Fran9ois DOLEZAL. 

B. Verklaring van de R oenieensche 
ajvaa'l'diging . 

Zich het recht voorbehoudende op ruwe of 
ontvette beenderen, alsmede op den afval 
daarvan, uitvoerrechten te handhaven, ver
klaart de Roemeensche Regeering, dat zij 
geenszins de bedoeling heeft ten aanzien van 
deze artikel en door buitensporige uitvoerrech
ten het afgeschafte verbod te handhaven; zij 
bedoelt alleen haar geheele vrijheid te be
houden ten einde door de geleidelijke vermin
dering van de uitvoerrechten tot een normalen 
toestand te komen, hetgeen zij overigens voor 
andere grondstoffen reeds gedaan heeft. 

ANTONIADE. 

C. Verklaring van de a/vaardiging van het 
K oninkrijk der Serven, Croaten en 

Slo ven en . 
De Regeering van het Koninkrijk der Serven, 
Croaten en Slovenen, d ie volgens Afdeeling 
III van het Protocol ad bovenstaand artikel 3 
de bevoegdheid heeft verkregen om zonder 
beperking van het bedrag een uitvoerrecht te 
handhaven of in te stellen op de in art. 1 van 
de Overeenkomst van heden bedoelde voort
brengselen, geeft gaarne · de verzekering, dat 
zij het bedrag van 4 Zwitsersche franken niet 
zal te boven gaan en alle krachten zal in
spannen om het in de toekomst geleidelijk te 
verrr1inderen. 

Const. FOTITCH. 

AFDEELING IV. 
Ad Artt. 2, 3 en 4. De Hooge Verdrag

sluitende Partijen komen overeen, dat lijm
vleesch niet met de in de artt. 2, 3 en 4 be
doelde voortbrengselen zal mogen worden ge-

lijkgesteld en dat, behalve voor zoover de in 
Afdeeling III van <lit Protocol bedoelde 
Staten betreft, · geen uitvoerrecht op lijm
vleesch door haar zal mogen worden inge
steld. Zij staan evenwel toe, dat Hongarij e 
op <lit voortbrengsel een uitvoerrecht zal kun
nen instellen, dat echter in geen geval twee 
derden van de rechten, welke geheven worden 
van de in art. 1 van de Overeenkomst van 
heden bedoelde voortbrengselen, zal mogen 
te boven gaan. 

Ten blijke waarvan de bovengenoemde ge
volmachtigden <lit Protocol hebben ondertee
kend. 

Gedaan te Geneve, den elfden Juli negen
t ienhonderd acht en twintig, in een enkel 
exemplaar, dat zal worden nedergelegd in het 
arch ief van het Secretariaat van den Volken
bond ; eensl uidend afschrift zal word en toe
gezonden aan alle Leden van den Volkenbond. 

Duitschland: Adolf R einshagen. 
Oostenrijk: Dr. Richard Schuller. 
B elgie: Brunet. 

F. van Langenhove. 
Groot-Britannie en N oord-1 erland 

alsmede de deelen van het Brit.sche Rijk, 
die niet afzonderlijk Lid van den Volken
bond zijn. 
Ik verklaar, dat mijn onderteekening geen 

van Zijner Brit.sche Majesteit's kolonien, pro
tectoraten of gebieden onder suzereiniteit of 
mandaat betreft. 

S. J. Chapman. 
Bulgarije: 

Op het oogenblik van onderteekening van 
deze Overeenkomst verklaart de Bulgaarsche 
Regeering, dat zij de Overeenkomst met be
trekking tot den uitvoer van beenderen zal be
krachtigen en in werking stellen, zoodra de 
nationale munt in goud zal zijn hersteld. 

D. Miko££. 
Denem.a,·ken : J. Clan. 

William Borberg. 
Finland: Rudo! f H olsti. 
Frankrijk: 

Onder de voorbehouden gemaakt op het 
oogenblik van onderteekening van de Over
eenkomst. 

H on(!,arije: 
ltalie: 

Luxembu,·g: 
N oo,·wegen: 
Nederland: 
Polen : 
Roe,nenie : 

E. Lecuyer. 
Nickl. 

A. Di Nola. 
P . Troise. 
Albert Calmes. 
Frede Castberg. 
Posthuma. 
Fran9ois Dolezal. 
Antoniade. 
Cesar Popesco. 
J. G. Dumitresco. 

Koninkrijk der Se,·ven, Croaten en Slo venen: 
Const. Fotitch. 
Georges Curcio. 

Zweden: K . I. W estman. 
Zwitserland: D. Stucki. 
'l'sjechosl (}(Wakije: Dr. F. Peroutka. 
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Turld.je: 
Onder het bij de onderteekening van de 

Overeenkomst gemaakte voorbehoud . 
Mucbfik Selami. 

PROTOCOL betreffende de inwerkingtreding 
van de I nternational.e Overeenkomst van 
11 Juli 1928 met betrekking tot den uit
voer van beende1·en. 

1. De ondergeteekenden, behoorlijk ge
machtigd door hunne onderscheidene Regee
ringen en te Geneve bijeengekomen op uit
noodiging van den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond overeenkomstig de bepalingen 
van art. 8 van de Internationale Overeenkomst 
met betrekking tot den uitvoer van beenderen, 
geteekend te Geneve op 11 Juli 1928; 

Na te hebben geconstateerd, dat .de neder
legging van de oorkonden van bekrachtiging 
door hunne onderscheidene Regeeringen is 
geschied binnen den bij bovengenoemd ar
tikel 8 bepaalden termijn, behalve voor wat 
Hongarije betreft, in naam waarvan deze 
nederlegging eerst op 26 Juli 1929 is ge
schied: 

2. Verklaren, dat zij ten aanzien van <lit 
Protocol overeenkomen bij uitzondering aan 
de bekrachtiging van de Hongaarsche Regee
ring hetzelfde gevolg toe te kennen als dat, 
wat deze bekrachtiging zou hebben gehad, in
dien de nederlegging ervan v66r 1 Juli 1929 
was geschied ; 

3. Nota nemende van de hierbij gevoegde 
verklaringen, afgelegd door de afgevaardig
den van Polen en van het Koninkrijk der 
Serven, Croaten en Slovenen, verklaren zij, 
dat hunne Regeeringen zoowel onder elkander 
als ten opzichte van deze twee Staten de In
ternationale Overeenkomst met betrekking tot 
den uitvoer van beenderen, geteekend te Ge
neva op 11 Juli 1928, zullen doen in werking 
treden van den in art. 8 van genoemde Over
eenkomst bepaalden datum van 1 October 
1929 af. 

4. Met het oog op den uit de onder N °. 3 
hierboven vermelde verklaringen voortvloeien
den toestand verklaren zij overeen te kornen 
bij uitzondering aan de latere bekrachtigingen 
van de Poolsche Regeering en van de Re
geering van het Koninkrijk der Serven, 
Croaten en Slovenen hetzelfde gevolg toe te 
kennen als dat, wat deze bekrachtigingen 
zouden hebben gehad, indi en de nederlegging 
ervan v66r 1 Juli 1929 was geschied. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden 
dit Protocol hebben geteekend. 

Gedaan te Geneve, den elfden September 
negentienhonderd negen en twintig, in een 
exemplaar, waarvan de Fransche en de En
gelsche tekst beide als authentiek zullen gel
den en dat zal worden nedergelegd in het. ar
chief van het Secretariaat van den Volken
bond. Eensluidend afschrift zal worden toe
gezonden aan alle Leden van den Volken
bond, a lsmede aan iederen Staat niet-Lid, 
a.an wien de Raad van den Volkenbond een 
exemplaar van de Overeenkomst van 11 Juli 
1928 zal hebben overgelegd. 
Duitschland: Dr. Ludwig Imhoff. 
Oostenrijk: Dr. Richard Schuller. 

B elgie : F. van Langenhove. 
Groot-Britannie en N oord-1 erland 

alsmede de deelen van het Britsche Rijk, 
die niet afzonderlijk Lid van den Volken
bond zijn . 
Ik verklaar, dat mijn onderteekening geen 

van Zijner Britsche Majesteit's kolonian, pro
tectoraten of gebieden onder suzereiniteit of 
mandaat betreft. 

D enemarken : 
Finland : 
Frankrijk : 

S. J . Chapman. 
William Borberg. 
Rudolf Holsti. 
E. Lecuyer. 

H onga,rije: 

ltalie : 
Dr. Baranyai Zolt8.n. 
A. Di Nola. 

Luxemburg : Ch. G. Vermaire. 
N ederland : Nederbragt. 
R oe1neniii : C. Antoniade. 
Z weden: K . I. Westman. 
Z witserland : D. Stucki. 
T sjechoslowakije: Zd: Fierl inger. 

VERKLARING VAN DE POOLSCHE 
AFV AARDIGING. . 

De ondergeteekende, behoorlijk door de 
Poolsche Regeering gemachtigd, verklaart, 
dat deze Regeering zich verbindt door admi
nistratieve maatregelen van 1 October 1929 
af de bepalingen van de Internationale Over
eenkomst met betrekking tot den uitvoer van 
beenderen, geteekend te Geneva op 11 Juli 
1928, in werking te doen treden, op voorwaar
de dat deze Overeenkornst op denzelfden da
tum door de hierna opgenoernde Staten wordt 
in werking gesteld: 

Duitschland, Oostenrijk, Belgia, Groot
Britannic, Denemarken, Finland, Frank
rijk, Hongarije, Italia, Lmcemburg, Neder
land, R oemenia, het Koninkrijk der Ser
ven, Croaten en Slovenen, Zweden, Zwit
serland en Tsjechoslowakije. 

Geneve, den elfden September negentien
honderd negen en twintig. 

F. Sokal. 

VERKLARING VAN DE AFVAARDIGING 
VAN HET KONINKRIJK DER SER

VEN, CROATEN EN SLOVENEN. 

De ondergeteekende, behoorlijk door de Re
geering van het Koninkrijk der Serven, Crn
aten en Slovenen gemachtigd, verklaart, dat 
deze Regeering zich verbindt bij decreet van 
1 October 1929 af alle bepalingen van de 
Internationale Overeenkomst met betrekking 
tot den uitvoer van beenderen, geteekend te 
Geneve op 11 Juli 1928, in werking te doen 
treden, op voorwaarde dat deze Overeenkomst 
op denzelfden datum door de hierna opge
noemde Staten wordt in werking gesteld: 

Duitschland, Oostenrijk, Belgie, Groot
Britannia, Denemarken, Finland, Frank
rijk, Hongarije, Italia, Luxemburg, Neder
land, Polen, Roemenia, Zweclen, Zwitser
land en Tsjechoslowakije. 

Geneve, den elfden September negentien
honderd negen en twintig. 

G. Curcin. 
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6 Decembe,· 1929. BESLUIT tot vernietiging 1 

van het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Z wolle dd. 26 Maart 1929, 
waarbij wijziging werd gebracht in de 
vermelding der localiteit in de akte van 
de aan G. H etebrey, te Z wolle, verleende 
vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein. S. 507. 

Wij Vi'ILHELMI A, enz. ; 
Op de voorclracht van Onzen Minister van 

Al'beid, Handel en Nijverheid van 80 Sep
tember 1929, n°. 993 G., Afdeeling Volksge
zonclheid en van Onzen Minister van Staat, 
l\[inister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw van 16 October 1929, n°. 9032, Afdee
ling Binnenlandsch Bestuur, betreffencle de 
vernietiging van het besluit van Burgemeester 
en Wethouders van Zwolle dd. 26 Maart 1929, 
waarbij wijziging werd gebracht in de vermel
ding der locali te it in de akte van de aan 
G. Hetebrij , te Zwoll e, verleende vergunning 
YOOr den verkoop van sterken drank in het 
kle in; 

Overwegende, dat artikel 25, lid 1 en 3, der 
Drnnkwet bepaalt, dat door Burgemeester en 
Wethouders eener gemeente op schriftelijk 
Yerzoek wijziging kan worden gebracht in de 
vermelding der localiteit in de akte van ver
g unning; 

dat Burgemeester en Wethouders van 
Zwolle bij hun besluit van. 26 Maart 1929, 
krachtens voornoemcl artikel 25, hebben be
paal d, clat de aan G. Hetebrij verleende ver
gunning niet meer zou gelden voor een loca
liteit in het perceel Pannekoekendijk 16, maar 
YOOr eenige localiteiten in het perceel Deven
terstraat 125; 

dat laatstgenoemd perceel is gelegen binnen 
dat dee! der gemeente, hetwelk door den 
gemeenteraad van Zwolle, krachtens artikel 7, 
1 id 1, 1 °. der Drankwet, bij verordening van 
23 Mei 1919, n°. 381, is aangewezen als te 
zijn een wijk, waarin door Burgemeester en 
1Vethouders van Zwoll e vergunningen niet ver
leend mogen worden; 

clat krachtens artikel 25, lid 4, der Drank
wet de wijziging in de vermelding der locali 
teit in de akte van vergunning door Burge
meester en Wethouders wordt geweigerd, in
dien door het verleenen der vergunning in 
strijcl zou worden gehandeld met een verorde
ning, als bedoeld in artikel 7, lid 1, 1° . der 
Drankwet; 

Overwegende, dat weliswaar bij Ons, krach
tens artikel 4, lid 2, der Dranli.wet tot stand 
gekomen, Besluit van 31 December 1920, n°. 
174, is bepaald, dat in de geheele gemeente 
Zu:olle door Burgemeester en Wethouders ver
gnnningen niet meer verleend mogen worden, 
maar dat daarmede de verordening van den 
gemeenteraad van Z wolle van 23 Mei 1919, 
n°. 381, niet is vervallen; 

dat immers bepalingen van plaat elijke ver
ordeningen, krachtens artikel 151 der Gemeen
tewet, alleen clan ophouden te gelclen, indien 
in haar onderwerp door een wet, een alge-
111eenen maatregel van inwendig bestuur of 
een provinciale verordening wordt voorzien; 

dat dit artikel hi er geen toepassing kan 
Yi nden, omdat Ons Besluit van 31 December 
1920, n° . 174, geen algemeene maatregel van 
bestuur is; 

clat, daar de verordening van den gemeente
raad van Zwoll e van 23 Mei 1919 is blijven 
ge lden, Burgemeester en Wethouders van 
Z woll e de wijzi ging in de vermelding der lo
cal iteit in de akte der aan G. Hetebrij ver
leende vcrgunning, krachtens artikel 25, lid 
4, der Drankwet, hadclen moeten weigeren ; 

dat clerhalve het besluit van Burgemeester 
en Wethouders van Zwolle van 26 Maart 1929, 
waarbij een andern beslissing werd genomen, 
is in strijd met de wet; 

Gelet op de Drankwet en op artikel 153 
der Gerneentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 12 November 1929, n°. 35); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid en 
van Onzen Minister van Staat, Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 26 
November 1929, n°. 1219 G., afdeeling Volks
gezondheid en van 3 December 1929, n° . 
10666, Afde'eling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van Burgemeester en Wethouders 

van Z,wolle van 26 Maart 1929, waarbij wijzi
ging werd gebracht in de verrnelding der lo
cal iteit in de akte van de aan G . Hetebrij 
verleende vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in het klein, te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nij
verheid is belast met- de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den December 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijve,·heid , 
T. J. Ve r s c h u u r. 

De Minister van Staat, 
Minister van B inncnlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg. 23 December 1929.) 

6 December 1929. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der ge
rneente Alk,naar dd. 23 Mei 1929, waarbij 
aan J. Twisk aldaar eene bouwvergunning 
is verleend. S. 508. 

Wij MLHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en ijverheid en van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw, van 7 October 
1929, n°. 6992 M./P. B. R., Afdeeling Volks
gezondheid, en van 11 October 1929, n°. 9033, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, betreffende 
het besluit van den Raad der gemeente Alk
maa,· d.d. 23 Mei 1929, waarbij aan J. Twisk 
al daar eene bouwvergunning is verleend; 

Overwegende, dat het plan, waarvoor ver
gunning is gevraagd, afwijkt van een overeen
kornstig de Woningwet goedgekeurd uitbrei
dingsplan voor Alkmaar; 

dat deze omstandigheid, in verband met het 
bepaalde in artikel 5, tweede lid, dier wet, had 
rnoeten leiden tot weigering van de vergun 
ning en deze in strijd met die bepaling is 
verleend; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
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Den Raad van State gehoord, advies van 12 
November 1929, n° . 36 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid en 
van Onzen :i\'linister van Staat, Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw, van 22 
November 1929, n°. 8483 M./P.B.R., Afdee
l ing Volksgezondheid, en van 3 December 
1929, n°. 10473, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorengenoemd besluit van den R aad der ge

meente Alkmam· d.d. 23 Mei 1929 te vernie
tigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van <lit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenh age, den 6den December 1929. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van A1·beid, Handel en Nijverheid, 
T. J. V er s c h u u r. 

De Minister van Staal, 
Ministe1· van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg . 23 December 1929.) 

6 December 1929. KONINKLHK EESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 192fl Art. 13.) 

Art . 13 ste!t de aanspraken op de in dat 
art. bedoelde tegemoetkoming niet afhan
kelijk van den eisch dat de school, die door 
de kinderen zal worden bezocht, is de 
dichtstbijgelegen voor die kinderen in aan
merking komende school. Indien zulks niet 
bet geval is en de kosten, verbonden aa.n 
het bezoeken van de dichtstbijgelegen 
school aanmerkeljjk minder bedragen dan 
die, verbonden aan het bezoeken van de 
door de ouders gewenschte school, zal de 
tegemoetkoming bet bedrag van de eerst
bedoelde kosten niet behooren te over
schrijden. 

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

S. Maat, te Nieuwebrug, gemeente Hasker
land, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Friesland, van 15 Mei 1929, N°. 111, 2e af
deeling, waarbij ongegrond is verklaard zijn 
beroep tegen het besluit van den Raad der 
gemeente Haskerland, van 30 J anuari 1929, 
waarbij afwijzend is beschikt op zijn verzoek 
om krachtens art. 13 der Lager Onderwijswet 
1920 vergoeding te mogen ontvangen van de 
kosten van vervoer van zijne twee leerplich
tige kinderen naar een bijzondere lagere school 
.te Akkrum, gemeente Utingeradeel; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
sch ill en van Bestuur, gehoord, advies van 20 
November 1929, n° . 664; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 3 
December 1929, n°. 7820, afdeeling Lager On
derwijs Algemeen; 

0 . dat de Raad der gemeente H asker-l and 
op 30 J anuari 1929 afwijzend heeft beschikt 
op het verzoek van S. Maat te Nieuwebrug, 
om krachtens art. 13 der Lager Onderwijswet, 
1920 vergoeding te mogen ontvangen voor de 

kosten van vervoer van zijn twee leerplich
tige kinderen naar de bij zondere lagere school 
te Akkrum · 

dat, nad;t S. Maat daartegen bij Ged. Sta
ten van Friesland in beroep was gekomen, 
deze bij besluit van 15 Mei 1929, n° . 111, 2e 
afdeeling, het beroep ongegrond hebben ver
klaard, daarbij overwegende, dat de Raad het 
verwek heeft afgewezen, omdat de school te 
Akknun, op ongeveer 8 K.M. van de woning 
van den appell ant, niet de meest nabij gelegen 
school is, waar het door den appell ant ge
wenschte onderwijs wordt gegeven, daar de 
school aan de Verlengde Dracht te H eeren
veen, ongeveer 5300 :i\1. van zijne wooing, van 
dezelfde richting is als die te Akkrum; dat de 
appellant aanvoert, dat hij de school te Ak
krum heeft gekozen, omdat daarmede een 
goede autobusverbind ing bestaat, terwijl er 
geen autobusverbinding met de school te H ee
renveen is ; dat Burgemeester en W'ethouders 
hiertegenover doen opmerken , dat het vervoer 
van Nieuwebrug naar H eerenveen op verschil
lende manieren, o. a. per trein, kan plaats 
hebben; dat hun college met den raad van 
oordeel is, dat in de gegeven omstandigheden 
geen voldoende reden bestaat om de kosten, 
verbonden aan het bezoeken van de belangrij k 
verder verwijderde school te Akkrum te ver
goeden; 

dat van dit besluit S. Maat bij Ons in be
roep is gekomen aanvoerende, dat het hem 
niet mogelijk is om zij ne kinderen naar de 
school met den Bijbel te Heerenveen (Ver
lengde Dracht), welke 5300 Meter van zijne 
woning verwijdercl i , te zenden; dat de kin
deren - wijl er geen andere verbinding naar 
deze school bestaat - dan per trei n naar Hee
renveen vervoerd zouden moeten word en; dat 
zij in dit geval den trein zouden moeten nemen 
op de halte Stobbegat; dat de woning van 
den appellant bijna ¾ uur gaans ('t overzet
ten per bootje meegerekend) van de halte 
Stobbegat is verwijderd; dat de tre in , welken 
de kincleren 's morgens zouden moeten nemen, 
om ongeveer 10 minuten v66r 7 uur uit Stob
begat vertrekt; dat de kinderen dus 's mor
gens reeds om ongeveer 6 uur van huis zouden 
moeten gaan; dat hij , appellant, en zijne 
vrouw dit, vooral in het donkere jaargetijde, 
niet voor hu rme verantwoording durven te ne
men; dat, nu het daarom n iet mogelij k is, de 
kinderen naar de school te H eerenveen te zen
den, er niet anders overbleef dan het zenden 
naar de school met den Bijbel te Akkrum, 
welke wel iswaar verder van de woning is ver
wijderd (rramelijk ongeveer 8 kilometer), maar 
waar een goede autobus op een geschikten tij d 
naar toe rijdt; dat bovendien de gevraagde 
vergoeding van de vervoerkosten (f 211.20 per 
jaar voor twee meisjes van 9 en 8 jaar teza
men) niet z66 hoog is, dat het gedane verzoek 
onredelijk is te achten, temeer wijl bij vervoer 
per trein naar Heerenveen toch ook kosten ge
maakt zouden moeten worden; 

0 . dat art. 13 der Lager Onderwijswet 1920 
de aanspraken van ouders, voogden of verzor
gers van in den leerplichtigen leeftij d vallen
de kinderen op de in dat artikel bedoeld'e te
gemoetkoming niet - zooals de gemeenteraad 
.en Ged. Staten blijkbaar van oordeel zijn -
afhankel ijk stelt van den eisch, dat de schooi, 
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welke zij hunne kinderen wenschen te doen 
bezoeken, is de dichtstbijgelegen voor die :S: in
de1:en in aanmerking komende school; 

dat echter, indien dit het geval niet is en 
de kosten, verbonden aan het bezoeken van de 
dichtstbijgelegen school aanmerkelijk minder 
bedragen dan die, verbonden aan het bezoeken 
van de door de ouders gewenschte school, de 
tegemoetkoming het bedrag van de eerst-be
doelde kosten niet zal behooren te overschrij
den ; 

dat blijkens nader op verzoek van de Af
deeling van den Raad van State voor de Ge
schillen van Bestuur, ingewonnen inlichtingen 
redelijkerwijze geen bezwaar zoude bestaan te
gen het bezoeken door des appellants kinderen 
van de dichter bij diens waning gelegen school 
te Heerenveen, waar het door hem gewenschte 
onderwijs wordt gegeven hetzij per trein, het
zij per rijwiel, welk verv'oer ongeveer f 60 per 
jaar en per kind zou vorderen; 

dat, nu deze kosten aanmerkelijk minder be
dragen dan die, verbonden aan het bezoeken 
van de school te Akkrum, welke op f 105.60 
per jaar en per kind zijn geraamd, de aan den 
appellant t-e verleenen tegemoetkoming mede 
in verband met zijne geldelijke omstandighe
den behoort te worclen bepaald op f 60 per 
jaar en per kind; 

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

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Friesland, van 15 Mei 1929, n°. 
111, 2e afdeeling, en van het desbetreffend 
besluit van den Raad der gemeente H asker
land, van 30 J anuari 1929, te bepalen, dat 
aan S. Maat, te Nieuwebrug, gemeente Has
kerland, met ingang van 4 October 1928 wordt 
verleend eene tegemoetkoming in de kosten, 
verbonden aan het doen bezoek~n van zijne 
leerplichtige kinderen Geeske en Elske van de 
bijzondere lagere school te Akkrum, uitgaan
de van de Vereeniging voor Christelijk Natio
naal Schoolonderwij s, aldaar, ten bedrage van 
f 60 per jaar en per kind. 

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

9 Decein be1· 1929. BESLUIT, houdende aan
wijzing van overschotten op de begrooting 
van uitgaven van het Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie voor 
het dienstjaar 1928, welke warden toege
voegd aan de begrooting van uitgaven 
voor het dienstjaar 1929. S . 509.· 

10 Decernber 1930. RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, aan Heeren Ged. Staten der 
onderscheidene provincien en aan de 
Gemeentebest-nren betreffende : storin" van 
,,Kad" -steenen. 

0 

De Minister van Financien deelt mij het 
volgende mede : · 

,,Het komt voor, dat de door den kadastraal
landmeetkundigen dienst geplaatste .,K ad" -
steenen, waarmede . de punten, welke den tech
mschen grondslag vormen voor de kad:tstrale 
metingen, zijn ver1ekerd, gestoord warden bij 
werkzaamheden, welke verschillende diensten 

in de nabijheid van die punten hebben te ver
richten. 

Indien dan ook nog de gestoorde Kad-steenen 
door onde~kundige band warden berplaatst, 
zoodat van het gebeurde op het eerste gezicht 
niets blijkt, clan kan <lit leiden tot voor den 
kadastPa]en dienst noodlottige gevolgen. 

:viocht het voorkomPn, dat bij de uitvoering 
van een of antler werk, de op het terrein ge
plaatst.e steenen een bolemmering blijken te 
zijn, dan is het van het grootste belang, dat de 
kadastra.le dienst onmiddeelijk hiermede m ken
nis wordt gesteld, opdat het mogelti k zij maat
r agelen te treffen om die belemmering op te 
heffen zonder dat het punt verloren gaat." 

lk heb de eer . Uw College te verzoeken we! 
te willen bevorderen, dat door de onder U 
ressorteerende diensten, welke terreinwerk
zaamheden verricht-en, waarbij de mogelijkheid 
bestaat dat ,,Kad" -steenen warden gestoord, 
in voorkomende gevallen aan den kadastralen 
dienst, overeenkomstig het bovenstaande, on
middellijk kennis worde gegeven. 

(B.) 

11 D ecember 1929. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Rusttijden- en Arbeidslijs
tenbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 
1923 (Koninklijk besluit van 11 September 
1923, Staatsbla.d n°. 443, gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 4 Maart 1926, 
Staatsblad n° . 39). S. 510. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 6 Novem
ber 1929, n°. 2909, Afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken het Rusttijden- en Arbeidslijstenbesluit 
voor fabrieken of werkplaatsen 1923, zooals 
dat is gewijzigd bij Ons besluit van 4 Maart 
1926, Staatsbla.d n°. 39, nader te wijzigen; 

Gelet op de artikelen 31, eerste en zevende 
lid , en 68, elf de I id, der Arbeidswet 1919 ; 

Den Raad van State gehoorcl (advies van 3 
December 1929, n°. 33); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 December 1929, n°. 
3182, Afdeel ing Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. In het zesde lid van artikel 10 van 

het Rusttijden- en Arbeidslijstenbesluit vuor 
fabrieken of werkplaatsen 1923 en in het 
derde lid van artikel 11 van dat besluit, wordt
in pi aats van ,,artikel 54, tweede of <lerde 
lid," gelezen: ,,a rtikel 54, tweede, dercle of 
vijfde lid,". 

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

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal warden (;e
plaatst en waarvan afschrift zal warden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den llden December 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Ve r s c h u u r. 

(Uitgeg. 23 Decein/Jer 1929,) 
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11 D ecembe1· 1929. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het algemeen R eglement Ver
voer. S . 511. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 12 ovember 1929, La. X , 
afdeel ing Vervoer- en Mijnwezen ; 

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

26 November 1929, n° . 34); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 7 December 1929, n°. 
440, afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in het Algemeen Reglement Vervoer, vast

gesteld bij Koninklijk besluit van 9 November 
1928 (Staatsblad n° . 415), gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 17 September 1929 
('Staatsblad n°. 439) , de volgende wijzigingen 
aan te brengen : 

I . In artikel 58, § 5, derde lid, vervalt 
onder g de punt achter het woord ,, restante" 
en wordt in de plaats daarvan gelezen: 

,,onverminderd het bepaalde in artikel 72, 
derde lid. " 

II. In artikel 72, derde lid, wordt tusschen 
de woorden ,,recht" en ,, van" ingevoegd: 

,, van den afzender om ,,station restante" 
voor te schrijven, alsmede het recht". 

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

's-Gravenhage, den llden December 1929. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, P. J. Rey me r. 
(Uitgeg. 17 December 1929.) 

lJ December 1929. KONII KLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 135.) 

Ged. Staten hebben tere-cht goedkeuring 
onthouden aan een rnadsbesluit tot toe
kenning, bij wijze van jaarl ijksche grati
licatie, van een bijslag op het pensioen 
eener weduwe van een in 1917 overladen 
onderwijzer bij het bijzonder onderwijs. 
Immers ligt het niet op den weg van een 
gemeentebestuur om gelden beschikbaar 
te stellen voor doeleinden, welke noch 
betreffen een bijzonder huishoudelijk be
Jang der gemeente, noch voortvloeien nit 
verplichte medewerking van de zijde der 
gemeente, maar enkel ten doe! hebben om 
tegemoet te knmen aan aanspraken van 
particulieren, welke krachtens de bepalin
gen der wet niet kunnen worden bevredigd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschi kkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Baarn tegen het bl
slui t van Ged. Staten van Utrecht, van 17 
Juni 1929, n°. 1379/1247, 3e afd., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit van 
31 Mei 1929 tot wijziging van de gemeente
begrooting voor het dienstjaar 1928; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, advies van 
6 ovember 1929, n°. 770; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Za ken 
en Landbouw, van 7 December 1929, n° . 
10565, Afd. B. B.; 

0 . dat de Raad van Baarn in zijne verga
dering van 31 Mei 1929 heeft besloten rot 
wijzigiug van de hegrooting der inkomsten en 

ui tgaven voor het dienstjaar 1928 in dier 
voege, dat aan afdeeling I, Hoofdstuk 8 § 7 
der uitgaven onder vo lg nurnmer 466 b een 
post wordt toegevoegd groot f 181.30 ter zake 
van een aan de onderwijzersweduwe B. van 
den Berg-Adelaar toe te kennen gratificatie, 
waa1tegenover de post volgnummer 591 van 
hoofdstuk 16, afdeeling I der uitgaven (on
voorziene uitgaven) met het genoemde bedrag 
wordt verminderd; 

dat Ged. Staten van Utrecht aan dit raads
beslui t hunne goedkeuring hebben onthouden, 
uit overweging, dat bl ijkens de toe! ichting 
tot de begrootingswijziging wijlen de Heer 
Van den Berg onderwijzer was aan een der 
bijzondere lagere scholen in de gemeente; dat 
nader is gebleken, dat het hier betreft de 
weduwe van een reeds in 1917 overleden on
derwijzer aan een der bijzondere lagere scho
len in Baarn, en dat het de bedoeling is de 
gratificatie elk jaar te verleenen; dat het al
zoo gaat om de toekenning van eene toelage 
aan iernand, die reeds sede1·t 1917 weduwe 
is van een persoon, die tot de gemeente in 
geen ambtelijk of antler verband heeft ge
staan, terwijl dit met de weduwe zelve even
min het geval is; dat, bl ijkens de toelichting. 
de eenige reden tot de ve rleening van de gra
ti fi catie gezocht moet worden in de ornstan
digheid , dat het hier geldt eene weduwe, wier 
man in 1917 en daarvoor het bijzonder lager 
onderwijs in de gemeente Baarn heeft ge
diend; dat deze omstandigheid de toekenning 
van de gratificatie - noch voor eens noch 
voor jaarlijks - rechtvaardigt, orndat het n iet 
op den weg van ecn Gemeentebestuur ligt, om 
gelden beschikbaar te stellen voor doeleinden, 
,velke noch betreffen een bijzonder huishoude
lijk belang der gemeente, noch voortvloeien 
uit verplichte medewerking van de zijde der 
gemecnte; 

dat van het besluit van Ged. Staten de 
Raad van Baarn bij Ons in beroep is geko
men, aanvoerende, dat z. i. de toekenning van 
de bedoelde gratificatie niet met eenige wets
bepaling strijdt, noch ook maar eenigermate 
bezwarend kan worden geacht te zijn voor de 
geldmiddelen der gerneente; dat derhalve niet 
de gemeente het recht kan worden ontzegd 
de hedoelde gratificatie te verleenen; dat 
voor bezwaren hiertegen geen grond aanwez ig 
is, daar toch een onderwijzer bij het bijzonder 
onderwijs door zijn work evenzeer het alge
meen gemeentelijk bela.ng dient als een on
derwijzer hij het openbaar onderwijs, en het 
dus zeer zeker tot het huishoudel ijk belang 
der gemeente kan gerekend worden te be
hooren aan de weduwe van een bijzonder on
derwijzer dezelfde waardeering voor dat vak 
te toonen als gedaan wordt ten aanzien van 
onderwijzers bij het openbaar onderwijs, waar
hij niet de datum van het overlijden van den 
onderwijzer van eenig gewicht behoeft te zij n; 
dat dus zeer zeker wel een bijzonder onder
wijzer geacht moet worden rot de Overheid in 
verband te staan, hetgeen ten overvloede blijkt 
uit versch illende regelingen , te dien aanzien 
getroffen ook v66r de inwerk ingtreding der 
Lager-Onderwijswet 1920, zooals omtrent bij-
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dragen in de jaarwedden en vooral de toeken
ning van pensioen aan bijzondere onderwij
zers; dat in het besluit van Ged. Staten tot 
uiting komt eene neiging tot volkomen on
noodige en ongewenschte inmenging in ge
ringe interne gemeentelijke aangelegenheden 
en een ongeoorloofde besnoeiing der gemeen
telijke autonomie; 

0. dat blijkens de overgelegde ambtsbe
r ichten de bedoelde begrootingswijzi g ing ver
band houd t II\et het beslui t van den gemeente-
1·aad om aan de weduwe van een in 1917 
overl eden onderwijzer bij het bijzonder on
derwij s te Baarn, bij wijze van grati ficatie, 
een bijsl ag toe te leggen op het h aar krach
tens de destijds ge ldende P ens ioenwet toege
kende pcns ioen, hetwelk ontoereikend werd 
geacht; 

dat, daargelaten of <lit raadsbesluit niet be
treft de behartig ing van bel angen uitsluitend 
den Rijkswetgever voorbehouden en het met 
<lit raadsbesluit samenhangend besluit van 
d en gemeenteraad, om voor het vorenomschre
ven doe! een post op de begrooting te bren
gen, niet in strijd is met artikel 150 der Ge
m eentewet, het raadsbeslu it van 31 Mei 1929 
n iet voor goedkeuring vatbaar is; 

dat het toch n iet op den weg van een ge
meentebestuur ligt om gelden beschikbaar te 
stell en voor doele inden, we! ke noch betreffen 
een bijzonder huishoudelijk belang der ge
meente, noch voortvloeien uit verplichte mede
werking van de zijde der gemeente, maar en
kel ten doe! hebben om tegemoet te komen 
aan aanspraken van particul ieren, welke 
krachtens de bepalingen der wet niet kunnen 
worden bevredigd ; 

dat ook een beroep op de billijkheid in <lit 
b ijzonder geval niet opgaat, vermits wijlen 
de echtgenoot van de weduwe Van den Berg
Adelaar tot de gemeente in geenerlei ambte
lijke betrekk ing hee ft gestaan, terwijl de om
standigheid, dat hij v66r 1917 het bijzonder 
onderwijs in de gemeente heeft gediend, hem 
niet onderscheidde van andere ingezetenen der 
gemeente, die buiten overheidsverband func
t ien bekl edden ·of werkzaamheden verrichtten, 
welke aan het a lgemeen welzijn ten goede 
komen· 

dat Ged. Staten mitsdien terecht aan het 
meergemelde raadsbesluit hunne goedkeuring 
h ebben on thou den; 

Gezi en de Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te ver kl aren. 
Onze Minister van Binnenl andsche Za ken 

en L andbouw is be last, enz. (A. B .} 

12 Decem be,· 1929. WET tot verklaring van 
het a lgemeen nut der onte igening van 
eigendommen, erfdi enstbaarheden of an
dere zakel ij ke rechten, noodig voor en ten 
behoeve van het verbreeden van een ge
deel te van den Hofdijk te R otterdam. 
S. 512. 

12 Decembe,· 1929. WET tot verklaring van 
het a lgemeen nut der onteigening · van 
eigendommen, erfd ienstbaarheden of an
dere zakelijke rechten, noodig voor het 
doortrekken van de Merelstraat te Utrecht. 
s. 513. 

1929 

12 Decem ber 1929. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
e igendommen, erfdienstbaarheden of an
dere zakelij ke rechten, noodig voor ver
beter ing van den Nieuwen Binnenweg, den 
Bergweg, den Oudedijk en den Goudsche
rijweg te R otte,·dam. S. 514. 

12 December 1929. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
e igendommen, erfdi enstbaarheden of an
de1·e zakelij ke rechten, noodig voor het 
aanbrengen van kade- en straatverbete
ri ngen aan de Geeuwkade te Sneek. S. 
515. 

12 December 1929. WET tot verklaring van 
het a lgemeen nut der onteigening vau 
e igendommen, erfdien tbaarheden of an
dere zakelijke rechten, noodig voor het 
verbreeden van gedee lten van de Gouw
straat te Rotterdam . S. 516 . 

12 December 1929. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, erfdienstbaarheden of an
dere zakelij ke rechten, noodig voor de 
ve rbetering van den verkeerstoestand aan 
de Schiekade te R otterdam. S. 517. 

12 December 1929. WET tot verkla ring van 
het algemeen nut der onte igening van 
e igendommert, erfdienstbaarheden of an
dere zakelij ke rechten, noodig voor en ten 
behoeve van het verbreeden van de Lijn
baan en van de Singelg racht nabij de 
Loosduinsche brug te 's-Gravenhage. S. 
518. 

12 December 1929. WET tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Fonds voor de u itvoering van de 
Tiendwet 1907 (Staatsblad n°. 222) , voor 
het di enstjaar 1930. S. 519. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 977,000. 

12 December 1929. WET tot vaststelling van 
de begrooting van de ontvangsten en uit
gaven van het Algemeen Burgerlijk Pen
sioenfonds voor het dienstjaar 1930. S . 
520. 

De beqrooting wordt vastgesteld op f 210,979,162. 

12 December 1929. WET tot vaststelling van 
de begrooting van het Staatsmuntbedrij f 
voor het dienstjaar 1930. S. 521. 

De begrooting wordt va~tgeste/,d op een bedrag 
van f 1,059,325. 

63 
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12 Decemb er 1929. WET tot wijziging en 
aanvulling van enkele artikelen der Pen
sioenwet 1922, (Staatsblad n°. 240) en 
van artikel LXXXIV der wet van 28 Mei 
1925 (Staatsblad n°. 216). S. 522. 

Bijl. Hand. 2c Kamer 1928/ 1929, n°. 353, 
l --4; 1929/ 1930, n°. 39, 1-8. 

Hand. id. 1929/1930, bladz. 186-19 . 
Bijl. l • K amer 1929/1930, n°. 39, 16-16c. 
Fland. id. 1929/l 930, bladz. n9. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de artikelen 4, eerste 
lid, onder a, b, c, d, e en /, 67, tweede lid, 
82, 88 en 156 derde lid der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) en artikel LXXXIV der 
wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad n°. 216) te 
wijzigen en aan te vullen. 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 4 der Pensioenwet 1922 

(Staatsblad n°. 240) wordt in het eerste lid 
onder a, b, c en d het woord ,,beambte" tel
kens vervangen door de woorden: ,,in eenige 
andere betrekking". 

2. Artikel 4, eerste lid, onder e der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) wordt ge
lezen als volgt: 

personen, die als directeur, als lee.raar of 
in eenige andere betrekking in vasten dienst 
verbonden zijn aan door het Rijk gesubsi
dieerde bijzondere scholen of cursussen voor 
handelsonderwijs. 

3. In artikel 4 der P ensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) wordt in het eerste lid 
na litt. e ingelascht : 

e. bis. personen, die als directeur, als 
leeraar of in eenige andere betrekking in 
vasten di enst verbonden zijn aan ingevolge 
de Nijverhe idsonderwijswet Rijkssubsidie ge
nietende instellingen en vereenigingen wier 
scholen of cursussen voldoen aan de voorwaar
den krachtens deze wet voor het genieten van 
subsidie gesteld. 

4. In artikel 4, eerste lid , onder /, der 
P ensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) ver
vallen de woorden: of voor landbouwhuis
houdonderwijs. 

5. In het tweede lid van artikel 67 der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) wordt 
in plaats van: ,,Onder wedde wordt voor de 
toepassing van dit artikel mede verstaan de 
tijdelijke kindertoel age" gelezen: ,,Voor de 
toepassing van dit artikel wordt onder wedde 
niet begrepen de vaste kindertoelage, onder 
inkomsten noch de vaste noch de tij delijke 
ki nder toel age". · 

6. In het eerste lid van artikel 82 der Pen• 
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) wordt 
achter ,,e,, ingelascht ,,e bis". 

7. Artikel 88 der Pensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240) wordt gewijzigd als volgt: lid c 
wordt gelezen: 

de vereeniging of instelling, die scholen of 
cursussen voor nijverheidsonderwijs in stand 
houdt, waarbij zij in dienst zijn, of de bij
zondere school of cursus voor handelsonder
wijs of de bijzondere school voor land- of 
tuinbouwonderwijs, waaraan zij zijn verbon
den, ophoudt door het Rijk te worden gesub
sidieerd. 

In lid e wordt' op twee plaatsen na ,,e" 
ingel ascht ,,e bis". 

8. In het derde lid van artikel 156 der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240 ) wordt 
in plaat.5 van ,,1 J anuari 1924" gelezen: ,,1 
Juli 1930". 

9. Artikel LXXXIV der wet van 28 Mei 
1925 (Staatsblad n°. 216) wordt gewijzigd als 
volgt: in het eerste lid wordt in plaats van: 
,,Onder wedde wordt voor de toepassing van 
dit artikel mede verstaan de tijdelijke kinder
toelage," gelezen: ,,Voor de toepassing van 
<lit artikel wordt onder wedde niet begrepen 
de v3>ste kindertoelaJl".e, onder irikomsten noch 
de vaste noch de t1jdelijke kindertoelage. " 

Overgangsbepalingen. 
10 . H et verhaal der bijdrage, we lke inge

volge artikel 36 der Pensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240) voor diensttijd v66r 1 J anuari 
1930 is verschuldigd voor ambtenaren, die in
gevolge artikel 3 dezer wet onder de werking 
der P ens ioenwet zijn gekomen, heeft plaats 
op den voet van den in het vierde lid van 
eerstgenoemd artikel bedoelden a lgemeenen 
maatregel van bestuur op hun wedde als amb
tenaar , op hun wachtgeld of pensioen als oud
ambtenaar en geschiedt in zooveel mogelijk 
gelij ke maandelijksche of driemaandelijksche 
termijnen, jaarlijks voor een vierde. 

11. De termijnen, genoemd in artikel 40, 
eerste lid, in artikel 44, eerste lid, en in ar
tikel 108 tweede lid der P ensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) vangen voor de in het 
vorig artikel bedoelde ambtenaren en zooveel 
noodig voor hunne weduwen en weezen aan 
met ingang van 1 J anuari 1930. 

Artikel 134 van de in het vorig lid ge
noemde wet vindt voor deze ambtenaren toe
passing, also£ zij met in gang van 1 J anuari 
1930 zijn aangesteld . 

12. Door of voor ambtenaren, die de in het 
tweede lid van artikel 156 der P ensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240) bedoelde verklaring 
tusschen 1 Januar i 1930 en 1 Juli 1930 heh
hen ingetrokken, moet het in het eerste lid 
van gemeld artikel bedoelde bedrag v66r 1 
J anuari 1934 in het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds worden gestort .. 

Slotbepaling. 
13. 1. Deze wet treedt, behoudens het be

paalde in het tweede lid, in werking met in
gang van 1 J anuari 1930. 

2. De artikelen 2, 3, 4, 6 en 7 worden 
geacht in werking te zijn getreden met in
gang van 1 Juli 1922. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 12den De

cember 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiiin. D e G ee r. 
De Minister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

Ruys de B ee renbrouck. 
De Ministe1· van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. T erpst r a. 
De Minister van Justitie, J. D on 11 e r_ 

( Uitge g. 30 Decem ber 1929.) 
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12 December 1929. WET tot toekenning van 
een re{lteloos voorschot u it 's Rijks schat
kist ten behoeve van den aanleg van een 
verbindingsspoor te Venlo tusschen de 
t ramwegen V enlo-Beringen en Venlo
Nijmegen. S. 523. 

12 December 1929. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onte igening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten noodig voor den aanleg 
van een tweeden afrit van den Rijksweg 
van B1·ielle naar H ellevoetsluit naar den 
Gootschen weg, in de gemeente Nieuwen
hooni. S. 524. 

12 December 1929. WET tot overbrenging 
van een gedeelte van den Rijksweg Am
sterdam-A nie,·sfoo1·t in beheer en onder
houd bij de gemeente Laren (provincie 
N oord-H olland). S. 525. · 

12 Decembe,· 1929. WET tot nadere verlen
ging van den termijn der opschorting van 
de betaling van rente en a floss ing ter 
zake van de Surinaamsche Spoorweg
leening. S. 526. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is den termijn te verlen
gen, waarvoor, ingevolge de wetten van 22 
December 1919 (Staatsblad n°. 822, Gouver
nementsblad 1920, n°. 5) en 30 April 1927 
(Staatsblad n °. 121, Gouvernementsblad n°. 
50), de betaling van rente en afloss ing ter 
zake van de Surinaamsche Spoorwegleening 
werd opgeschort; 

Zoo is het, dat Wij, den Raa d van State, enz. 

Eenig artikel. 
In artikel 1 van de wet van 22 December 

1919 (Staatsblad n°. 822, Gouverne1nentsblad 
1~_20, n°. 5) , zooals dat artikel gewijzigd is 
b1J de wet van 30 April 1927 (Staatsblad n°. 
121, Gouve1·nementsblad n°. 50), wordt in 
plaats van de woorden ,,tien jaren" gelezen 
,, vijftien jaren" . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 12den De

cember 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, De Graaf f. 
De M iniste,· van Financien. D e Ge e r. 

( Uitgeg. 30 December 1929.) 

12 D ecembe,· 1929. WET tot wijziging van 
de wet van 5 J uli 1910 (Staatsblad n°. 
182), houdende regeling van de heffing 
van griffierechten en, in verband daar
mede, wijziging van eenige wettelijke 
voorschriften. S. 527. 

Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de wettelijke bepalingen betreffende de 
invordering van aan de ' g riffi ers der gerech
ten verschuldigde gelden, en betreffende de 
geldelijke verantwoording dier griffiers wijzi
g ing behoeven; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
De wet van 5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 182), 

houdende rngeling van de heffing van griffie
rechten en, in verband daarmede, wijziging 
van een ige wettelijke voorschriften, ondergaat 

· de volgende wijzigingen: 
Art. 1. H et eerste lid van artikel II wordt 

gelezen a ls volgt: 
,,De zegel. en registratierechten, adverten

tiekosten , portkosten en dergelijke, door de 
griffiers als zoodanig verschuldigd, worden 
door hen , als verschotten voor belanghebben
den, voldaan uit de gelden, die zij voor den 
Staat ontvangen." 

2. In het tweede lid van artikel II wordt 
het woord: ,,rechten" vervangen door het 
woord : ,, verschotten" . 

3. In het eerste lid van artikel III worden 
de woorden: ,,zegel- en registratierechten", 
vervangen door het woord: ,, verschotten". 

4. Artikel V wordt gelezen als volgt: 
,,De griffiers zijn bevoegd, van de belang

hebbenden, hunne advocaten, procureurs, 
raadsl ieden of gemachtigden, tegen bewijs van 
ontvangst en ter latere verrekening, een 
voorschot te vragen tot dekking van de ver
moedel ijke griffierechten en verschotten. 

De griffiers mogen hunnen dienst weigeren, 
zoolang het verlangde voorschot niet is ge, 
stort. 

Gedurende veertien dagen na de storting 
van het voorschot kan de voorschotgever bij 
het gerecht ter welks griffie het voorschot is 
gestort, rechtdoende in burgerlijke zaken, te
gen de besl issing van den griffier, bij ver
zoekschrift, in verzet kornen. 

Tegen de bes] issing van het gerecht is geene 
hoogere voorziening toegel aten ." 

5. Artikel VI wordt gelezen als volgt : 
,,Gedurende veertien dagen na de mede

deeli ng van de uit het voorschot venekende 
griffierechten en verschotten, en, bij recht
streeksche betaling daarvan, binnen veertien 
dagen na <li en der betaling, kunnen in •het 
eerste geval de voorschotgever, in het tweede 
geval hij di e de rechten en verschotten be
taalde, bij het gerecht ter welks griffie voor
schot werd gestort of werd betaal d, recht
doende in burgerlijke zaken, tegen de be
sl iss ing van den griffier, bij verzoekschrift, in 
verzet komen. 

Tegen de besliss ing van het gerecht is geene 
hoogere voorz iening toegelaten. " 

6. Arti kelen VII en VIII vervall en. 
Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 12den De-

cember 1929. · 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J. Donner. 
De Minister van Financiifn. D e Gee r. 

(Uitgeg. 27 Decembe,· 1929. ) 

12 D ecember 1929. WET, betreffende her
ziening curateele, bepaaldelijk met het 
oog op drankzuchtigen. S. 528. 

Bijl. H ani. 2° Kamer 1928/1929, n°. 294, 
1-4; 1929/1930, n°. 37, 1-4. 

Hand. id. 192!:l/1930. bladz. 198- 200. 
B1jl. 1e Kamer 1929/1930, n°. 37, 16, 15a. 
Hand . id. 1929/1930, bladz. 59. 
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Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo vVij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de bepalingen nopens 
curateele te he1·zi en, bepaaldeiijk met het oog 
op drankzuchtigen; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State , enz. · 
Art. 1. De achttiende titel des eersten 

boeks van het Burgerlijk Wetboek, welke het 
opschrift draagt .,Van curatele", ondergaat 
de volgende wijzigingen: 

I. De artikelen 487- 489 warden gelezen : 
,,Art. 487. E en meerderj arige kan onder 

curatele warden gesteld : 
1 °. wegens het zich bevi nden in eenen ge

du1~i gen staat van o nnoozelhe id. krankzinnig
heid of razernij , a l is het dat hij bij tusschen
pozing het gebruik zijner verstandelijke ver
mogens bezit ; 

2°. wegens verkwisting ; 
3° . indien hij ten gevolge van gewoonte 

van dra nkmisbruik: 
a. zijne belangen niet behoorlijk waar-

neemt; 
b. in het onderhoud van zich of de zijnen 

niet behoorlijk voorziet; 
c. in het · openbaar herh aaldelijk aanstoot 

geeft; of 
d. e igen veiligheid of di e van anderen in 

gevaar brengt; 
4°. indi en hij op grond van zwakheid van 

vermogens niet in staat is om zijn eigene be
langen behoorlijk waar te nemen. 

A rt. 488. De curatele, bedoeld onder 1 °. 
van het vorig artikel , kan warden verzocht 
door den ech tgenoot, door de bloedverwanten 
in de regte linie en die in de zijdlinie tot den 
vierden graad ingesloten, en door het open
baar ministerie. 

De curatele, bedoeld onder 2° . en 3° . van 
het vorig a rtikel , kan bovendien worden ver
zocht door den onder curatele te stellen per
soon zelf. 

De curatele, bedoeld onder 4°. van het vo
rig • artike l, kan alleen worden verzocht door 
den onder curatele te stell en persoon zelf. 

Art. 489 . Indien, in geval van razernij, de 
curatele niet door a ndere daartoe bevoegde 
personen is verzocht, is het openbaar ministe
ri e daartoe verpligt." 

II. Artikel 491 wordt gelezen: 
,,Verzoekschriften, welke niet van den onder 

curatele te stell en persoon zelf uitgaan, bevat
t~n bepaaldelijk de daadzaken, waaruit van 
den grond tot curatele blijkt; daarbij warden 
gevoegd zoowel de bewijsstukken a ls eene op
gave der getuigen ." 

III. In artikel 492 wordt v66r ,, de bloed
verwanten" ingevoegd ,,den ech tgenoot en". 

IV. In a rtikel 493, tweede lid, wordt in 
plaats van ,, de bloedverwanten" gelezen ,,den 
echtgenoot en de bloedverwanten of aange
huwden". 

V . In artikel 494 wordt v66r ,, de bloed
verwanten" ingevoegd ,,den echtgenoot en". 

VI. Art ikel 499 wordt gelezen : 
,, vVannee·r de curatele gevraagd is door den 

onder curatele te stell en persoon zelf, hoort 
de regtbank den echtgenoot en de bloedver
wanten of aangehuwden. De a rtikelen 493 
tot en met 497 v inden overeenkomstige toe
pass ing; het openbaar ministeri e zorgt voor de 
openbaarmakrng van de uitspraak, op de wijze 
in artikel 498 voorgeschreven. " 

VII. In a r tikel 500, derde lid, wordt na 
,,verkwisting" ingevoegd ,,of gewoonte van 
drankmisbruik" . · 

VIII. Art ikel 505 wordt artikel 504. Daar
op vol gt een nieuw artikel 505, luidende: 

,, a het aangaan van een huwelijk kan de 
onder curatele gestelde den kantonregter ver
zoeken zijnen echtgenoot in de plaats van den 
tegenwoordi gen curator tot curator te be
noe m e n. 

Gelijk verzoek kan van den echtgenoot zelf 
uitgaan. 

De kantonregter besl ist niet dan nadat de 
onder curatele gestelde, de echtgenoot, de 
curator en de toeziende curator zijn gehoord, 
a lthans door den griffier daartoe zijn opge
roepen . De eerste zin van het voorgaande ar
tikel en het derde lid van a rtikel 408b vinden 
overeenkomstige toepassing." 

IX. Artikel 506, tweede lid , wordt gelezen: 
.,De uit hoofde van verkwisting, gewoonte 

• van drankmisbru ik of zwakheid van vermo
gens onder curatele gestelde behoeft om een 
huwelijk aan te gaan de toestemming van den 
curator en den toezienden curator; de artike
len 95, tweede lid, en 206 vinden overeen
komstige toepassing." 

X. Na artikel 508 worden, ter vervanging 
van de artikelen 511-513, ingevoegd de vol
gende artikelen: 

,,Art. 509. vVanneer het wenschelijk is een 
uit hoofde van gewoonte van drankmisbruik 
onder curatele gestelde te doen verplegen 
in eene inrigting voor drankzuchtigen, kan de 
curator, indien hij de mogelijkheid van dwang 
tot deze verpleging noodig acht, de arrondis
sements-regtbank magtiging tot gedwongen 
verpleging verzoeken. 

De inrigtingen, waar gedwongen verpleging 
kan plaats v inden, warden aangewezen door 
den Minister van· J ustitie. Eene aanwijzing 
kan te alien tijde warden ingetrokken. Bij a l
gemeenen maatregel van bestuur kunnen voor
waarden voor de aanwijzing worden gesteld. 

A rt. 510. De magtig ing wordt verleend 
voor eenen bepaalden tijd van ten hoogste een 
jaar. Zij gaat in met den <lag, wa arop de reg
terlijke beschi kking kracht van gewijsde ver
krijgt; in geval van u itvoerbaarverklaring 
bij voorraad gaat zij echter in met den <lag 
van de beschikking. Zij vervalt, indien na 
eene maand, te rekenen van den <lag, waarop 
de regterlij ke beschikking in kracht van ge
wijsde is gegaan, verpleging in eene inrig
t ing nog n iet is aangevangen. 

De curator kan ten minste eene m aand v66r 
den afl oop van den termijn va n de magtiging 
verlenging hiervan verzoeken telkens voor 
ten hoogste een jaar. H a ngende de behande
ling van zoodan ig verzoek blijft de magt iging 
van kracht. 

De magtiging kan door de regtbank te 
a li en tijde, hetzij ambtshalve, hetzij op vor
dering van het openba!tr ministeri e, hetzij op 
verzoek van den onder curatele gestelde, wor
den ingetrokken. 

Art. 511. De regtbank geeft h are beschik
kingen, het openbaar. ministeri e gehoord; zij 
zijn met ·redehen omkleed en kunnen bij voor
raad uitvoerbaar worden verklaard. 

Magtiging tot gedwongen verpleging en 
verlenging van den termijn van zoodanige 
magtig ing worden niet verleend, dan nadat 
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de onder nurateele gest~lde is gehoord, al- 1 

thans daartve door de griffier is opgeroepen; 
de onder curatele gestelde wordt, indien hij 
zich reeds in de inrigting bevindt, desge
wonscht in de gelegenheid gesteld voor de 
regtbank te verschijnen, zoo noodig onder ge
leide. 

A rt. 512. Indien de regtbank, a lvorens te 
beslissen, getuigen hoort of zich door een of 
meer deskundigen doet voorlichten, warden de 
re is- en verblij fko ton en de vaoati0n door 
den voorzitter vastgesteld en door den grif
fier voldaan. Deze kosten kunnen van den 
onder curatele gestelde warden teruggevor
derd, voor zoover hij tot teruggave in staat 
is, zoo noodig op de wijze, ten aanzien van 
de invorder ing van griffieregten bepaald. 

A,·t. 513. De beschikkingen van de regt
bank warden den curator en den onder cura
tele gestelde door den griffier in afschrift 
medegedeeld. 

Gedurende veerti en dagen na de dagteeke
ning dezer mededeeling staat beroep open op 
het geregtshof. De artikelen 511 en 512 vin
den overeenkomstige toepassing." 

XI. Artikel 518, alsmede het opschrift van 
dat artikel, vervalt. 

2. In artikel 116 van het Burgerlijk Wet
boek wordt onder 6°. na ,,verkwisting" inge
voeg<l ,, , gewoonte van drankmisbruik of 
zwakheid van vermogens'\ 

3. H et eerste lid van artikel 34 van de wet 
tot regeling van h et Staatstoezicht op krank
zinnigen vervalt. In den aanhef van het 
tweede l id wordt ,,den verpleegde" vervangen 
door ,,een verpleegde in een krankzinnigen
gesticht" en vervalt het woord ,, verder". 

4. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevel en, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 12den De

cember 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Donner. 
(Uitgeg. 27 D ecernber 1929.) 

12 Decen,ber 1929. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Koninklijk besluit van den 
19den October 1922 (Staatsblad n°. 565) 
waarbij aan de Vereeniging tot Opvoeding 
en verpleging van idioten en achterlijke 
kinderen, geve tigd te Utrecht, vergunning 
is verleend tot oprichting van een ge
sticht voor zwakzinnigen in de gemeente 
Noordwijk . S. 529. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 9 December 1929, n°. 3534, 
Afcleeli ng Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laat telijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Met intrekking van Ons besluit van 2 April 

1929 (Staatsblad n°. 138), ten opzichte van 
Ons besluit van 19 October 1922 (Staatsblad 
n°. 565), met ingang van 1 Januari 1930 te 
bepalen: 

Art. I. H et eerste I id van artikel 2 wortlt 
gelezen a ls volgt: 

Van voormelcle Stichting warden. twee pa
viljoenen en eene waning, gezam.enlijk onder 
de voorwaarden vermeld in artikel Sa, aange
wezen als eene inrichting, die niet als gesticht 
voor zwakzinnigen wordt beschouwd, oak wan
neer daarin meer clan twee zwakzinnigen war
den verpleegd. 

H et derde lid van artikel 2 wordt gelezen: 
In de inrichting, bedoeld in het eerste lid , 

mogen niet meer clan 52 zwakzinn igen, 32 
manne]ijke en 20 vrouwelijke, ve1'l) l eegd 
warden. 

Art. II. H et eerste lid van artikel 3, zoo
als dat artikel gewijzigd is bij Ons besluit 
van 6 April 1925 (Staatsblad n°. 135), wordt 
ge lezen a ls volgt: 

In het gesticht voor zwakzinnigen, bestaan
de uit twee pavi ljoenen, mogen niet meer clan 
114 zwakzinnigen, 86 mannelijke en 28 vrou
welijke, verpleegd warden. 

Art. III. Artikel 8 wordt gelezen als volgt: 
Van elke opneming, ontslag of overlijden 

van een verpleegde wordt binnen twee weken 
eene schriftelijke kennisgeving gezonden aan 
den inspecteur, die door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw is belast 
met het toezicht op de Stichting. 

Aan voonnelden inspecteur wordt te alien 
t ijde vrije toegang verleend tot de di enstge
bouwen der Stichting. 

Art. IV. Tusschen de artikelen 8 en 9 
wordt ingelascht een nieuw artikel 8a van den 
navolgenden inhoud: 

De voorwaarden, bedoeld in het eerste lid 
van artikel 2, lui den als volgt: 

1. Tot de inrichting wordt te al ien tijde 
vrije toegang verleend aan den inspecteur, 
belast met het toezicht op de Stichting. 

2. Het bestuur, de geneeskundigen, verbon
den aan de inrichting, benevens het overig 
aldaar werkzaam personeel, geven den in
specteu r de door hem verlangde in! ichtingen. 

3. De geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting, maken regelmatig ten aanz ien van 
de verp leegden, aan hunne behandeling toe
vertrouwd, nauwkeurige aanteekeningen, welke 
een duidelijk beeld geven van de voorgeschie
denis, zoome\le van den toestand van de ver
pleegden in lichamelijk, geestelijk en maat
schappelijk opzicht, van de wijzigingen, welka 
deze toestand ondergaat, van bijzondere voor
vallen en van hetgeen in het belang van de 
verpleegden wordt gedaan; uit deze aantee
keningen moet voorts nu en_ clan blijken of 
voort,.etting van de verpleging in de inrich
ting nag noodzakelijk of wenschelijk is. Zij 
warden na het ontslag of overlijden van den 
verpleegde zorgvuldig bewaard gedurende een 
door Ons te bepalert termijn. Van deze aan
teekeningen wordt aan den inspecteur op zijn 
verlangen inzage gegeven. 

4. Het is verboden den verpleegden te be
lemmeren zich schriftelijk te wenden tot de 
hoofden der Departementen van algemeen be
stuur, tot den in peeteur en tot den officier 
van J usti t ie. 

5. Een verpleegde wordt ontslagen: 
a. op aigen verzoek of op dat van een der 

ouders of van den voogd, ingeval de verpleeg
de staat onder ouderlij ke macht of voogdij ; 

b. op schriftelijke verklaring van den ge-
neeskundige, of zoo er meer zijn, van den 
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eersten geneeskundige, dat zijne verpleging 
in de inrichting niet !anger noodzakelijk of 
wenschelijk is; 

c. op verlangen van den inspecteur. 
6. In acht worden genomen de nadere voor

schriften, welke door Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw ten aanzien 
van het hepaalde in dit artikel mochten wor
den gegeven. 

Art. V. In artikel 9 wordt in plaats van: 
4 en 5 gelezen: 4, 5 en Sa en in plaats van: 
de inspecteurs voor het Staatstoezicht op 
krankzinnigen en krankzinnigengestichten ge
lezen : den inspecteur. 

Art. VI. De voorwaarden, welke gevoegd 
zijn bij Ons besluit van 19 Octobe r 1922 
(Staatsblad n°. 565), vervallen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van <lit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 12den December 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg. 24 Decembe,· 1929.) 

12 December 1929. WET; houdende regelen 
hetreffende den rechtstoestand van amb
tenaren. S. 530 . 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1927/1928. n°. 392, 
1- 3; 1928/1929, n°. 91, l-5 ; 1929/1930, n°. 20, 
1- 10. 

Hand. id. 1929/1930, bladz. 39-55, 58-75, 
78- 101, 104-126, 128- 181. 

Bijl. l • Kamer 1929/1930, n°. 20, 7; 20, 14 
en 14a . 

Hand. id. bladz. 59-77 . 
Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat regelen hetreffende den rechtstoestand 
van amhtenaren behooren te worden gesteld; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

TITEL I. 
Algemeene bepallngen. 

Art. 1. 1. Amhtenaar in den zin dezer wet 
is hij , die is aangesteld in openharen dienst 
om hier te lande werkzaam te zijn. 

2. Tot den openharen dienst behooren alle 
diensten en bedrijven door den Staat en de 
openhare lichamen beheerd. 

3. Niet is amhtenaar in den zin dezer wet 
hij , met wien eene arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht is gesloten. 

4. T enzij ' het tegendeel hlijkt, zijn in deze 
wet onder amhtenaren gewezen ambtenaren 
begrepen. 

2. 1. Voor de toepassing van Titel II en 
Titel IV worden niet als ambtenaren be
schouwd: 

a. Ministers ; 
b. leden van den Raad van State; 
c. krachtens grondwet of wet voor hun 

leven aangestelde ambtenaren. 
2. Voor de toepa sing van Titel II worden 

militairen a ls zoodanig niet als ambtenaren 
heschouwd. 

'rITEL II. 

Van de rechtsmacht en de organlsatle der 
gerechten en de wljze van procedeeren 

Jn ambtenarenzaken. 

HOOFDSTUK I. - VAN DE RECHTS
MACHT EN DE ORGANISATIE DER 

GERECHTE IN AMBTENAREN
ZAKEN. 

Afdeeling I. 
Inleidende hepaling. 

3. 1. Onverminderd de wettelijke regelen 
omtrent de rechtpraak, in pensioenzaken he
staande, oordeelen bij uitsluiting over de be
sluiten, handelingen en weigeringen (om te 
besluiten of te handelen), ten aanzien van 
amhtenaren als zoodanig, hunne nagelaten 
hetrekkingen en rechtverkrijgenden door een 
administratief orgaan genomen, verncht of 
uitgesproken, in eersten aanleg de Amhtena
rengerechten en in hooger heroep de Centrale 
Raad van Beroep te Utrecht. 

2. De Centrale Raad van Beroep te Utrecht 
oordeelt evenwel in eersten en eenigen aan
leg: 

ci . over besluiten in administratief beroep 
genomen ; 

b. over hesluiten door administratieve or
ganen genomen, nadat krachtens a_lg~-~e~n 
verbindende regels optredende comm1ss1en m 
de zaak een a dvies of uitspraak hebhen ge
geven. 

3 . Onder in administratief heroep genomen 
beslu iten zijn besluiten van krachtens alge
meen verhindende regels optredende commis
sien, waaraan de heslissing met uitsl uiting 
van de admini tratieve organen is opgedra
gen, begrepen. 

Afdeel ing II. 
Van de Amhtenarengerechten. 

§ 1. Van de samenstelling. 
4. 1. De Amhtenarengerechten hehhen de

zel fde standplaats en hetzelfde rechtsgehied 
a ls de Raden van Beroep, hedoeld in artikel 1 
der Beroep wet. 

2. Behal ve ter standpl aats zullen, over
eenkomstig regelen hij algemeenen maatregel 
van hestuur te stell en, terechtzittingen van de 
Ambtenarengerechten, hijeenkomsten in raad
kamer en nederlegging van stukken ter koste
looze inzage van helanghehhenden plaats heh
hen in de gemeenten, hij a lgemeenen maat-
regel van bestuur aangewezen. .. 

5. 1. De Amhtenarengerechten z1Jn samen
gesteld uit een voorzitter of waarnemenden 
voorzitter, een of meer plaatsvervangende 
voorzitters en leden. Zij worden hijgestaan 
door een griffier of waa1·nemenden griffier en 
een of meer plaatsvervangende griffiers, als
mede voor zooveel noodig, door heeedigde 
klerk~n ter griffie, door schrijvers en door 
bedienden. 

2. De voorzitter of waarnemenile voorzit
ter en de plaatsvervangende voorzitter(s), de 
gr iffier of waa~n~mende gr i f!_ier_ en de plaats
vervangende gnff1er(s), de heeed1gd~ kl erk( en) 
ter griffie, de schrijvers en de hed1enden v3:n 
den Raad van B eroep treden als zoodamg 
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tevens bij het Ambtenarengerecht ter stand
plaats op. 

3. De leden van de Ambtenarengerechten 
worden benoemd door Onzen Minister van 
J ustitie. 

6. 1. De benoeming tot lid van het Amb
tenarengerecht geschied·. door Onzen Minister 
van Justitie door middel van pl aatsing als 
lid op de lijst der leden van het Ambtenaren
gerecht. 

2. Indien een lid door den Centralen R aad 
van Beroep of door Onzen Minister van Ju
stitie wordt ontslagen of door overlijden uit
val t, wordt zijn naam van die lijst geschrap~. 

7. 1. Benoembaar tot lid is ieder inge
zetene des Rijks, tevens Nederl ander, die voor 
den aanyang van het loopende kalenderjaar 
den leeftijd van 25 jaar heeft bereikt en ge
vestigd is in of zoo dicht mogelijk bij de ge
meente of eene van de gemeenten, waar het 
Ambtenarengerecht zitt ing houdt. 

2. Niet benoembaar is echter hij , die dee! 
u itmaakt van. het bestuur of in dienst is van 
eene vereeniging van ambtenaren. Onder ver- · 
eeniging van ambtenaren is voor de toepas
s ing van deze bepaling een verband van ver
eenig ingen en een onderdeel van eene vereeni
ging begrepen. 

8. 1. Voor elk Ambtenarengerecht wordt 
voor den eersten J anuari van het kalender
jaar waarop de lijst aanvangt te gelden, eene 
lijst van leden (ledenlijst genaamd) vastge
steld. 

2. Elke ledenlijst bevat de namen en voor
namen van 20 leden. Dit aantal kan door 
Onzen Minister van Justitie voor een of meer 
der Ambtenarengerechten worden verhoogd 
of verl aagd. 

3. Door Ons wordt ten aanzien van de 
Ambtenarengerechten, die ook buiten de stand
pi aats zitting houden, bepaald het aantal le
d en, dat voor elke gemeente waar het ge
recht zitting ·houdt, zal worden benoemd uit 
hen, die in of zoo dicht mogelijk bij die ge
meente gevestigd zijn. 

9. 1. De Jedenlijsten gelden voor een tijd
vak van zes kalenderjaren. 

2. Op hun verzoek kunnen leden door On
zen Minister van Justitie worden ontslagen. 

3. Indien een lid tusschentijds uitvalt, 
wordt de lijst door Onzen Minister van Ju
stitie aangevuld. 

4. De pl aatsing van de leden op de Jijst 
bepaalt de orde hunner benoeming. 

10. 1. De leden van de Ambtenarengerech
ten kunnen door den Centralen Raad van 
Beroep, bij met redenen omkleede beschik
king, worden ontslagen: 

a. wanneer zij bij onherroepelijk geworden 
rnchterlijke uitspraak wegens misdrijf tot ge
vangenisstraf of hechtenis zijn veroordeeld; 

b. wegens wangedrag of onzedelijkheid of 
bij herhaaldelijk gebleken achteloosheid in de 
uitoefening hunner functie; 

c. wegens het plegen van in artikel 20 
verboden handelingeri-; . 

d. wegens verandering van woonplaats bin
nen het rechtsgebied van het gerecht. 

2. Zij worden door den Centralen Raad 
van Beroep bij met redenen omkleede beschik
king ontslagen: 

a. bij gebleken ongeschiktheid door ouder-

<lorn, door aanhoudende lichaamsziekte of ten
gevolge van zielsziekte, of bij verl ies van het 
Nederlanderschap; 

b. indien zij hunne woonplaats overbrengen 
buiten het rechtsgebied van het gerecht; 

c. indien zij eene functie aanvaarden, als 
bedoeld in het tweede lid van artikel 7. 

11. Alvorens een lid van een Ambtenaren
gerecht te ontslaan, stelt de Centrale Raad 
van Beroep dezen in de gelegenheid daarom
trent zijn gevoelen kenbaar te m a ken . 

12. 1. De leden van de Ambtenarengerech
ten worden door den Centralen Raad van 
Beroep bij met redenen omkleede beschikking 
in de uitoefening van hunne functie geschorst, 
ingeval zij: 

a . krachtens onherroepelijk geworden rech
terlijke uitspraak de beschikking of het be
heer over hunne goederen hebben verloren; 

b. onder curateele zijn gesteld; 
c. zich in voorloopige hechtenis bevinden ; 
d. in een krankzinnigengesticht zijn opge

nom~. 
2. De Centrale Raad van Beroep heft, op 

dezelfde wijze , de s.chorsing op, nadat de re
den is vervallen, die daartoe aanleiding gaf. 

13. De Centrale Raad van Beroep spreekt 
het ontslag, de schorsing of de opheffing der 
schorsing van een lid van een Ambtenaren
gerecht niet uit clan op vordering van den 
voorzitter van <lien Raa d. 

14. 1. Van elk ontslag, elke schorsing of 
opheffing van schorsing doet de Centrale 
Raad van Beroep onverwijld mededeeling aan 
Onzen Minister van Justitie en aan het be~ 
trokken gerecht. 

2. Onze Minister van Justitie houdt op de 
ledenlijsten aanteekening van de schorsing 
en de opheffing daarvan. 

§ 2. Van de werkzaamheden. 

15. 1. Onder goedkeuring van Onzen Mi
nister van Justitie stelt de voorzitter van het 
gerecht telkens voor den duur der ledenlijst 
een rooster vast, die de onderlinge verdeeling 
der werkzaamheden onder de leden regelt. In 
<lien rooster kan, met diezelfde goedkeuring, 
en, in spoedeischende omstandigheden, ook 
zonder die goedkeuring, door den voorzitter 
wijziging worden gebracht. 

2. Alvorens de goedkeuring van Onzen Mi
n ister van Justit ie op den rooster of op de wij
ziging daarvan te vragen in de gevallen waar
in die goedkeuring vereischt wordt, zendt de 
voorzitter zijn ontwerp aan de leden ter in
zage. Hij voegt daarbij het verzoek binnen 
acht dagen na de ontvangst hunne aanmerkin
gen bij hem in te zenden. 

3. Deze aanmerkingen doet de voorzitter 
met het ontwerp aan den Minister toekomen. 

16. 1. H et gerecht beraadslaagt en bes! ist 
met drie leden (voorzitter inbegrepen). 

2. In hetzelfde twistgeding blijft bij de 
behandeling en beslissing zooveel mogelijk de 
samenstelling van het gerecht onveranderd. 

3. Indien om eenige reden wijziging van 
de raadkamer wenschelijk of noodzakelijk is, 
wordt de zaak opnieuw ter terechtzitting be
handeld. 

17. 1. In alle zaken zal de voorzitter hoof
delijke omvraag doen, beginnende bij het 
jongste lid in leeftijd. 

• 
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2. Zelf brengt hij het laatst zijn advies uit. 
3. I eder lid is verplicht aan de stemming 

dee! te nemen. 
4. Een afwezig lid kan zijn advies niet 

door een der aanwezigen doen voordragen of 
het schri ftelijk uitbrengen. 

5. Alie beslissingen worden genomen bij 
meerderheid van stemmen. 

6. Wanneer meer dan twee verschillende 
gevoelens zijn geu it, wordt beslist in den zin, 
die het meest overeenkomt met het gevoelen 
der meerderheid. 

18. Een algemeene maatregel van bestuur 
stel t voor de Ambtenarengerechten voorschrif
ten vast omtrent : 

a. de verboden bloed- en aanverwant.schap 
tusschen hen die voor de behandeling van 
een twistgeding zitting nemen onderling en 
tusschen dezen en den griffier; 

b . het geven van waarschuwingen aan de 
leden wegens handelingen strijdig met de eer 
of de waardigheid van hun ambt; 

c. het dienen van bericht en ad vies; • 
d. de wijze van beeindiging. 
19 . Een algemeene maatregel van bestuur 

regelt, voor zooveel noodig, voor de ·gerech
ten de afwezigheid en vacantie, de afwisse-
1 ing en orde van den inwendigen dienst, de 
werkzaamheden van de griffiers en subst'ituut.. 
griffiers, den dienst der schrijvers en be
dienden. 

20. 1. Het is den leden van het gerecht 
{voorzitter inbegrepen) verboden: 

a. hetgeen zij a ls zoodanig te weten zijn 
gekomen verder bekend te maken dan voor de 
uitoefening hunner funct ie gevorderd wordt; 

b. de gevoelens te openbaren, welke in 
raadkamer over aanhangige twistgedingen 
zijn geuit; 

c. over een voor hen aanhangig twistge
ding of een geding, dat, . naar zij weten of 
vermoeden , voor hen aanhangig zal worden, 
zich in te laten in een ig onderhoud of gesprek 
met partijen of hunne raadslieden, of van 
dezen eenige bijzondere onderrichting, memo
rie of schri ftuur aan te nemen. 

2. De onder a en b omschreven verbodsbe
palingen gelden ook voor den griffier of 
waarnemenden griffier en de plaatsvervan
gende griffiers. 

21. 1 . De leden van het Ambtenarenge
recht hebben aanspraak op vergoeding voor 
den tijd, welken zij voor het waarnemen 
hunner functie moeten verzuimen, en, voor 
zoover zij buiten de gemeente, waar zij hunne 
werkzaamheden bij het gerecht vervullen, 
woonachtig zijn, bovendien op vergoeding van 
reiskosten voor reizen tot het bijwonen van 
bijeenkomsten van dat coll ege, een en antler 
in de gevallen en volgens de regelen bij alge
meenen maatregel van bestuur te bepalen en 
vast te stellen. 

2. Bij dezen algemeenen maatregel van 
bestuur wordt bovendien, in bepaalde geval
len, aanspraak op schadeloosstelling voor ver-
blijfkosten toegekend. · 

3. Vergoeding en schadeloosstell ing kunnen 
voor verschillende gerechten op verschillenden 
voet worden geregeld. De wijze van vaststel
ling voor elk bijzonder geval en van uitbeta
ling warden eveneens geregeld bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur. · 

22 . De voorzitter, .het lid-commissaris, de 
griffier of eenig antler ambtenaar, die zich 
voor plaatselijk onderzoek of andere ingevolge 
deze wet te verrichten werkzaamheid begeeft 
buiten zijne ,voonplaats of buiten de plaats, 
waar het gerecht is gevestigd, heeft aanspraak 
op vergoed ing, overeenkomstig bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur vast te stellen bepa
lingen. 

Afdee lin g III. 

Van den Centralen Raad van Beroep, recht
sprekend in ambtenarenzaken. 

23 . Op den Centralen R aad van Beroep, 
rnchtsprekend in ambtenarenzaken, zijn de ar
t ikelen 16, 17, 19, 20 en 22 mede van toepas
sing. 

HOOFDSTUK II. - VAN DE WIJZE VAN 
PROCEDEEREN IN AMBTENAREN

ZAKEN. 

Afdee lin g I. _ 
Algemeene bepalingen. 

§ 1. Van pa,·tijen, hare ve,·t egenwoordigers 
en raailsl ieden. 

24 . 1. Bevoegd beroep in te stellen is de 
ambtenaar, nagelaten betrekking of recht
verkrijgende, die door het aangevallen be
sluit of de aangevallen handeling of weige
ring rechtstreeks in zijn belang wordt ge
troffen. 

2. In het belang der wet is Onze Minister 
van Justi t ie bevoegd beroep in te stellen, 
nadat de tezmijn voor het instellen van beroep 
verstreken is. 

3. In het twistgeding, ontstaan door het 
instellen van beroep, is: 

klager, degene, die het beroep heeft inge
steld; 

verweerder, het orgaan, tegen walks besluit, 
handeling of weigering het beroep is inge
steld. 

25. 1. Indien het beroep betreft een in ad
ministratief beroep genomen besluit, is elk 
der partijen in het administratief geding be
voegd beroep in te stellen. 

2. In het belang der wet is Onze Minister 
van Justitie bevoegd beroep in te stellen, 
nadat de termijn voor het instellen van beroep 
verstreken i . 

3. In het twistgeding, onstaan door het in
stellen van beroep, is: 

klager, degene, die het beroep heeft inge
steld; 

verweerder, de andere partij, of, indien 
Onze Minister van Justitie het beroep heeft 
ingesteld, het betrokken administratief orgaan. 

26. 1. Indien Wij als verweerder optre
den, warden Wij door den Minister wien, of 
door de Ministers wie het aangaat, vertegen
woordigd. 

2. Indien een administratief orgaan, dat 
een college is, als par tij optreedt, wordt het 
door zijnen voorzitter vertegenwoordigd. 

3. Een college is evenwel bevoegd aan een 
zijner leden de vertegenwoordiging in be
paalde twistged ingen of bepaalde soorten van 
twistgedingen op te dragen. 

27. 1. Natuurlijke personen, onbekwaam 
om in rechte te staan, worden vertegenwoor-
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cligd door hunne vertegenwoordigers naar bur
gerlijk recht. 

2. Gehuwde vrouwen oefenen steeds geheel 
zelfstandig hare rechten uit. 

28. 1. Voor partijen, die niet zelve in 
rechte kunnen staan en zonder wettelij ken ver
tegenwoord iger zijn, kan een voorloopige ver
tegenwoorcliger worden benoemd, die voor 
haar in rechte zal optreden, totdat de wette
Jij ke vertegenwoordiger opkomt. Hetzel fde 
kan gesch ieden, indien de verbl ij fplaats van 
den wettelijken vertegenwoordiger onbekend 
of van den zetel des rechters ver verwijderd is. 

2. De voorloopige vertegenwoordiger wordt, 
op verzoek of ambtshal ve, benoemd door het 
college, dat bevoegd is van het aanhangig 
gemaakte of te maken twistgeding kennis te 
nemen. 

29 . 1. Partijen of hare vertegenwoordigers 
procedeeren in persoon of bij gemachtigde. 

2. Zij kunnen zich bij het voeren van het 
geding bedienen van den bijstand van een 
raadsman en zich, behoudens in het geval 
voorzien in het laatste lid van artikel 95 , door 
dezen cloen vergezellen, waar zij in het geding 
optreden. 

3. A ls gemachtigden of raad lieden kunnen 
a lleen optreden in het R ijk gevestigde per
sonen. 

4. Zij moeten, clesgevorderd, hunne be
voegdheicl aantoonen door het overleggen 
eener schriftelijke volmacht. 

5. Advocaten en procureurs, a ls raadslie
den optreclencle, zijn tot deze overlegging niet 
gehouden. 

6. Het gerecht kan weigeren personen, die 
van het verleenen van rechtsgeleerde hulp 
hLm beroep maken en niet advocaat of procu
reur zijn, als gemachtigden of raadslieden toe 
te laten. 

§ 2. Van de verplichtingen van partijen, ge
tuigen en deskundigen en van hunne 

aanspraak op vergoeding. 

3.0. 1. Ieder, die, in den loop van het twist
geding, · ingevolge de voorschriften dezer wet, 
ambtel ij k of door eene partij , als getuige, des
kundige of partij , den vertegenwoordiger van 
een persoon, onbekwaam om in rechte te 
staan, daaronder begrepen, is opgeroepen, is 
verplicht aan die oproeping gevolg te geven. 

2. Getuigen en deskundigen zijn verplicht 
in de gevallen, bij deze wet bepaald, den eed 
of belofte te cloen en getuigenis a f te leggen 
of hunne diensten als deskundige te verleenen, 
een en ander behoudens geld ige redenen van 
verschooning, overeenkomstig de artikelen 
217-219 van het Wetboek van Strafvordering. 

31. 1. Getuigen, deskundigen en partijen, 
die, ingevolge de voorschriften dezer wet, 
ambtshalve zijn opgeroepen of met eene op
clracht belast, ontvangen uit 's Rijks kas ver
goeding, overeenkomstig bij algemeenen maat
regel van bestuur vast te stellen tarief. 

2. Getuigen en cleskundigen, d ie door 
partijen ter terechtzitting zijn opgeroepen, of 
a lclaar, of bij het voorbereiclend onderzoek zijn 
meclegebracht, of, iu verband met een aan
hangig twistgeding, met eene opdracht zijn 
belast, ontvangen van partijen vergoeding, 
overeenkomstig gemeld tarief. Afwijkende af
spraken zijil niet verbindend. 

32 . 1. De voorzitter van het coll ege, waat'
voor het twistgeding cl ient of ged iencl heeft, 
begroot de ingevolge artikel 31 verschuld igde 
vergoeding, volgens regels bij algemeenen 
maatregel van bestuur te stellen. 

2. De begrooting is op de minuut u itvoer
baar, overeenkomstig de bepalingen van heL 
Wetboek van Burgerlijke Regtsvorder ing. 

33. 1. Bij de uitspraak beveelt het college, 
dat aan de partij , daarbij geheel of gecleelte
l ij k in het gelijk gesteld, de kosten gemaakt 
tot dagvaarding en schadeloosstell ing van ge
tuigen of deskundigen, of tot het bijbrengen 
van eenig schriftel ij k advies van deskundigen, 
uit 's Rijks kas geheel of gedeeltelij k zullen 
worden vergoed. 

2. Met noodeloos gemaakte kosten ,yordt 
geene rekening gehouden . 

3. H et bedrag der te vergoeden kosten 
worclt bij de uitspraa k vastgestel cl . Door den 
voorzitter wordt daarvoor, zoodra de uitspraak 
in kracht van gewijsde is gegaan, een bevel
schrift van tenuitvoerlegging afgegeven. 

4. De voorgaande leden vinden overeen
komstige toepassing, indien een beroep worclt 
ingetrokken, omdat de aclministratie op het 
aangevallen beslu it of de aangevallen hande
ling of weigering is teruggekomen. Het ge
recht bepaal t in dit geval op verzoek van den
gene, di e het ber9ep intrekt, bij afzonderl ijke 
uitspraa k het beclrag der vergoecling. Artikel 
75 is van overeenkomstige toepassing. 

34. Omtrent het hooren van Ministers, 
hoofden van een Departement van algemeen 
bestuur, en van ambtenaren in dienst van 
den Staat of van openbare lichamen als partij 
of als getuige, kunnen bij algemeenen maat
regel van bestuur bijzondere regelen warden 
gestelcl. 

§ 3. Van kennisgevingen, oproepingen, toe
zending van stukken en termijnen. 

35. 1. Alie ambtshal ve kennisgevingen en 
oproepingen gedurencle den loop eener proce
dure ge chieden schriftelijk. Ambtshalve toe
zend ing van stukken vindt plaats bij aange
teekenclen dienstbrief. 

2. Voorgeschreven kennisgevingen van par. 
tijen aan de colleges worden schriftelij k ge
daan. Toezencling van stukken vanwege de 
partijen aan de colleges, de voorzitters daar
van of het lid-commissar is met voorbereidend 
onderzoek belast, gesch iedt bij aangeteekenden 
brief. 

3. Toezending op eene van bovenomschre
ven wijzen kan warden vervangen door ter
handste ll ing tegen gedagteekend ontvangbe
wijs, aan den griffier indien het geldt een 
stuk bestemd voor een college, aan den ge
adresseerde of een van diens huisgenooten i" 
alle andere gevallen. 

4. Bij twijfel, of eenig door micldel van de 
post verzonden geschrift tijdig is ingediend, 
wordt de dag van verzending beschouwcl a ls 
de dag, waarop het geschrift is ontvangen. 

5. Op aanvrage van den voorzitter van het 
college geeft de administratie der posterijen 
schriftelij k inlichtingen omtrent het tijclstip 
in het vorig lid bedoelcl. 

36. Valt de laatste dag van een termijn, in 
dit hoofclstuk voorgeschreven, op een Zondag 

' of een erkenden Christel ijken feestdag, clan 
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,vordt die termijn verlengd tot en met den 
eerstvolgenden werkdag. 

§ 4. Van wraking, verschooning en uitslui
ting van rechters. 

37. 1. V66r den aanvang van de behande
Iing eener zaak ter terechtzitting kan, op ver
zoek van elke partij , elk der leden, die over 
de zaak zitten, worden gewraakt: 

1 °. ind ien hij partij in de zaak is of dee! 
uitmaakt van het administratief orgaan, dat 
partij in de zaak is; 

2°. indien hij een rechtstreeksch persoon
l ij k belang bij het geschil heeft ; 

3°. indien hij aan eene der partijen in 
bloedverwantschap of in zwagerschap bestaat 
tot in den vierden graad ingesloten; 

4°. indien, op zijn beklag of door zijn toe
doen, binnen het jaar v66r de wraking, tegen 
eene der partijen of derzelver echtgenoot of 
nabestaanden en aangehuwden in de i-echte 
I inie, eene vervolging wegens misdrijf heeft 
plaats gehad; 

5°. indien hij een schriftelijk advies in de 
zaak gegeven heeft; 

6°. ind ien hij , hangende het ged ing, van 
iemand, d ie bij de zaak belang heeft, geschen
ken heeft ontvangen, of geschenken hem zijn 
beloofd en hij deze belofte heeft aangenomen; 

7°. ind ien hij , zijn echtgenoot, hunne bloed
verwanten of aangehuwden in de rechte linie, 
een verschil over een gelijksoortig onderwerp 
hebben, als hetwelk tusschen partijen in ge
schil is; 

8°. indien een burgerlijk rechtsgeding tus
schen hem, zijn ec)ltgenoot, hunne bloedver
wanten of aangehuwden in de rechte linie, 
en eene der partijen hangende is; 

9° . indien hij voogd, toeziende voogd, cu
rator, of toez iende curator, vermoedelijke erf
genaam of begiftigde is van eene der partijen, 
of inclien eene der partijen zijn vermoedelijke 
erfgenaam is; 

10°. ind ien een hooge graad van vijand
schap bestaat tusschen hem en eene der par
t ijen; 

11 °. i ndien tusschen hem en eene der par
tijen seclert den aanleg van het twistgeding of 
hinnen zes maanden v66r de behandeling der 
zaak ter terechtzitting, beleedigingen of be
dreigingen hebben plaats gehad. 

2. In dezelfde gevall en kunnen de leden 
Yan het college zich verschoonen . 

38. 1. Over eene wraking of eene verschoo
n ing wordt, zoo spoedig mogelij k, in hoogste 
ressort beslist, na verhoor cloch buiten tegen
woorcl igheid ·en zoncler medewerking van den 
betrokkene, en wel : 

a. waar het geldt den voorzitter van een 
Ambtenarengerecht, door de over ige leden 
met een plaatsvervangend voorzitter; 

b. in alle andere gevallen door de overige 
leclen. 

2. B ij staking van stemmen worclt de wra
king of de verschooning geacht te zijn afge
wezen. 

3. H et onderzoek der zaak wordt geschorst, 
totdat over de voorgestelde wraking of ver
schooning is beslist, en, ingeval deze is toe
gestaan, totdat degene, te wiens aanzien zul ks 
geschiedde, is vervangen. 

39 . Het lid-commissaris, door wien in eene 

zaak eenig voorbereidend onderzoek is ver
richt, is van de behandeling dier zaak ter 
terechtzitting uitgesloten. 

§ 5. Van de terechtzittingen. 

40. 1. De terechtzittingen zijn openbaar. 
2. Orn redenen, aan het openbaar belang, 

de openbare orde of de zedel ijkheid ontleend, 
kan van dezen regel worden afgeweken. Steeds 
wordt van dezen regel a fgeweken, indien 
eene der partij en dit verzoekt, . tenzij en voor 
zoover het gerecht de openbaarheid mocht 
wenschelijk oordeelen om redenen, aan het 
algemeen belang ontleend. 

3. Zoodra een verzoek, als in het vorig lid 
bedoeld, ter terechtzitting wordt gedaan, wordt 
het publiek verwijderd en . warden de deuren 
gesloten, totdat de verzoeker zijn verlangen 
mondel ing heeft toegel icht en aan de andere 
verschenen partijen de gelegenheid is gegeven 
van haar gevoelen te doen bl ij ken. Op het 
verzoek wordt onm iddellijk uitspraak gedaan. 

41. l. De voorzitter handhaaft de orde ter 
terechtzitting. Hij is bevoegd daarbij de hulp 
der openbare burgerl ijke of gewapende macht 
in te roepen. • 

2. Wordt op eene terechtz itting de stilte of 
orde verstoord of worden teekenen van goed
of afkeur ing gegeven, clan kan de schuldige 
worden verwijderd, en, zoo nood ig, tot na af
loop ·in bewaring worden gehouden. 

42. Alle ter terechtzitting voorkomende ge
schillen, betreffende de wijze van behandeling 
der zaak aldaar, worden door het college, 
waarbij het geschil rijst, in hoogste . ressort 
beslist. 

43. l. Alie in den loop van het onderzoek 
ter terechtzitting, of na de beeindiging daar
van, genomen beslissingen, worden ter open
bare terechtzitting door den voorzitter uitge
sproken. 

2. E ene uitgesproken beslissing kan niet 
meer gewijzigd worden. 

44 . 1. Van het verhandelde ter terechtzit
ting wordt door den griffier een proces-ver
baal opgemaakt, dat door hem met den voor
zitter wordt onderteekend. 

2. Verkl aringen en vorderingen van eene 
partij worden op haar verzoek in het proces
verbaal vermeld. 

§ 6. Van de uitspraken. 

45. De uitspraak van het Ambtenarenge
recht en van den Centralen Raad van Be
roep betre ft de besluiten, handelingen of 
weigeringen (om te besluiten of te handelen), 
door de vorderingen der partijen aan hun 
oordeel onderworpen. 

46. Bij de uitspraak kan de aangevallen 
beslissing gewijzigd worden, ook ten nadeele 
van dengene, die daartegen in beroep is ge
komen. 

47. 1. H et gerecht kan enkel de aangeval
len beslui ten , handel ingen en weigeringen 
nietig verklaren en, voor zooveel noodig, be
palen dat het administratief orgaan zal doen 
of besluiten, hetgeen het ingevolge wet of 
algemeen verbindend voorschrift doen of be
sluiten moet. 

2. Betreft dit te nemen besluit eene gelde
lijke aanspraak, dan kan het gerecht het be• 
slu it zelf in zijne uitspraak vaststellen. 
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3. Het ~recht kan bovendien het orgaan, 
wel ks handeling vernietigd wordt, tot ver· 
goeding aan den ambtenaar veroordeelen, in• 
dien het klaagschrift eene daartoe strekkende 
vordering inhoudt. 

48 . Om redenen van algemeen belang kan 
het gerecht in zijne uitspraak hetzij bepalen, 
dat de nietigverklaring en de veroordeel ing 
eerst zull en werken van een bij de mtspraak 
bepaalden dag, hetzij de nietigheid voor ge
dekt verklaren . I n die gevall en kan het ge
recht het lichaam, welks besluit, handeling of 
weigering nietig wordt geacht, eveneens tot 
vergoeding aan den ambtenaar veroordeelen. 

49. 1. H et gerecht stelt het bedrag der 
schadevergoeding, in de voorgaande artikelen 
bedoeld, bij de uitspraak vast. 

2. De voorzitter geeft daarvoor, zoodra de 
uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, 
een bev~lschrift van tenuitvoerlegging af. 

3. H1J geeft ook, zoodra de uitspraak in 
kracht van gewijsde is gegaan, een bevel
schrift van tenuitvoerlegging af voor het be
drag, overeenkomstig artikel 47, lid 2, vast
gesteld. 

50. De uitspraken zijn gedagteekend, en 
behelzen: 

1 °. de namen en woonplaatsen der par
t ij en, en van ,hare wettelijke vertegenwoordi
gers en hare gemachtigden; 

2°. de gronden der uitspraak, zoo wat de 
daadzaken als wat het rechtspunt aangaat; 

3° . eene stellige beslissing; 
4°. de namen van hen, die als voorzitter en 

als leden over de zaak hebben gezeten. 
51. De uitspraak wordt door den voorzitter 

en den griffier onderteekend. Bij verhinde
ring van een van hen wordt de reden daarvan 
in de uitspra:ak vermeld. 

§ 7. Van afschrift en teruggave van proces
stitkken; van afschrift en uittreksel 

van uitsp,·aken. 

52. 1. Bel'.1nghebbenden bij den uitslag van 
een tw1stgedmg kunnen ter griff ie afschrift 
nemen van de aldaa r berustende processtuk
ken, en_ afschrift daarvan bekomen, volgens 
het tar,ef van gerechtskosten in strafzaken. 
De opbrengst dezer kosten wordt in 's Rijks 
kas gestort. · 

2. Voor zoover noodig neemt de voornitter 
maatregelen ter verzekering van de geheim
houding. 

53. 1. De griffier zendt aan partijen bin
nen drie dagen na de uitspraak een zakelijk 
uittreksel daarvan. 

.?· Zood_ra eene uitspraak kracht van ge
w11sde bez,t, wordt door den griffier. afschrift 
daa rvan gezonden aan het administratief or
gaan, ~~twelk partij in het geding was, en 
g_eeft h1J de ~escheiden van het geding, die 
z1ch onder ZIJne berusting bevinden, terug 
aan de rechthebbenden. 

54. 1. Partijen kunnen, onverminderd het 
bij het vorig artikel bepaalde, op hare kos
ten afschriften van de uitspraak · bekome~ 
volgens het tarief van gerechtskosten in straf
zaken. De opbrengst dezer kosten wordt in 
's Rijks kas gestort. 

2. Wordt ten aanzien van eene uitspraak 
hooger beroep ingesteld of een verzoek om 
herziening ingediend, dan wordt aan de partij , 

die ten genoege van den voorzitter van het 
gerecht van haar onvermogen doet blijken, op 
last van dien voorzitter een afschrift van de 
aangevallen uitspraak kosteloos verstrekt. 
§ 8. A/stand van beroep; schorsing van het 

geding; voeging van zaken en splitsing. 
55. 1. Niet verschijning van partijen ter 

terechtz itting heeft op den loop van het ge
ding geen invloed. 

2 .. De __ partij, die beroep inatelde, kan bij 
schriftehJ ke onderteekende kennisgeving aan 
het coll ege inededeelen, dat het beroep wordt 
ingetrokken. Artikel 63 is op de onderteeke
ning van de kennisgeving van overeenkom
stige toe passing; niet onderteekening maakt 
de kennisgeving nietig. 

3. Door de · intrekking vervalt het beroep 
tenzij zij geschiedde na aanvang van het on'. 
derzoek ter terechtzitting en het gerecht de 
voortzetting van het geding om redenen, aan 
het algemeen belang ontleend, wenschelijk 
oordeelt. 

4. Door_ den dood of de vei-andering van 
staat van eene der partijen wordt het geding 
niet geschorst. 

56. Het gerecht is bevoegd samenhangende 
zaken te voegen en gevoegde zaken te splitsen. 

§ 9. • Slotbepaling. 
57. 1. Ten behoeve van den Staat wordt 

van den klager, die bij een · Ambtenarenge
recht beroep instelt of een verzoek om her
ziening indient, een griffierecht geheven van 
f 5, van den klager, die bij den Centralen 
Raad beroep of hooger beroep instelt, of een 
verzoek om herziening indient, een griffie
recht geheven van f 10, een en ander voor 
zoover de klager niet is een administratief 
orgaan of Onze Minister van Justitie. 

2. Onvermogenden zijn van het betalen 
van griffierecht vrijgesteld. De voorzitter van 
het Ambtenarengerecht of de voorzitter van 
den Centralen Raad van Beroep beslist over 
het geldelijk onvermogen van den klager. 

3. Het beroep, het hooger beroep of het 
verzoek om herz iening van den klager, die 
het verschuldigde griffierecht niet voldoet is 
niet ontvankel ijk. ' 

4. De griffier stort het griffierecht in 
's Rijks kas. 

5. Aan de partij, bij de u itspraak geheel 
of gedeeltelijk in het gelijk gesteld, worden 
de gr1ff1erechten vergoed. De voorzitter geeft 
daarvoor, zoodra de uitspraak in kracht van 
gewijsde is gegaan, een bevelschrift van ten
uitvoerlegging af. 

6. Het voorgaande lid is van overeen
ko"?-stiie toepassing, i ndien een · beroep wordt 
rngetrokken, omdat de administratie op het 
aangevallen bes! uit of de aangevallen hande-
1 ing of weigering is teruggekomen. H et ge
recht bepaalt in dit geval op verzoek van den
gene, die het beroep intrekt, bij afzonderlij ke 
mtspraak het. bedrag der vergoeding. Artikel 
75 1s van overeenkomstige toepassing. 

A f d e e I i n g II. 
Van het gewoon geding in eersten aanleg. 

§ 1. Inleidende bepalingen. 
58. 1. Het beroep kan worden ingesteld 

ter zake dat besluiten, handelingen of weige-
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r ingen (om te beslu iten of te handelen), ten 
aanzien van een ·ambtenaar als zoodanig, zijne 
nagelaten betrekkingen of rechtverkrijgenden 
door een administratief orgaan genomen, ver
r icht of u itgesproken, fe itelij k of rechtens met 
de toepasselijke a lgemeen verb indende voor
schri ften strijden of dat bij het nemen, ver
l' ichten of uitspreken daarvan het adm inistra
Lief orgaan van zij ne bevoegdheid kennelij k 
een a nde t' gebrui k h eeft gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven. 

2. Ind ien het beroep eene disciplinaire 
strafoplegging betreft, kan het in elk geval 
ook worden ingesteld ter zake dat er tusschen 
de opgelegde straf en de gepleegde overtre
d ing onevenredigheid bestaat. 

3. Voor de toepassing van de beide vooraf
gaande leden worden de besluiten, handelin
gen of weigeringen, namens of in opdracht 
van een administratief orgaan bevoegdel ijk 
genomen, verricht of uitgesproken, geacht ge
nomen, verr icht of ui tgesproken te zijn door 
het orgaan, in welks opdracht of namens het-
welk gehandeld is. · 

4. Niet-ontvankelijk is het beroep, in zoo
verre het gericht is tegen algemeen verbinden
de voorschriften. 

5. N iet-ontvankelij k is het beroep, gericht 
tegen besluiten, handelingen of we igeringen, 
tegen wel ke administratief beroep openstaat 
of heeft opengestaan. Eveneens is niet ont
van kelij k het beroep, gericht tegen besluiten, 
handeli ngen of weigeringen, ten aanz ien 
waarvan een advies of uitspraak, · als bedoeld 
in artikel 3, tweede lid onder b, door dengene, 
d ie beroep instelt, had kunnen worden uitge
lokt. 

59 . 1. Tenzij de Centrale Raad van Beroep 
ingevolge het tweede lid van artikel 3 be
voegd is, wordt het beroep ingesteld bij het 
Ambtenarengerecht, binnen welks rechtsge
bied de ambtenaar zij ne standplaats of, bij ge
brnke daarvan, zijne woonplaats heeft. 

2. Indien de ambtenaar overleden is, be
paalt de laatste standplaats of, bij gebreke 
daarvan, de laatste woonplaats de bevoegdheid 
des rech ters. 

3. Indien een ander bevoegd Ambtenaren
gerecht ontbreekt, is het gerecht, tot welks 
rechtsgebied de gemeente Utrecht behoort, 
bevoegd. 

60 . 1. Het beroep wordt ingesteld binnen 
30 dagen na den dag, waarop het aangevallen 
bes luit of de aangevallen handel ing of weige
eing genomen, ven- icht of uitgesproken is. 

2. Een orgaan wordt geacht de weigering 
tot het nemen van een besluit of het verrich
ten van eene handel ing te hebben uitgespro
ken, ind ien het binnen den daarvoor bepaal
den tijd of, waar eene t ijdsbepaling ontbreekt, 
binnen redelij ken t ijd een verplicht besluit 
n iet genomen of eene verplichte handel ing 
niet verricht heeft. In dit geval loopt de ter
mijn van 30 dagen van den dag, waarop de 
weigering geacht wordt te zijn uitgesproken. 

3. Indien een beroep na afloop van den 
daarvoor bepaalden termijn is ingesteld, houdt 
het gerecht het verzuim voor gedekt, m its de 
klager ten genoege des rechters aantoont, het 
beroep zoo spoedig te hebben ingeste ld, a ls 
hij d it redelij kerwijs heeft kunnen doen. De 
rech ter houdt hierbij bepaaldelijk rekening 

met het oogenbl ik, waarop het j>angevallen 
besluit of de aangevallen handel ing of weige
ring ter kennis van den klager is gekomen. 

4. Voor zoover eene handeli ng strekt ter 
uitvoer ing van een bes! uit, is het tegen de 
handel ing gerichte beroep niet ontvankel ij k, 
indien niet tijdig tegen het beslu it beroep is 
ingesteld. 

61. 1. Een tegen een dee! van een bes! u it, 
handeli ng of weiger ing ingesteld beroep wordt 
geacht tegen het geheel e bes] u i t, de geheel e 
handeling of weigering ger icht te zijn. 

2. Het beroep heeft op zichzelf geene 
schorsende kracht. 

§ 2. Van d en aanvang van h et ,·echtsged'ing 
en van d e schri/telijke behandeling. 

62. 1. H et beroep wordt ingesteld door het 
inzenden van een klaagschrift ter griffie van 
het bevoegd gerecht. 

2. Bij het klaagschrift wordt ten minste 
een afschrift daarvan overgelegd, alsmede, in
dien het beroep gericht is tegen een besluit 
of schriftelijke weigering, een gewaarmerkt 
afschri ft daarvan. 

3. H ad de inzending pl aats bij aangetee
kenden brief, dan wordt door den griffier aan 
den inzender kennis gegeven van de ont
vangst. 

4. De griffier teekent onverwij ld den dag 
der ontvangst op het klaagschr ift en de daar
bij overgelegde afschriften aan. 

5. Hij vergelijkt het kl aagschrift met de 
overgelegde afschriften en teekent deze, des
noods na verbetering, voor copie conform. 

63. 1. Het klaagschrift moet zij n ondertee
kend. 

2. Namens den inzender kan het klaag
schrift door den burgemeester zijner woon
plaats of door een gemeente-ambtenaar, door 
<lien burgemeester daartoe aangewezen, wor
den onderteekend. 

64. Het klaagschri ft houdt in : 
1 °. den naam en de woonplaats van den

gene, die beroep instelt, en, indien hij een 
vertegenwoordiger heeft, van dezen ; 

2°. eene duidelij ke omschrijving van het 
besluit, de handeling of we igering, waa1·tegen 
het beroep is gericht; 

3°. de gronden waarop het beroep berust; 
4° . eene bepaalde vordering; in zoover ter 

zake van de aangevall en ha ndeling schade
Yergoeding gevorderd wordt, het bedrag. 

65 . 1. Gedingvoerende partijen kunnen 
voor het twistgeding binnen het Rij k woon
plaats kiezen. 

2. Buiten het R ij k wonenden, d ie beroep 
instellen, zijn verplicht in het klaagschrift 
hier te lande woonplaats te kiezen. 

66. 1. De voorzitter van het gerecht wijst 
den inzender van een klaagschri ft, die de 
voorschriften van de artikelen 62, tweede lid, 
63, 64 of 65, tweede lid, n iet in acht genomen 
heeft, op het gepleegde verzu im en noodigt 
hem ui~, dit binnen een bepaalden termijn te 
herstellen. 

2. Is het klaagschrift inged iend bij een 
onbevoegd gerecht, clan zendt de voorzitter 
het klaagschrift onverwijld naar het bevoegd 
gerecht; het wordt geacht a lda ar te zijn ont
vangen op den dag, waarop het bij het eerste 
gerecht is ingediend. 

67. Degene, die niet, binnen den door den 
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voorzitter ingevolge het voorgaande artikel 
bepaalden termij n, het door hem gepleegde . 
verzuim heeft herstel d, kan in zijn beroep 1 

niet ontvankelijk verklaard worden. 
68. 1. I s het beroep 
niet ontvankel ijk 

wegens te late instelling, 
op grond van het derde lid van artike l 
57 of 
op grand van arti kel 67 ; of 

kennelijk niet ontvankelijk op grand van 
het vijfcle lid van artikel 58 ; of 

kennelijk ongegrond, 
clan kan het gerech t, zonder nader oncler

zoek, bij met redenen omkleede, ter open
bare terechtzitting uitgesproken beschikking, 
het beroep niet ontvankelijk of ongegroncl 
verklaren. 

2. De voorzitter doet afschrift van cleze 
beschikking aan den inzcncler van het kl aag
schrift toekomen en wijst hem op het rechts
micldel, dat tegen die beschikking kan worden 
aangewencl. 

69. 1. T egen de beschikking, in het vorige 
artikel vermelcl, kan de inzender van het 
klaagschrift binnen veertien dagen na de 
dagteekening van het bewijs van verzencling 
van het afschrift, verzet doen bij het gerecht. 

2. Tengevolge van dat verzet vervalt de be
schikking, tenzij het verzet nietig worclt ver
klaa rcl. 

3. H et verzet wordt schrifte lijk gedaan. 
4. H et voorschrift van a rtikel 63 omtrent 

de onderteekening van het klaagschrift wordt 
claarbij in acht genomen . Niet nakoming daar
va n maakt het verzet nietig. 

5. Alvorens een verzet nietig te verklaren, 
stel t het gerecht dengene, die verzet heeft 
gedaan, in de gelegenheid, binnen een be
paalclen termijn, het begane verzuim te her
stell en. 

6. Tegen nietigverklaring van het verzet 
staat geene hoogere voorz iening open. 

7. Wordt ve1·zet gedaan door middel van 
een aangeteekenden brief, dan wordt door den 
g riffier aan den inzender kennis gegeven 
van de ontvangst. 

8. De griffier teekent onverwijld den dag 
van ontvangst aan op het geschrift, waarbij 
verzet worclt gedaan. 

70. Indi en, gedurende den loop van het 
ged ing, mocht blijken, dat de voorzitter van 
het gerecht verzuimd heeft artikel 66 toe te 
passen, herstel t het gerecht alsnog clat ver
zu im. H et geding wordt alsdan, zoo nooclig, 
teruggebracht in den staat, waarin het zich 
bevond op het oogenblik, clat de voorzitter 
a rti kel 66 had behooren toe te passen. De 
artikelen 66, 67, 68 en 69 vinden in dat ge
val overeen komstige toepassing. 

71 . Wordt een ingesteld beroep niet bij be
schikking afgedaan, of is eene beschikking ten 
gevolge van verzet vervallen, clan zendt de 
voorzitter zoo spoedig mogelijk een afschrift 
van iecler klaagschrift aan de andere partijen. 

72. Wordt van een klaagschrift niet een 
genoegzaam aantal afschriften ingezonden ter 
voldoening aan het voorschrift van artikel 71 , 
clan worden de ontbrekende afschriften koste
loos ter griffie vervaardigd. 

73. 1. Indi en als verweerder optreedt het 
a dministratief orgaan, tegen welks besluit, 

handeling of weigering het beroep is gericht, 
zendt het binnen 14 dagen na de toezend ing 
van een a fschrift, a ls in artikel 71 bedoeld, 
ter griffie van het betrokken gerecht in alle 
zich onder zijne berusting bevindende stuk
ken, tot het ged i ng betrekkel ij k, h etzij de 
oorspronkelij ke. stukken, hetzij gewaarmerkte 
afschri £ten. 

2. Voor zoover nood ig neemt de voorzitter 
maatregelen ter verzekering van de geheim
houding. 

74. 1. P artijen kunnen naar aanleiding van 
ieder haar toegezonden klaagschrift, binnen 
veertien dagen na de dagteekening van het 
bewijs van verzending, bij het gerecht eene 
contra-memorie indienen. 

2. De voorzitter kan dezen termijn op ver
zoek eener partij verlengen. 

3. Bij die contra-memorie worden een of 
meer afschriften overgelegd. 

4. De griffier vergelijkt de contra-memorie 
met de overgelegde afschriften en teekent 
deze, desnoods na verbetering, voor copie 
conform. 

5. H ad de indiening plaats bij aangetee
kenden br ief, cl an wordt door den griffier 
aan den inzender kennis gegeven van de ont
vangst. 

6. Van de contra-memoriiin doet de voor
zitter, zoo spoedig mogelijk, a fschr ift aan de 
andere partijen toekomen. 

7. ls niet een voldoend aantal afschriften 
ontvangen, dan worden de ontbrekende af
schr iften kosteloos ter griffie vervaardigd. 

8. De voorzitter is bevoegd in afwijking 
van het bovenstaande te bepalen, dat contra
memori iin niet zullen worden ingediend. 

75. 1. De voorzitter is bevoegd aan het ad
m inistratief orgaan, hetwelk partij in het ge
ding is, en aan andere administratieve or
ganen te vragen binnen een door hem te be
palen termijn schri fte lijk inlichtingen te ver
schaffen en onder hen berustende of te hunner 
besch ikking staande stukken, voor zoover 
deze laatste niet reeds onder artikel 73 val
len, en voorwerpen in te zenden. De stukken 
kunnen in gewaarmerkt afschrift warden in
gezonden. 

2. Orn redenen van openbaar belang kun
nen de administratieve organen, niet partij 
in het geding, het verschaffen van inlichtingen 
of de inzending van stukken en voorwerpen 
weigeren. 

3. H et tweede lid van artikel 73 vindt 
overeenkomstige toepassing. 

76. De voorzitter is bevoegd aan deskun
digen op te dragen binnen een door hem te 
bepal en termijn schriftel ijk van advies en ver
slag te dienen. 

§ 3. Van voo1·bereidend onderzoek. 

· 77. Indien naar zijn oordeel de feiten door 
de schrifte] ijke behandeling nog niet vol
doende tot klaarheid zijn gebracht, of de 
voor het nemen van eene bes lissing noodige 
feitelijke gegevens in de stukken niet zijn 
bijgebracht, gelast de voorzitter, a lvorens den 
dag voor de behandeling ter terechtzitting 
vast te stellen, een voorbere idend onderzoek. 

78. 1. De voorzitter kan dit onderzoek, het
welk zal loopen omtrent bepaalde door hem 
op te geven punten, opdragen in gemeenten, 
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waar een commissaris van rijks- of gemeente
poli t ie is, aan dezen en in andere gemeenten 
aan den burgemeester. 

2. De voorzitter van een Ambtenarenge
recht kan het voorbereidend onderzoek ook 
opdragen aan een plaatsvervangend voorzit
ter van dat gerecht. 

3. De voorzitter van den Centralen R aad 
van B eroep kan het voorbereidend onderzoek 
ook opdragen aan een ondervoorzitter, lid of 
plaatsvervanger van dien Raad of we! aan 
een voorzitter, waarnemend of plaatsvervan
gend voor~itter van een Ambtenarengerecht. 

4. I n de gevall en, in het tweede en derde 
lid bedoeld, draagt de !e ider van bet voorbe
re idend onderzoek den titel van lid-commis
saris. 

79 . 1. De !e ider van een voorbereidend on
derzoek is bevoegd: 

a: de personen, hem door den voorzitter als 
getu igen of deskundigen opgegeven, of andere 
wier verhoor hem ter uitvoer ing zijner op
dracht wenschelijk voorkomt, op te roepen 
om te verschijnen op de plaats bij d ie op
roep i ng vermeld ; 

b. aan deskundigen op te dragen schrifte
lijk van advies en verslag te dienen binnen 
een door hem te bepalen termij n; 

c. vergezeld van de door hem voor het 
onderzoek volstrekt noodzakelijk geachte ge
tu igen en deskundigen binnen te treden in 
a ll e plaatsen, met uitzondering van die, welke 
tevens woningen of alleen door een woning 
toegankelij k zijn. 

2. De !e ider van een voorbereidend onder
zoek, die niet is I id-commissaris, oefent de be
voegdheden onder b. en c. slechts u it krach
tens eene uitdrukkelijke sch,·iftelijke machti
g ing van den voorzitter. 

3. Het lid-commissar is, dat aan deskundi
gen eene opdracht geeft a ls bedoeld onder b., 
constateert <lit bij proces-verbaal. 

80. 1. In plaatsen, welke tevens woningen 
of a lleen door een woning toegankelijk zij n, 
treedt de ]eider van een voorbereidend on
derzoek, vergezeld van de door hem volstrekt 
noodzakelijk geachte getu igen en deskundigen, 
tegen den wil van den bewoner niet binnen, 
clan op vertoon van een bijzonderen schr i fte
lij ken last van den voorzitter. 

2. Van <lit binnentreden maa kt de !eider 
een proces-verbaal op, dat hij binnen twee
maal 24 uren aan den bewoner in afschrift 
mededeelt. 

81. H et lid-commissar is. heeft de bevoegd
heden van den voorzitter, bedoeld in artikel 75. 

82. 1. Tijd en plaats van een voorgenomen 
plaatselijk onderzoek of van een verhoor van 
getuigen of deskundigen, worden door den 
!e ider, zoo mogelijk, t ijdig vooraf ter kenn is 
van partijen gebracht. 

2. Deze kunnen bij het plaatselijk onder
zoek en bij het verhoor van getuigen of des
kundigen tegenwoordig zijn en verzoeken, dat 
door haar rriedegebrachte personen a ls ge
tu igen of deskundigen zullen worden gehoord . 
De !e ider van het onderzoek kan bevelen, dat 
dit gehee l of gedeeltelijk plaats hebbe buiten 
tegenwoordigheid van eene partij . 

83. De le ider van een voorbereidend onder
zoek handhaaft de orde ter plaatse, waar hij 
zij ne ambtsverrichtingen vervult. H ij heeft 

daarbij de bevoegdheden, in artikel 41 aan 
den voorzitter van het gerecht voor het hand
haven van de orde ter terechtzitting verleend. 

84. 1. De uitkomsten van het voorbereidend 
onderzoek worden door den !eider geconsta
teerd bij proces-verbaal . 

2. Na afloop van het onderzoek zendt· de 
]e ider de vanwege den voorz itter in zijne 
h anden gestelde stukken van het geding aan 
dezen terug. Hij voegt daarbij de opgemaakte 
processen-verbaal. 

85. Het lid-commissaris wordt in zijne 
ambtsverrichtingen bijgestaan door den grif
fier van zijn gerecht, di e hem bij het voor
bereidend onderzoek ve rgezelt, de vereischte 
processen-verbaal opstelt, deze met hem onder
teekent en namens hem getu igen en deskun
digen oproept. 

§ 4. Van de behandeling ter 
tc,·echtzitting . 

86. 1. Door den voo1·z itter wordt de dag 
voor de behandel ing van het beroep ter te
rechtzitting vastge teld en door den griffier 
ter kennis van de partij en gebracht. 

2. Deze dag wordt zoodanig bepaald, dat 
de terechtzitting niet wordt gehouden, dan 
nadat de contra-memorien zijn ingediend of 
de termij nen voo r de indiening daarvan zijn 
verloopen . 

87. 1. Voor de behandeling van het ge
ding ter te1·echtzitt ing worden a lle daarop be
trekking hebbende stukken, hetzij de oorspron
kel ijke stukken, hetzij door den griffier ge
waarmerkte afschriften daarvan: 

a. op den door den voorzitter te bepalen 
voet, ter inzage gezonden aan de leden, die 
voor de behandel ing zullen zitting nemen; 

b. gedurende ten minste zes dagen ter grif
fie, of indien de terechtz itting buiten de stand
plaats wordt gehouden, in het gerechtsgebouw 
op de zittingplaats, nedergelegd ter koste
looze inzage van belanghebbenden. 

2. De nederlegging wordt door den grif
fier tijd ig ter kennis gebracht van de par
tijen. 

88. 1. De voorzitter van het gerecht is be
voegd ambtshalve, a l dan niet op grond van 
een daartoe strekkend verzoek van eene partij , 
bepaalde getuigen of deskundigen ter terecht
zitting te doen oproepen, of met eene werk
zaamheid te belasten. 

2. Van eene afwijzende beschikking van 
den voorz itter op een daartoe strekkend ver
zoek van eene partij staat gedurende drie 
dagen na ontvangst daarvan, beroep open bij 
het college, waarvoor het twistgeding client. 

89 . 1. P.artij en kunnen getuigen en des kun
digen medebrengen ter terechtz itt ing of bij 
deurwaarders-exploit oproepen om aldaar te 
rnrschijnen. 

2. De namen der getuigen en deskundigen, 
d ie gedagvaard zijn of te r terechtzitting zul
len worden medegebracht, worden door par
t ijen ten minste drie dagen voor de terecht
zitting aan den voorzitter medegedeeld. 

3. Deurwaarders hebben voor de werkzaam
heden, ingevolge de bepaling· van het eerste 
lid door hen verricht, aanspraak op belooning 
ten laste va n de partij welke hen in het werk 
heeft gesteld, overeenkomstig de bepalingen 
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van het tar ief van gerechtskosten in straf
zaken. 

90. De namen der getuigen en deskundi
gen, ln-achtens de beide voorgaande artikelen 
opgeroepen, worden door den griffier zoo 
spoedig mogelijk aan partijen medegedeeld . 

91, 1. De terechtzitting wordt door den 
voorzitter geopend, geleid en gesloten. Hij 
draagt de te behandel en zaken voor en zorgt, 
dat deze op doelmatige wijze tot beslissing 
worden gebracht. 

2. De voorzitter doet het onderzoek een 
aanvaug nemen door de partijen, hare gevol
machtigden en raadslieden af te vragen hunne 
namen, voornamen en woonplaatsen. 

3. Hij doet den griffier vervolgens de con
clusi en der aangevallen beslissing en der 
klaagschriften en contra-memorien voorlezen. 

4. Het onderzoek wordt onafgebroken 
voortgezet, behoudens de gevallen waarin de 
wet onderbreking toelaat. 

92. 1. De getuigen en deskundigen zullen 
zich, zonder verlof van het gerecht, n iet van 
een schriftelijk opstel mogen bedienen. 

2. Zij geven, v66r den aanvang van hun ver
hoor, hunne namen, voornamen, beroepen en 
woonplaatsen op en doen, alvorens hunne ver
klaringen af te leggen, in handen van den voor
zitter den eed of de belofte : de getu igcn, 
dat zij zullen zeggen de geheele waarheid en 
niets clan de waarheid ; de deskundigen, dat 
zij verslag zullen doen naar hun geweten. 

3. Het gerecht kan bevelen, dat bepaalde 
personen zullen worden gehoord zonder het 
afleggen van eed of belofte. 

4. Ambtshalve of op verzoek van eene der 
partijen · kan het gere.cht bevelen, dat de ver
klaring van een getuige of deskundige geheel 
in het proces-verbaal der terechtzitting zal 
worden opgenomen. Aan zoodanig bevel wordt 
terstond gevolg gegeven, waarna het in schrift 
gestelde aan den getuige of deskundige wordt 
voorgelezen en door dezen met den voorzitter 
en den griffier wordt onderteekend. Hee ft 
onderteekeni ng niet pl aats, dan wordt de re
den daarvan in het proces-verbaal vermeld. 

5. Getuigen en deskundigen kunnen door 
den voorzitter en de leden en, door tusschen
komst van den voorzitter, door partijen wor
den ondervraagd. 

6. Vragen door het gerecht, op verzoek van 
eene der partijen of ambtshalve, gewraakt, 
hetzij als niet ter zake dienende, hetzij om 
andere te vermelden redenen, worden niet 
gedaan. 

7. De volgorde waarin getuigen en des
kund igen zullen worden gehoord, alsmede de 
met het oog op hm;me onbevangenheid ter 
terechtzitting te nemen maatregelen, worden 
door den voorzitter bepaald. 

8. Getuigen en deskundigen mogen zich 
niet verwijderen, clan nadat zij van den voor
zitter daartoe verlof hebben bekomen. 

93. 1. De partijen kunnen elkander door 
tusschenkomst van den voorzitter vragen stel
len. Zij kunnen zoowel door den voorzitter als 
door de overige leden van het gerecht worden 
ondervraagd. 

2. Vragen door het gerecht, op verzoek van 
eene der partijen of ambtshal ve, gewraakt, 
hetzij als niet ter zake dienende, hetzij om 
andere te vermelden redenen, worden niet ge
daan. 

94 . 1. Aan ieder der partijen wordt op 
haar verzoek door den voorzitter het woord 
verleend, voor het uitoefenen der haar toe
gekende bevoegdheden. 

2. V66rdat de behandeling der zaak ter te
rechtz itting wordt gesloten, heeft ieder der 
partijen het recht het woord. te voeren. 

3. De voorzitter deelt vervolgens mede, 
wanneer uitspr aak zal worden gedaan. 

95. 1. Het gerecht kan bevelen, dat eene 
partij zal worden opgeroepen, om op eene be
paa l de terech tzi tti ng in persoon te verschij nen, 
tot het geven van inlichtingen. Geldt dit be
vel een natl.mrlijk persoon onbekwaam om in 
rechte te staan, dan houdt het tevens in , hetzij 
dat deze onbekwame in persoon of bij zijnen 
vertegenwoordiger, hetzij dat beiden zullen 
verschij nen. 

2. De oproep ing geschiedt door den grif
fier. 

3. De opgeroepenen kunnen ook te zamen 
worden gehoord. 

4. H et gerecht kan de tegenwoordigheid 
bij het verhoor verbieden van gemachtigden, 
raadslieden of anderen, wier aanwez igheid 
ongewen cht voorkomt. 

96 . Het gerecht kan bevelen, dat het on
derzoek zal worden gesloten of dat geen ver
der verhoor van getuigcn of deskundigen zaI 
plaats hebben, wanneer naar zijne meening de 
zaak voldoende is toegel icht of door de reed& 
gehoorde getuigen en deskundigen, hetzij de 
fe iten voldoende tot klaarheid zijn gebracht, 
hetzij de voor het nemen van eene beslissing 
noodzakelijke feitelijke gegevens zijn aange
voerd. 

97. Het gerecht kan ambtshalve of op 
verzoek van eene der partijen het onderzoek 
schorsen, tot het bij het besluit tot schorsing 
vermelde tijdstip. 

§ 5. Van de behandeling in raadkamer. 

98. 1. Het gerecht beraadslaagt en beslist 
in raadkamer en grondt de uitspraak uitslui
tend op hetgeen ter terechtzitting heeft plaats 
gehad en op die stukken, ten aanzien waar
van de voorschriften van artikel 87 zijn toe-
gepast. · 

· 2. De raadkamer wordt gehouden terstond 
na afloop, hetzij van de terechtzitting waarop 
het onderzoek heeft pl aats gehad, hetzij van de 
behandeling der zaak ter terechtzitting, tenzij 
het gerecht een ander tijdstip daarvoor be
paalt. 

3. Wordt door het gerecht de uitspraak 
der beslissing uitgesteld, dan brengt de grif
fier de nieuwe dagbepaling ter kennis van 
de partijen. 

4. I n geen geval m ag de uitspraak later 
clan drie weken na het slui ten van het onder
zoek plaats hebben. 

99 . 1. Blijkt tijdens de behandeling in raad
kamer, dat het onderzoek niet volledig is ge
weest, dan kan het gerecht bij met redenen 
omkleed bevel gelasten, dat op eene daarbij 
aangewezen terechtzitting het onderzoek wordt· 
hervat. 

2. Het bevel wijst aan de getuigen of des
kundigen, van wie het verhoor en omschrijft 
de bescheiden, waarva n de behandeling ter 
terechtzitting door het gerecht noodig wordt 
geacht. 

3. De getuigen of deskundigen, wier ver-
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hoor is gelast, warden door den griffier op
geroepen en ten aanz ien van de bescheiden 
in het bevel omschreven wordt gehandeld 
overeenkomstig a r tikel 87 . 

4. De dag, waarop de terechtz itting zal 
warden gehouden, wordt door den griffier aan 
partijen medegedeeld. 

100 . l. In het geval, voorzien in het eerste 
lid van art ikel 99, kan het gerecht ook, bij 
met redenen omkleed bevel , a lsnog een voor
bereidend onderzoek of we! alsnog toepassing 
van artikel 76 of van artikel 75 gelasten. 

2. Op een voorbere idend onderzoek, als 
bedoeld in het voorgaande lid, v inden de
arti kelen 78- 85 overeenkomstige toepassing, 
met <lien verstande, dat de machtigingen, be
doeld in de a r t ikelen 79, tweede lid, en 80, 
eerste lid , indien zij niet in het bevel van het 
gerecht zijn opgenomen, afzonderlijk door den 
voorz itter kunnen warden verleend. 

3. Indien alsnog toepass ing van artikel 76 
of van art ikel 75 wordt bevolen, omschrijft 
het bevel nauwkeurig de te geven opdrach t 
of de te verzenden aanvrage. 

101. l. De voorzitter draagt zorg, dat aan 
de in het voorgaande artikel bedoelde beve
len uitvoering wordt gegeven. 

2. Hij bepaalt na afloop van het voorbe
rnidend onderzoek of na ontvangst van het 
-deskundigenrappor t of het antwoord op de 
verzonden aanvrage, met inach tneming van 
a r t ikel 87, den dag voor de hervatting van 
<le behandeling ter terechtzitting . 

3. De griffier geeft van d ie dagbepaling 
lrnnnis aan de partijen. 

Afdee li ng III. 

Van eenige bijzondere gedingen in 
eersten aanleg. 

§ l. Van beslissing bij voorraad. 

102. l. In a lle gevallen, waarin beroep op 
<len rechter open staat, <loch waarin, ter voor
koming van nadeel , voor den ambtenaar eene 
onverwijlde voorziening wenschelijk is, kan 
deze bij een met r~denen omkleed verzoek
.schrift aan den voorzitter van het gerecht, . 
dat ten aanzien van de hoofdzaak bevoegd is, 
eene beslissing bij voorraad vragen. Met in
ach tneming van de eischen van het openbaar 
belang doet de voorzitter zoo spoedig mogel ijk 
uitspraak. 

2. Indien de Centrale R aad ten aanzien 
van de hoofdzaak in eersten aanleg bevoegd 
is, vraagt de ambtenaar de beslissing bij 
voorraad aan den voorzitter van het Ambte
narengerecht, dat ten aanzien van de hoofd. 
zaak bevoegd zou zijn geweest, indien deze 
niet tot de bevoegdheid van den Centralen 
Raad van Beroep behoorde. 

3. H et ve rzoek mist schorsende kracht. 
4. De voorzi tter deelt zijne beslissing zoo 

spoedig mogelijk mede aan den verzoeker en 
aan het orgaan welks besluit, handeling of 
weiger ing is aangevallen . Hij kan beslissen 
dat geene termen bestaan voor eene uitspraak 
bij voorraad . 

5. Tegen de uitspraak des voorzitters staat 
geene voorziening open. Zij heeft geen betee
kenis voor de beslissing in de hoofdzaak. Zij 
vervalt, indien niet binnen 8 dagen beroep 

blj het bevoegde Ambtenarengerecht of bij den 
Centralen Raad is ingesteld. 

6. De behandeling en de uitspraak ge
schieden in raadkamer. De voorzitter is be
voegd partijen, getuigen en deskundigen te 
hooren. De bepalingen omtrent de oproeping 
en het verhoor van deze personen ter terech t
zitting van het gewoon geding vinden overeen
komst ige toepassing. 

§ 2. Van beroep v66r disciplina,ire stmf• 
oplegging. 

103. l. Het bevoegd gezag, dat zelf tot 
strafoplegging wenscht over te gaan, kan van 
zijn voornem e n aan den betrok:kene kennis 
geven. De kennisgeving vermeldt de discipli
naire straf, die· het bevoegd gezag voornemens 
is op te leggen benevens de gronden, die het 
daarvoor meent te hebben. 

2. De betrokkene kan gedurende 14 dagen 
na ontvangst der kennisgeving een klaag· 
schrift inzenden bij het bevoegd Ambtenaren
gerecht, of, indien de Centrale Raad van Be
roep bevoegd is, bij dezen ·R aad. Bevoegd is 
het gerecht, dat bevoegd zou zijn van een 
beroep kennis te nemen, indien het bevoegd 
gezag de straf had opgelegd. 

3. De voorzitter van het gerech t deel t de 
.inzending van het klaagschrift binnen drie 
dagen na ontvangst aan het bevoegd gezag 
mede. De zaak wordt verder a ls een gewoon 
ged ing behandeld; echter is griffierecht noch 
in eersten aanleg noch in hooger beroep ver
schuldigd en neemt het gerecht, in de plaats 
van het bevoegd gezag, de besl iss ing, die naar 
zijn oordeel genomen behoort te warden. 

4. Indien de betrokkene niet tijdig een 
klaagschrift inzendt, legt het bevoegd gezag 
de in de kennisgeving vermelde straf op. Be
roep ingevolge deze wet is dan uitgesloten. 

§ 3. Van beroep bij niet of niet volledig ge
volg gev en aan eene veroordeeling. 

104. l. Indien aan eene veroordeeling, in 
zoover zij niet op geld luidt, niet of niet vol
led ig gevolg gegeven wordt, nadat de uit
spraak onherroepelij k is geworden, is de 
ambtenaar bevoegd deswege een beroep in te 
dienen bij het gerecht, dat de zaak heeft be
handeld. 

2. Het beroep wordt ingesteld binnen 6 
maanden, nadat de uitspraak onherroepelijk 
is geworden. 

3. Indien het beroep gegrond bevonden 
wordt, veroordeelt het gerecht het betrokken 
lichaam tot vergoeding. Het gerecht stel t het 
bedrag der schadevergoeding bij de uitspraak 
vast. De voorzitter geeft daarvoor, zoodra de 
u itspraak in kracht van gewijsde is gegaan, 
een bevelschrift van tenuitvoerlegging a£. 

A f dee I in g IV. 

Van het geding in hooger beroep. 

§ l. Jnl eidende bepalingen. 
105. l. Ieder der partijen is bevoegd tegen 

een door een Ambtenarengerecht gewezen 
eindvonnis hooger beroep in te stellen. 

2. Tegen vonnissen, d ie niet zijn eindvon
nissen, kan slechts tegel ijk met het beroep 
tegen het e indvonnis hooger beroep warden in
gesteld. 
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3. In hooger beroep is geene beslissing bij 
voorraad mogelij k. 

106. l. H et hooger beroep wordt ingesteld 
binnen 30 dagen na den <l ag, waarop de aan
gevallen uitspraak gewezen is. 

2. Het wordt ingesteld door het inzenden 
v an een beroepschrift ter griffie van den Cen
tr a len R aad van B eroep. 

3. H et tegen een dee! eener ui tspraa'k in
g esteld beroep wordt geacht tegen de geheele 
ui tspraak gericht te zijn. 

107. l. H et hooger beroep schorst de ui t
spraak , waa rtegen het gericht is . 

2. Zij , die in het twistgeding in eersten 
aanleg pa rtij geweest zij n , treden ook bij de 
beh andeling in hooger beroep a ls zoodani g op. 

§ 2. V an de behandel ing. 

108. l. D e beha ndeling in hooger be roep 
geschiedt a ls in eersten aa nleg, behoudens de 
navo lgende a fwijki ngen : 

a. dat van het beroepschrift zooveel af
schriften worden overgelegd , a ls er , beha lve 
d en inzender , pa rtij en in he t twistgedi ng zijn ; 

b. dat het beroepschrift in pl aats van het 
in a rtike l 64 onder 2°. voorgeschrevene eene 
omschrijving va n de aangeva llen ui tspraak 
van het Ambtena rengerech t moet bevatten; 

c. dat in het in a rt ikel 71 bedoelde geva l 
de Centra le R aad bovendi en van het inge
s teld beroep zoo spoedig mogelijk mededeeling 
doet aan het Ambtena rengerech t, dat in het 
ged ing uitspraak heeft gedaan ; 

d. da t de griffi er va n <li t gerecht de stuk
k en van het geding en een a fschrift van de 
a a ngevall en ui tspraak binnen drie dagen in
zendt ter griffi e van den Cen t ra l en R aad ; 

e. dat de voorzitte r bij het vaststell en van 
den <l ag voor de behandeling van het beroep 
ter terech tz itt ing, ind ien hem zulks wensche-
1 ijk voor komt, een lid aanwijst om a ldaar a ls 
1·apporteur op te t reden , we lke rap porteur 
alsdan zij n rapport uitbreng t , nadat de grif
fi er de in art ikel 91 bedoelde conclusien heeft 
voorgelezen. 

2. Indien meer pa rtij en binnen den daar
voor bepaalden termijn hooger beroe p inge
s teld hebben, warden ha re beroepen tegelijk 
behandeld en bes! ist . 

§ 3. Van de uitspraak. 

109. De Centrale R aad van B eroep beves
-tigt de ui ts praak van het Ambtenarengerecht, 
h etzij met overneming, hetzij met ve1·betering 
van de gronden , of doet , met geheele of ge
-deel telijke vernieti g ing daarva n, hetgeen <lit 
gerech t had behooren te doen. 

110. 1. W anneer het A m btena rengerecht de 
niet ontvankelijkhe id va n het beroe p heeft 
uitgesp roken en de Centra le Raad van Be
Toep deze ui ts praak vernieti gt met ontvanke
lij1.--verkl aring van het beroep, wordt de zaak 
naa r het Ambtena rengerecht teruggewezen om 
te worden hervat in den stand, waarin zij zich 
bevond. 

2. De gr iffier va n den Centralen R aad van 
B eroep zendt de processtukken , onder m ede
zending va n een a fsci\rift der besli ss ing, zoo 
spoedi g mogelijk .in ter g riffi e va n het Amb
tenarengerech t . 

3. D e voorzitte r van het Ambtena renge
_rncht bepaalt den <lag voor de behandeling. 
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4. De griffi er geeft van die dagbe paling 
kennis aan de pa rtijen. 

111. 1. Indien aan eene veroordeeling, in 
zoover zij niet op geld I uidt, ni et of niet vol
ledig wordt gevol g gegeven, is de ambtenaar 
bevoegd deswege een beroep in te dienen bij 
het Ambtenarengerecht , da t de zaak in eer
sten aanleg heeft behandeld. 

2. H et tweede en het derde lid van art ikel 
104 v inden overeenkomsti ge toepass ing. 

A f d ee I i n g V . 

V an herzien ing. 

§ l. Inl eidende bepalingen . 

112. l. I eder der p a rt ij en in een twistge
ding is bevoegd, nadat de daarin gewezen 
uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, 
de herziening daarvan te verzoeken. 

2. Zij wordt verzocht op grond, dat geble
ken is van eenige omstandighe id , di e bij de 
beha ndeling van het beroep aan het gerecht 
niet bekend was en die op zichze lf of in ver
band met ande re feiten of omstand igheden 
ernstigen twijfe l doet ontstaan aan de juist
heid van de ui ts praak. 

3. Va n ui tspraken, die niet zijn einduit
spraken , kan de herziening slech ts tegelijk 
met di e van de eindui tspraak warden ver
zoch t. 

113. l. De he rziening wordt verzocht aan 
het gerech t, dat de aangevallen uitspraa k 
heeft gewezen. 

2. H et verzoek om herzien ing mist schor
sende kracht. 

§ 2. Van de behandel ing. 

114. Op de behandeling va n een verzoek 
om herz iening vinden de voorschriften omtrent 
de behandeli ng in eersten aanleg of in hooger 
beroep overeenkomstige toepassing. 

TlTEL III. 

Van mlddelen tot bewaring en verwerke
Jljklng van recbt. 

§ l. I nl eidende bepal ing. 

115. 1. Onder bezoldig ing wordt in dezen 
t itel ve rstaan het geldsbedrag , da t een ambte
naa r tijdens zijne ambtsbetrekking ter beloo
ning va n de door hem bewezen di ensten , on
der welke benam ing ook, geniet na a ftrek 
van hetgeen in mindering wordt gebracht : 

a. voor verhaa l van pensioensbijdragen ; 
b. voo r voorcleelen , in het ambt genoten . 
2. Onder bezoldig ing is in dezen titel 

wach tgeld begrepen. 
3. Onder pensioen wordt in dezen titel ver

staan het geldsbedra g, da t een gewezen amb
tenaa r a ls zooda nig of de weduwe of de wee
zen van een ambtenaar, onder welke bena
ming ook, genieten na a ftrek van hetgeen in 
minder ing wordt gebracht voor verhaal van 
pensioensbijdragen. 

4. Beslag omvat in dezen ti tel vereenvou
digd beslag, de vorderingen van artikel 7 van 
de wet va n 22 Mei 1845, Staatsblad n°. 22, 
op de invordering van 's Rijks directe b~las
t ingen, en van a rt ikel 44 van de Dienstplicht:
wet inbegrepen. 

64 
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§ 2. Van inhouding. 
116. 1. Op e door den Staat en de open

bare l ichamen verschuldigde bezoldig ingen en 
pensioenen kan warden ingehouden, hetgeen 
de ambtenaar aan hen zelf verschuldigd is. 

2. Pensioenen worden geach t te dezen te
vens verschuldigd te zijn door het li chaam, 
in welks dienst de ambtenaar stond bij het 
e inde van den voor pensioen geldigen dienst
t ij d. 

3. Belastingen warden geacht te dezen 
tevens verschuldigd te zijn aan het lichaam, 
dat met de invordering is belast. 

4. Buiten de gevallen, bedoeld in de voor
gaande leden, kan inhouding a lleen plaats 
hebben krachtens bijzondere wetsbepal ing. 

§ 3. Van beslag. 
117. T en aanzien van beslagen, gelegd op 

bezoldigingen en pensioenen, vinden de voor
schr iften van het gemeene recht toepassing. 

§ 4. Van korting. 
118. 1. De Staat en de openbare lichamen 

kunnen op de door hen verschuldigde bezol
d ig ingen en pens ioenen ten behoeve van 
schulde ischers van den ambtenaar kortingen 
toepassen, m its deze de vorderingen van de 
schulde ischers erkent. 

2. Al s door den ambtenaar erkend gelden 
de vorderingen, waarvan het bestaan uit eene 
in kracht van gewijsde gegane rechterlijke 
uitspraak of eene au thentieke akte blijkt. 

§ 5. Van de mogelijkheid van inhouding, 
beslag en korting. 

119. 1. B ezoldiging is voor de eerste f 2000 
per jaa r , of dee! van dat bedrag, voor in
houding, beslag en korting vatbaar tot een 
vierde· ' 

voor' het meerdere tot Mn derde. 
2. Indien verscheidene bezoldigingen tege

lijk genoten warden, warden zij voor de toe
passing van het voorgaande lid als een be
zoldi g ing aangemerkt. 

3. P ensioen is voor de eerste f 800 per jaar, 
of dee! van dat bedrag, voor inhouding, be
slag en korting niet vatbaar; 

voor de tweede f 800 per jaar, of dee! van 
dat bedrag, is het daarvoor vatbaar tot Mn 
vierde; 

voor de derde f 800 per jaar, of dee! van 
dat bed rag, tot drie ach tste; 

voor de v ierde f 800 per jaar, of dee! van 
dat bed rag, tot de he! ft; 

voor het meerdere onbeperkt. 
4. Indien verscheidene pensioenen tegelijk 

genoten warden, warden zij voor de toepassing 
van het voorgaaude lid a ls een pensioen aan
gemerkt. 

5. Indien pensioen naast bezoldig ing wordt 
genoten, wordt het geleelte van het pensioen, 
vatbaar voor inhoudi ng, beslag en kort ing, 
berekend als volgt: 

de bedragen van pensioen en bezold ig ing 
warden samengevoegd, waarna overeenkomstig 
lid 3 wordt berekend, welk gedeel te voor in
houding, beslag en korting vatbaar is; 

van het aldus gevonden bedrag wordt het 
gedeelte van de bezoldig ing, dat overeenkom
stig I id 1 en 2 voor inhouding, beslag en kor 
t ing vatbaar is, a fgetrokken. 

120. 1. De beperkingen van het vorig ar
tikel gelden niet ten aanzien van inhoud ing, 
beslag en korting: 

a. tot verhaal van onderhoud, ingevolge de 
wet verschuldigd, kosten door derden ten be
hoeve van zoodanig onderhoud gemaakt inbe
grepen; 

b. ter zake van eene disciplinaire strafop
legging; 

c. tot verhaal van boete, door den straf
rech ter opgelegd; 

d. tot verhaal van hetgeen de ambtenaar 
ter zake van schade, in verband met de uit
oefening van den dienst opzettelij k veroor
zaakt, aan den Staat of een openbaar lichaam 
schuldi g is; 

e. tot verhaal van hetgeen op de bezoldi
ging of het pensioen is vooru itbetaald of 
voorgeschoten of tengevolge van onjuiste op
gaven van den ambtenaar daarop te veel is 
betaald. 

2. In geval van beslag v indt bet voor
gaande I id a Ileen toepassing, indien <lit ar
tikel in het exploit of, in geval van vereen
voudigd be lag, in de kennisgeving ui tdrukke
lijk is vermeld. 

121. 1. I nhoud ing kan plaats hebben on
danks toegestane kort ing of gelegd beslag en 
ondanks faill issement van den ambtenaar of 
hem verleende surseance van betal ing. Tij
dens fa ill issement is de inhouding, uitgezon
derd de gevall en, bedoeld in artikel 120, be
perkt tot het dee! van de bezol diging of het 
pensioen, dat in het fa illissement valt. 

2. Beslag sluit korting uit. Indien de kor
ting plaat heeft ter zake van eene inschuld, 
voor welke de beperkingen van artikel 119 
niet gelden, sluit beslag korting slechts ui t 
tot het in dat artikel bepaalde dee! van de 
bezoldiging of het pensioen, tenzij het over
eenkomstig artikel 120 is gelegd. 

3. Faillissement van den ambtenaar en hem 
verleende surseance van betal ing sluiten kor
ting uit. 

122. 1. Indien een ingehouden, in beslag 
genomen of gekort bedrag tusschen meerdere 
schulde ischers moet warden verdeeld, ge
schiedt de verdeeling pondspondsgewijze naar 
evenredigheid der inschulden, voo r zoover niet 
de eene chuldeischer boven den anderen 
voorrang heeft. 

2. Indien naast inschulden, voor welke de 
beperkingen van artikel . 119 niet gelden, oak 
andere in de verdeel ing moeten warden be
grepen, wordt eerst het in artikel 119 be
paalde dee! van <lit bedrag onder alle schuld
e ischers zonder onderscheid ve rdeeld. 

§ 6. Van overdracht van het 1·echt op bezoldi-
ging of pensioen, inpandgeving en 

soortgelij ke handelingen . 

123. 1. Overdracht, inpandgeving of elke 
andere handeling, waardoor de ambtenaar 
eenig rech t op zijn bezoldig ing of pens ioen 
aan een derde toekent, is slechts geld ig: 

a. indi en zij geschiedt met goedkeuring 
van den Staat, die of het openbaar lichaam , 
dat de bezoldiging of het pensioen verschul
di gd is ; 

b. indien zij geschiedt aan eene instelling 
van openbaar nut, geplaatst op eene door On
zen Mini ter van Financien opgemaakte en in 
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de Nederlandsche Staatscourant openbaar ge
maakte 1 ijst. 

2. Zij is bovendien slechts geldig voor het 
dee! van de bezoldiging of het pensioen, dat 
overeenkom t ig artikel 119 vatbaar is voor 
inhouding, beslag en korting. 

3. Volmacht tot invordering van de be
zoldiging of van het pensioen, onder welken 
vorm of welke benaming ook door den amb
tenaar verleend , is steeds herroepelijk. 

§ 7. Slotbepaling. 

124. 1. De bepal ingen van dezen titel blij
ven van toepassing op de bezoldigingen van 
tot de N ederlandsche Land- of Zeemacht be
hoorende ambtenaren, ook indien zij buiten 
het Rijk in Europa als zoodanig werkzaam 
zijn. 

2. Zij vinden overeenkomstige toepassing op: 
a. de bezolclig ingen van hen, die, anders 

clan krachtens eene arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht, hier te lande aangesteld zijn 
om buiten het Koninkrijk in openbaren dienst 
werkzaam te zijn ; 

b. de pensioenen, ingevolge eenig algemeen 
verb indend voorschrift verschuldigd door den 
Staat of een ig openbaar lichaam hier te lande 
aan personen, die niet zijn gewezen ambte
naar of wecluwe of wees van een ambtenaar; 

c. de bezoldigingen en pensioenen, door een 
overzeesch openbaar lichaain verschuldigd, 
voor zoover zij hier te l ande betaalbaar zijn 
gesteld. 

'.l'ITEL IV. 

BepaUn g·en van materleel recht. 

125 . l. Voor zoover deze onderwerpen niet 
reeds bij of krachtens de wet zijn geregeld , 
worden voor de ambtenaren, door of vanwege 
het Rijk aangestelcl, bij of krachtens a lge
meenen maatregel van bestuur voorschr iften 
vastgestel d betreffende: 

a. aanstell ing; 
b. schorsi ng; 
c. ontslag; 
d. bezoldi g ing; 
e. wachtgeld; 
/. diensttijden ; 
r,. verlof en vacantie en aanspraken in ge

val van ziekte; 
h. overige rechten en verpl ichtingen der 

ambtenaren; 
i. di sc ipl ina ire straffen ; 
j . administratieve instanties, als becloeld in 

het tweede en derde lid van artikel 3, voor 
zoover cl eze worden mogelijk gemaakt ; 

k . de wijze, waarop aan vereenigingen van 
ambtenaren gelegenheid . wordt gegeven ten 
aanz ien van de dezen betreffende a lgemeen 
ve rbinclende voorschriften haar gevoelen te 
doen kennen. 

2. Onder gelijk voorbehoud stel t bet be
voegd gezag der provincien, gemeenten, wa
tersch appen, veenschappen en veenpolders 
voor de ambtenaren , door of vanwege deze 
lichamen aangesteld , voorschriften vast om
trent de onderwerpen in het eerste lid ge
noemd. 

126 . 1. Indien het bevoegd gezag eener pro
vincie nalatig blijft aan het voorgaande ar
t ikel uitvoering te geven, of wel, ingeval Wij 

aanvulling, wijz1ging of intrekking van ge
geven uitvoeringsvoorschriften gewenscht ach
ten, zoodanige aanvulling, wijziging of intrek
king ondanks daartoe strekkende aanmaning 
binnen een te stell en termijn van ten minste 
dri e maanden niet tot stand brengt, zijn Wij 
bevoegd Gedeputeerde Staten uit te noodigen 
het noodzakelijk besluit vast te stellen. Blij
ven ook Gedeputeerde Staten in gebreke, zoo 
geschi edt de vaststell ing door Onzen Com
missaris in de provincie. Een ingevolge dit 
lid vastgesteld bes! uit wordt geacht van het 
bevoegd gezag afkomst ig te zijn. De afkond i
g ing gesch iedt binnen veertien dagen, nadat 
het besluit door het bevoegd gezag is ont
vangen; in het gebruikelijke formul ier van 
afkond ig ing warden daarbij de nooclzakelijke 
wijzigingen aangebracht. 

2. Het voorgaande lid vinclt overeenkom
stige toepass ing voor de voorschriften vast t,> 
stel I en door het bevoegd gezag der gemeen
ten, met dien verstande, dat voor Ons Ge
deputeerde Staten in de plaat.s treden, de uit
noodiging wordt gericht tot Burgemeeste r en 
Wethouclers en dat, blijven ook dezen in ge
breke, de vaststelling geschiedt door Gedepu
teerde Staten. De be lui ten van Burgemees
ter en Wethouders en van Gedeputeerde Sta
ten behoeven Ooze goedkeuring. H et bevoegd 
gezag cler gemeenten wordt v66r goedkeur ing 
in de gelegenheid gesteld zijn gevoelen ken
baar te maken. 

3. De beide voorgaande leden vinden over
eenkomstige toepassing voor de voorschr iften 
vast te stellen door bet bevoegd gezag der 
waterschappen, veenschappen en veenpol ders, 
met dien verstande, dat het eerste I id toe pas
sing vinclt, indien Provinciale Staten na latig 
zijn in de reglementen dier instellingen de 
noodige uitvoering aan ar·t ikel 125 te geven, 
of we] , ingeval de in deze reglementen op
genomen uitvoeringsvoorschriften naar Ons 
oorcleel aanvulling, wijziging of intrekking 
behoeven, en het tweede lid , voor zoover de 
uitvoering van artikel 125 geheel of gedeel
telijk aan de besturen de1· instellingen ·zelf 
is overgelaten. I n bet laatste geval 1·ichten 
Gedeputeerde Staten de uitnoodiging tot het 
door hen aangewezen gezag of een door hen 
benoemden bijzonderen commissaris. 

127. Tegenover den Staat of het openbaar 
lichaam beschikt de gehuwde vrouw zelfstan
dig over de bezoldiging of het pensioen, aan 
haar als ambtenares of gewezen ambtenares 
door den Staat of een openbaar lichaam ver
schuldigd. 

TITEL V. 
StrafbepaUng ; overg·an g·s - en slotbe 

paUn gen. 
§ 1. Strafbepaling. 

128. 1. Hij die, a ls partij , den vertegen
woordi ger van een persoon, onbekwaam om 
in rechte te staan, daaronder begrepen, opge
roepen, de in het eerste I id van artikel 30 
omschreven verplichting niet nakomt, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste eene 
maand of geldboete van ten hoogste honderd 
gulden. 

2. H et feit wordt beschouwd als eene over
trecling. 
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§ 2. Overgangsbepalingen. 

129. De in artikel 8 bedoelde ledenl ij sten 
gelden voor de eerste maal, afgez ien van het 
jaa r h arer vaststelli ng, gedurende de vijf ka
lenderjaren, op dit jaar volgende. 

130. In het geval , bedoeld in artikel 139a 
der Beroepswet, vinden de artikelen 139b-
139h dier wet op de Ambtenarengerechten 
overeenkomstige toepas ing. 

131. H et tweede lid van artikel 123 is niet 
van toepass ing op pensioenen v66r de inwer
kingtreding van Titel III toegekend . 

132. Indien eene inhouding of eene korting 
reeds v66r de inwerkingtreding van Ti tel III 
is aangevangen , een beslag ree ds da.arv66r is 
gelegd, eene overdracht, eene inpandgeving 
of andere handeling of eene volmachtverlee
ning reed daarv66r heeft plaats gehad, vin
den de bepal ingen van Titel III, behoudens 
het voorgaande artikel , toepass ing op de ter
mijnen van bezoldiging en pensioen, verschij 
nend op of na den dag der inwerkingtreding. 

133 . 1. B innen eenjaar na de invoering van 
artikel 125 moet aan dit artikel uitvoering 
zijn gegeven. 

2. De door het bevoegd gezag der provin
cien, gemeenten, waterschappen, veenschap
pen en veenpolders op het oogenblik van de 
invoer ing van artikel 125 vastgestelde voor
schr iften, die betreffen onderwerpen in dat 
a rtikel vermeld, blijven .bij die invoering van 
kracht en worden geacht tot u itvoering van 
artikel 125 te zij n gegeven. 

§ 3. Slotbepalingen. 

134. 1. Bij of krachtens algemeenen maat
regel van bestuur worden bepali ngen vastge
steld betreffende de gevallen waarin en de 
voorwaarden waaronder door of vanwege het 
Rijk indienstnem ing op arbeid overeenkom
sten naar burgerlijk recht kan plaats hebben. 
-Artikel 133, eerste lid , vindt overeenkomstige 
toepassing. 

2. Omtrent dezelfde onderwerpen worden 
door het bevoegd gezag der prov incien, ge
meenten, waterschappen, veenschappen en 
veenpolders bepalingen vastgesteld, indien 
door of vanwege die lichamen indienstneming 
op arbeidsovereenkom ten naar burgerlijk recht 
plaats heeft. De artikelen 126 en 133, tweede 
lid, vinden overeenkomstige toepassing. 

135. De artikel en dezer wet treden in wer
king op een door Ons te bepalen tijdstip, dat 
voor verschillende artikelen verschillend kan 
worden gesteld . 

136. Bij het inwerkingtreden van Titel III 
I. zij n, voor zoover zij nog van kracht 

waren, afgeschaft: 
1°. de wet van 19 p luviose an III (7 Fe

bruari 1795 ; Bulletin des Lois 121, n°. 640 ); 
2°. de wet van 21 ventose an IX {12 M aart 

1801; Bulletin des Lois 74, n°. 572); 
3°. het Consul a ir besluit van 18 rnvose a n 

XI (8 J anuari 1803 ; Bulletin des L ois 241 , 
n°. 2247); 

4°. het K eizerlijk beslu it van 18 Augustus 
1807 (Bulletin des Lois 155, n°. 2663); 

5°. de wet van 24 J anuar i 1815 (Staats
blad n°. 5); 

6°. het K oninklijk besluit van 28 Augustus 
1826, n°. 40 ; 

7°. artikel 757 van het Wetboek van Bur
gerlij ke R egtsvordering; 

8°. artikel 7 van de wet van 11 J uli 1908 
{Staatsblad n°. 226), houdende instelling eener 
Cons ignatiekas; 

9°. artikel 22, lid 2, van de Postwet, 
Staatsblad 1919, n°. 543; 

10°. artikel 6 van de Wet op de R ijks
verzekeringsbank, Staatsblad 1920, n°. 780; 

11 °. de artikelen 64 (uitgezonderd de laat
ste twee leden), 65, en 66 van de P ens ioen
wet voor de zeemacht 1922, Staatsblad n°. 65 ; 

,_(.12° . de artikelen 66 (uitgezonderd de laat
ste twee leden), 67, en 68 van de P ensioen
wet voor de landm acht 1922, Staatsblad, n°. 
66 · 

13°. de artikelen 116 (uitgezonderd de 
laatste twee leden), 117- 119 en 123, lid 1 b 
onder 3 en lid 2, van de P ens ioenwet 1922, 
Staatsblad n° . 240 ; 

14°. de artikelen 39 (ui tgezonderd de laat
ste twee leden), 40- 42 en 46, lid 1 b onder 3 
en lid 2, van de Milita ire Weduwenwet 1922 
{Staatsblad n°. 337) ; 

15°. de artikelen 64, lid 1 en lid 2, 65-67 
en 71, lid 1 b en lid 2, van de P en ioen
wet voor de Spoorwegambtena ren 1925, Staals
blad n°. 294 ; 

II. worden in de wetgev ing de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

1 °. artikel 374h, lid 7 tweede volzin, van 
het Burgerl ijk Wetboek wordt gelezen: 

,,De bepalingen van bij zondere wetten en 
wettelijke verordeningen krachtens welke 
schulde ischers a lleen binnen de daarin 
aangegeven grenzen en op de daarin be
paalde wijze ten aanz ien van de geldelij ke 
vergoedingen of uitkeeringen, in dit lid 
bedoeld, regten kunnen doen gelden, blij
ven to dezen buiten wel'lcing."; 

2°. in het Wetboek van Burgerl ij ke Regts
vordering wordt ingevoegd een nieuw artikel 
438a, luidende: 

,,Beslag mag niet gelegd worden op 
goederen bestemd voor den openbaren 
dienst "· 

wordt ingevo.egd een n ieuw artikel 479a, 
luidende: 

,,Derden-beslag onder den Staat of open
bare lichamen is, onverminderd het in _ar
tikel 438a bepaal de, toegelaten, ech ter 
slechts op bepaalde in het exploit of, in 
geval van vereenvoudigd beslag, in de 
kennisgeving of de vordering omschreven 
inschulden of goederen. 

Betaling of a fgifte na beslag ontlasten 
den Staat of het openbare lichaam, in
dien een v66r het beslag gegeven opdracht 
tot de betaling of a fgifte niet meer t ijdig 
kon worden ingetrokken. 

Orn redenen van openbaar belang kan 
de Staat of het openbare l ichaam in kort 
geding voor den president onmiddellijke 
opheffing van het derden-beslag vorde
ren "· 

wordt a.'a n artikel 721 toegevoegd een nieuw 
tweede lid, luidende: 

,,Beslag mag niet gelegd worden op 
goederen bestemd voor den openbaren 
dienst.''; 
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wordt aan artikel 727 toegevoegd een nieuw 
tweede lid, luidende : 

,,H et tweede lid van artikel 721 is op 
<lit beslag van toepass ing ."; 

wordt artikel 737 gelezen: 
,,Op derden-beslag onder den Staat of 

openbare lich amen is artikel 479a van <lit 
Wetboek van toepass ing." ; 

wordt aan artikel 758 toegevoegd een nieuw 
tweede lid , luidende : 

,,H et tweede lid van artikel 721 is op 
<lit beslag van toepassing."; 

wordt het tweede lid van artikel 770a ge
lezen: 

,,Op <lit beslag zijn de laatste zinsnede 
van het eerste lid en het tweede lid van 
artikel 727 en de artikelen 728, 729 , 731, 
732, 733 en 734 van <lit Wetboek van toe
passing. " ; 

3°. in de wet van 22 Mei 1845, Staatsblad 
n°. 22, op de invordering van 's Rijks directe 
belastingen, worden het vierde en vijfde lid 
van artikel 7 gelezen: 

,,De bepalingen van het eerste, tweede 
en derde lid zijn mede van toepassing op 
werkgevers met betrekking tot het aan de 
ia hunnen di enst zijnde arbeiders ver
schuld igde loon, en voorts met betrekking 
tot gagie, op hen welke gagie verschul
digd zijn. U itgezonderd is het gedeelte 
van het loon, dat naar artikel 1638g van 
het Burgerlij k Wetboek alsmede het ge
deelte der gagie, dat naar artikel 14bis 
niet vatbaar is voor beslag. 

Zoolang het in de vordering genoemde 
bedrag niet ten voile is voldaan, behooren 
de in het vorige lid bedoelde schuldena
ren met de betaling voort te gaan naar 
gelang zij loon of gagie verschuldigd wor
den " · 

wordt. a'rt ikel 7bis gelezen: 
,,De bepalingen van het eerste, tweede 

en derde lid van artikel 7 zijn mede van 
toepassing op hier te lande gevestigde 
openbare I ich amen met betrekking tot 
door h en verschuldigde bezoldi g ingen en 
pensioenen, voor zoover die vatbaar zijn 
voor besl ag. 

Zoolang het in de vorder ing genoemde 
bedrag niet ten voile is voldaan, behooren 
de in het eerste lid bedoelde openbare 
lichamen met betaling voort te gaan naar 
gelang zij bezoldig ing of pensioen ver
schnlcli c·d worden. 

Onze .,Minister van Financien geeft de 
noodige u itvoer ingsvoorschri ften omtrent 
inhouding tot verhaal van belasting op 
bezoldi gingen of pensioenen, door het Rijk 
verschuldi gd."; 

wordt artikel 14bis gelezen: 
,,Beslag is toegelaten op gagie, met 

<lien verstande, dat ten aanz ien van dat 
beslag artikel 1638g, eerste lid, van het 
Burgerlijk W etboek toepasselijk is."~ 

4°. artikel 576, lid 5, van het Wetboek 
van Strafvorder ing wordt gelezen : 

,,De bepalingen van bijzondere wet ten 
of wettelij ke vorordeningen krachtens wel
ke schuldeischers alleen binnen de daarin 
aangegeven grenzen en op de daarin he
paalde wijze ten aanzien van loon of uit
keering a ls vorenbedoeld, rechten kunnen 

doen gelden , blijven te dezen buiten wer
king "· 

5°. in. ~rtikel 44 van de Dienstplichtwet 
wordt het vierde lid gelezen: 

,,4. De bepalingen van de vori ge leden 
zijn slechts van toepass ing, voor zoover 
het arbeidsloon, de bezoldiging, het pen
sioen, het wachtgeld of de andere perio
dieke uitkeeringen vatbaar zijn voor be
slag. Gage wordt te dezen als gewoon 
arbe idsloon behandeld."; 

vervalt het vijfde lid; 
wordt het tegenwoordig zesde l id vijfde lid ; 
6°. in de wet van 21 November 1924, 

Staatsblad n°. 522, tot uitvoering van artikel 
90, laatste lid , der Grondwet, wordt het op
schrift van § 5 gelezen : 

,,Over de uitbetaling van en de inhou
ding op pensioenen."; 

vervalt : 
,,§ 6. Over besiag en inhouding op en 

over vervreemdbaarheid van pensioen."; 
wordt, ai-tikel 14 gelezen : 

,,Inkoming geschiedt door Onzen Mi-
nister van Financien."; 

vervalt in artikel 15 het cijfer: ,,119"; 
en wordt § 7 genununerd : ,,§ 6" . 
137. Deze ·wet kan worden aangehaald als 

Ambtenarenwet" met bijvoeging van het 
J~artal van het Staatsblad, waarin zij wordt 
afgekondigd. 

Lasten en bevel en, enz.; 

Gegeven te 's-Gravenh age, den 12den De
cember 1929. 

WILHELMINA. 
De Minister van J ustitie, J . D o nn er. 

( Uitgeg. 27 D ecem ber 1929.) 

INDEELING VAN DE WET. 
A,-tt. 
1-2 'l'ltel I. Algemeene bepallngen. 
3-114 Tltel II. Van de rechtsmacht en 

de org·anlsatle <ler gerecbten en 
de wijze van procedeeren In 
ambtcnarenzaken. 

3- 23 HOOFDSTUK I. VAN DE RECHTS
MACHT EN DE ORGANISATIE 
DER GERECHTEN IN AMBTE
NARENZAKEN. 

3 

4-22 

4- 14 

15-22 

23 

Afd. I. Inleidende bepaling. 

Afd. II. V an de Ambtenarenge
rechten. 
§ l. Van de samen
stelling. 
§ 2. Van de werkzaam
heden. 

Afd. III. V an den Centralen R aad 
van Beroep, recht spre
kend in ambtenarenza
ken. 

24- 114 HOOFDSTUK II. VAN DE WIJZE 
VAN PROCEDEEREN IN AMB
TENARENZAKEN. 

24-57 Afd. I. Algemeene bepalingen .. 
24- 29 § 1. Van partijen, hare 

vertegenwoordigers en 
raadslieden. 
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30- 34 

35-36 

37- 39 

40- 44 

45-51 

52- 54 

55- 56 

57 

58-101 

58-61 

62- 76 

77-85 

86- 97 

98- 101 

102- 104 

102 

103 

104 

105- 111 

105- 107 

108 

109-111 

Afd. II. 

Afd. III. 

§ 2. Van de verplich
tingen van partijen, ge
tuigen en deskundigen 
en van h.1tnne aanspraak 
op ve,·goeding . 
§ 3. Van kennisgevin
g~n, oproepingen, toe
zending van stukken en 
t ermijnen . 
§ 4. Van wraking, ver

schooning en uitsluiting 
van rechters. 
§ 5. Van de terecht

zittingen. 
§ 6. Van de uitspra
ken. 
§ 7. Van afschrift en 

teruggave van proces
stukken; van afschrift 
en uittre ksel van uit-
spraken. 
§ 8. A/stand van be

roep ; schorsing van het 
geding; voeging van 
zaken en splitsing. 
§ 9. Slotbepaling . 

V an het gewoon geding 
in eersten aanleg. 
§ 1. l nleidende bepa,
lingen. 
§ 2. Van den aanvang 
van het rechtsgeding en 
van de ~chriftelijke be
handeling. 
§ 3. Van voorbereidend 
onderzoek. 
§ 4. Van de behande

ling te,· terechtzitting . 
§ 5. Van de behande

l ing in raadkamer. 

V an eenige bijwndere 
gedingen in eersten aan
leg. 
§ 1. Van beslissing bij 

voorraad. 
§ 2. Van beroep v66r 
disciplinaire st,·afopleg
ging. 
§ 3. Van beroep bij 
niet of niet volledig ge-
volg geven aan eene 
veroordeeling. 

Afd. IV. Van het geding in hoo
ger beroep. 
§ 1. I nl eidende b epa

lingen. 
§ 2. Van de behande
ling. 
§ 3. Van de uitspi-aak. 

112- 114 Afd. V . Van herziening. 
112- 113 § 1. l nleidend e bepa

lingen. 
114 § 2. Van de behande

l ing. 

115- 124 Tltel III, Van mlddelen to t be
warin g en verwerkelljkln g van 
recht. 

115 § 1. l nleidende bepa,. 
ling . 

116 
117 
118 

119- 122 

123 

124 

§ 2 . . Van inhouding. 
§ 3. Van beslag. 
§ 4. Van korting. 
§ 5. Van de mogelijk

heid van inhouding, be
slag en korting. 
§ 6. Van overdracht 
van het recht op bezol
diging of pensioen, in
pandgeving en soortge
lij ke handelingen . 
§ 7. Slotb epaling. 

125- 127 Tltel IV. Bepallu gen van mate
rleel rech t. 

128----137 Titel V . S trafbepallng; over
gang·s - en slotbepalln geu. 

128 § 1. Sti-afbepaling. 
129- 133 § 2. Overgangsbepa

lingen. 
134- 137 § 3. Slotbepalingen. 

13 Dece,nber 1929. BESLUIT tot vaststel
ling van het tijdstip van in werking t reden 
der Landbouwuitvoerwet 1929. S . 531. 

B epaald op 1 Febrnari 1930. 

13 · December 1929. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Werktijdenbesluit voor 
fabrieken of werkplaatsen 1923 (Konink
lijk besluit van 11 September 1923, Staats
blad n°. 442, laatstelijk gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van den 18 September 
1926, Staatsblad n°. 337). S. 532. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Arbeid, H andel en N ijverheid van 6 Novem
ber 1929, n°. 2698, Afdeeling Arbeid ; 

Overwegende, dat het wenschel ijk is geble
ken het Werktijdenbesluit voor fabrieken o! 
werkplaatsen 1923, zooals dat laatstelijk ge
wijzigd is bij Ons besluit van 18 September 
1926, Staatsblad n°. 337, nader te wij zigen; 

Gelet op de artikelen 22, tweede en derde 
lid , 23 en 25, eerste, tweede, derde, vierde, 
vijfde en zesde lid, der Arbeidswet 1919 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 3 
December 1929, n° . 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 December 1929, n°. 
3181, Afdeeling Arbeid; . 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
/4.rt. I. Artikel 28 van het Werktijdenbe

sluit voor fabrieken of werkplaatsen 1923 
wordt gewijzigd als volgt: 

In het eerste lid , onder a wordt in plaats 
van ,,haringspeterijen · en v ischrookerijen" ge
lezen: ,,haringspeterijen, vischrookerijen en 
oesterkweekerijen". 

Aan het a rtikel wordt een nieuw lid toege
voegd, luideade: 

,,5. In eene oesterkweekerij mag een ar
beider van 15 jaar of ouder op a lle werk
dagen tusschen 5 en 7 uur des voormiddags en 
tusschen 6 en 10 uur des namiddags - op 
Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur des 
namiddags - en gedurende ten hoogste tien 
uren per dag arbeid in oesterputten, welke 
aan de wissel ing van het getij onderhevig 
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zijn, alsmede de daarmede onmiddellijk ver
band houdende werkzaamheden verrichten, 
onder voorwaarde, dat zijn arbe id op twee 
achtereenvolgende dagen wordt afgewisseld 
door een rusttijd van ten minste elf uren 
achtereen." 

Art. II. Artikel 54 van het Werktijdenbe
sl uit voor fabrieken of werkplaatsen 1923 
wordt gewijzigd als volgt: 

In het derde lid vervallen de woorden ,,eene 
banketbakkerij en in". 

Aan het artikel warden twee nieuwe leden 
toegevoegd, luidende: 

,,5. In eene banketbakkerij mag een man in 
totaal drie dagen, vallende in de in het tweede 
lid genoemde tijdvakken, tusschen midder
nacht en 7 uur des voormiddags en tusschen 
10 uur des namiddags en middernacht en ge
durende zestien uren per dag arbeid ver
richten. 

6. Ten aanzien van een man, die ingevolge 
het bepaalde in het vijfde lid arbeid verricht, 
moet, onverminderd het bepaalde in artikel 
55, warden in acht genomen, dat: 

a. de t ijdruim te, gelegen tusschen het uur 
van aanvang en dat van einde van zijn ar
beid op de in dat lid bedoelde dagen ten 
hoogste negentien uren bedraagt; 

b. zijn arbeid op zulk een dag is voorafge
gaan en wordt gevolgd door een rusttijd van 
ten minste zeven uren achtereen: 

c. hij in een tijdvak van zeven achtereen
volgende dagen niet !anger dan een en tachtig 
uren arbei<l verricht.". 

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

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal warden ge
plaatst en waarvan afschrift zal warden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 13den December 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J . V e r s c h u u r. 

(Uitgeg. 27 December 1929.) 

16 December 1929. ;BESLUIT tot wijziging 
van het KoninkliJk besluit van 16 April 
1925 (Staatsblad n°. 145) tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 29, eerste lid, 
<ler Onifevallenwet 1921, zooals dat besluit 
laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 27 April 1929 (Staatsblad no. 216). 
s. 533. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 28 September 
1929, n°. 2397, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 29, eerste lid, der Ongevallen-
wet 1921; 

Den Raad van State gehoord (advies van 5 
November 1929, n°. 28); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 December 1929, 
n°. 3134, Aideeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Jnli 1930 te wijzigen Ons 

besluit van 16 April 1925 (Staatsblad n°. 145}, 
laatsteliik gewijzigd bij dat van 27 April 1929 
(Staatsb ad n°. 216), en te bepalen als volgt: 

Art. 1 . In artikel 3 van Ons vorengenoemd 
gewijzigd besluit van 16 April 1925 (Sltaatsblad 
n°. 145) warden de navolgende wijzigingen 
aangebracht: 

I. De bedrijven, omschreven onder de na 
te noemen volgnummers, zijn inJ,edeeld in de 
gevarenklassen, voor elk dier be rijven aange-
geven naast het betreffende volgnummer daar-
van, of eenig onderdeel daarvan. 

Volgnum- ·Klasse: Volgnum- Klasse: 
mer mer 

1 10 102 11 
3 17 ll0bis 41 
4 18 111 30 
7 18 112 11 

10 29 117 10 
12 11 118 37 
13 38 119 20 
14 41 120 11 
15 32 122 35 
16 18 123 11 
17 22 124 30 
18 17 125 30 
22 19 126 28 
23 10 127 20 
24 10 128 11 
25 20 129 37 
26 4 130 11 
27 4 131 35 

f 9· 132 18 

29 9 135 26 

l 8 137 11 
6 138 9 

30 5 140 20 
30bis 7 141 11 
31 32 143bis { 68 
33 28 53 
35 31 144 9 
36 39 145 9 
37 41 147 28 
38 7 148 8 

{ 71 149 7 
45 90 150 20 

52 151 l! 

46 { 76 152 30 
45 153 51 

48 12 154 7 
50 34 156 9 
52 36 158 9 
59 25 159 18 
61 10 163 20 
62 36 165 39 
63 67 166 8 
65 19 170 9 
68 15 172 44 
69 10 175 8 
70 lO 180 5 
71 30 188 6 
80 7 194 9 
82 3 195 7 
83 7 196 4 
85 23 197 4 
87 63 198 4 
87bis 8 200 17 
89 5 201 9 
90 15 202 12 
93 24 203 10 

100 13 208 12 
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Volgnum- Klasse : 
mer 

209 
210 
211 
212 
213 
214 
216 
216bis 
217 
217bi., 
218 
219 
223 
224 
225 
226 
230 
230bis 
231 
232 
234 
235 
241 
243 
244 
247 
249 
251 
252 
253 
259 
260 
262 
263 
265 
266 
269 
270 
272 
273 
277 
278 
279 
290 
291 
292 
293 
298 
299 
300 
302 
304 
305 
307 
311 
312 
313 
:n8 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
328 
329 
330 
331 

5 
27 
12 
14 

7 
5 

41 
23 
35 
59 
32 
33 
34 
16 
18 
16 
8 
3 

18 
16 
11 
20 
11 
11 
21 
11 
27 

7 
11 
23 
11 
21 
16 
11 
11 
27 
22 
19 
20 
21 
66 
45 
11 

6 
21 
17 
39 
26 
26 
17 
47 

6 
6 

10 
22 
10 
17 
35 
18 

8 
13 
10 
5 

13 
9 
7 

31 
23 
49 
53 
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Volgnum- Klasse: 
mer 

332 
333 
336 
338 
342 
343 
345 
347 
348bis 
349 
353 
354 
355 
357 
359 
361 
362 
363 
365 
366 
368 
36Sbis 
369 
370 
371 
374 
375 
375bis 
379 
380 
383 
384 
386 
387 
389 
390 
393 
395 
400 
402 
404 
406 
407 
408 
409 
410 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 

421 

422 
423 
428 
429 
430 
432 
433 
434 
434bis 
436 
437bis 
438 
439 
439quater 
440 

31 
15 

5 
11 
20 
15 
7 
11 
17 
5 

11 
9 
7 
7 
7 
6 

11 
8 
5 

17 
42 
18 
11 

7 
8 
5 

11 
7 
6 

42 
13 
17 
10 
12 
10 
13 
13 
22 
11 
30 
14 
17 
38 

6 
10 
18 
10 
18 
23 
14 
13 
11 
3 

{ 10 
16 
17 
10 
24 
12 
20 
12 
9 

25 
2 

10 
11 
52 
25 
6 

15 

Vclgnum- Klasse: 
mer 

Volgnum- Klasse : 
mer 

441 
44lter 
442 
443 
444ter 
445 
447bis 
449 
450 
450bis 
453 
454 
454bis 
454ter 

455 

455bis 
458 

38 
4 

39 
7 
7 

19 
17 
33 
27 

8 
20 

{ 75 
79 
43 
42 

{ 
60 
56 
52 
35 
10 

459 
463 
465 
466 
467 
469 
475 
476 
478 
480bis 
481 
482 
482bis 
483 
484 
485 
488 
489 
492 

8 
12 
27 
34 
33 

7 
31 
10 
5 
2 

19 
5 
5 

18 
18 
18 
21 
18 
21 

II. De na te noemen volgnummers ver
vallen: 

volgnummers F,, 104, 106, 113, 114, 173, 174, 
176, 245, 271. 398, 468 en 480. 

III. De na te noemen volgnummers worden 
als volgt gelezen : 

Klassen, 
Vo]g- waarinde 
num- Omschrijving der bedrijven. bedrijven 
mer, zijn 

ingedeeld 
6 Cementwaren en betonwaren (het 

bedrijf van vervaardigen van) en 
van platen van gips, beton en der-
gelij ke stoffen . . . . . . . . . 22 

40 Burgerlijk bouwkundige werken (het 
bedrijf van maken van), het tim
merliedenbedrijf en het metselaars
bedrijf op bouwwerken : 

in Amsterdam. . . . . . . . . 40 
,, Rotterdam, daaronder niet be-

grepen Hoek van Holland . 35 
,, 's-Gravenhage . . . . . . 31 
,, de gemeente Utrecht . . . 31 
,, alle overige plaatsen . . . . 23 

49 Hu.isschilders- of decoratieschilders
bedrijf (het), het rijtuigschilderen 
al of niet daaronder begrepen, het 
scheepsschildersbedrijf, niet vallen
de onder n°. 331) en het glazenma
kersbedrijf : 
in Amsterdam . . . . . . . . 28 
,, Rotterdam, daaronder niet be-

gre pen Hoek van Holland . 21 
,, 's-Gravenhage · . . . . . . 17 

de gemeente Utrecht . . . 17 
,, alle overige plaatsen . . . . 13 

53 Loodgieters- en zinkwerkersbedrijf 
(het), al of niet samengaande met 
het plaatsen, leggen, herstellen, on
derzoeken of wegnemen van leidin-
gen voor centra!e verwarming, elec
triciteit, gassen of vloeistoffen en 
het beleggen van daken met dak
papier of houtcement. . . . . . 22 

56 Metselaarsbedrijf (l:etl, r,iet bedoeld 
onder n°. 40, daaronder al of niet 
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Klassen, 
Vo!g- waarinde 
num- Omschrijving der bedrijveu. bedrijven 
mer. zijn 

ingedeeld 
begrepen het verrichten van her
stellingen aan bouwwerken : 

in Am0 terdam . . . . . . . . 43 
,, Rotterdam, daaronder niet be-

grepen Hoek van Holland 38 
,, 's-Gravenhage 34 
,, de gemeente Utrecht 34 
,, alle overige p!aatsen 27 

72 Timmerliedenbedrijf, niet bedoeld 
onder n° . 40 (het}, het verrichten 
van herstellingen aan bouwwerken, 
meubelmakers- en witwerkerswerk
zaamheden al of niet daaronder be
grepen : 
in Amsterdam. . . . . . . . . 32 
,, Rotterdam, daaronder niet be-

grepen Hoek van Holland 26 
,, 's-Gravenhage . 20 

de gemeente Utrecht . . . . 20 
,, alle overige plaatsen . . . . 15 

103 Wagensmeer, ~choensmeer of poets
pommade (het bedrijf van vervaar
digen van) cm het wasbleekersbe
drijf, het maken van waskaarsen al 
of niet daaronder begrepen . . . 14 

105 Zeep of zeeppoeder (het bedrijf van 
vervaardigen van) . . . . . . . 11 

177 Bedveeren of kapok (het bedrijf v,in 
bereiden van) . . . . . . . . . 3 

254 Smederijen (het bedrijf, uitgeoefend 
in) zonder krachtwerktuig, het her
stellen van rijwielen daaronder al of 
niet begrepen : 
in Amsterdam . . . . . . . . 20 
,, Rotterdam, daaronder niet be-

grepen Hoek van Holland 20 
,, ' s-Gravenhage 20 
,, de gemeente Utrecht . . . . 20 
,, alle overige plaat,sen 17 

280 Gas-, elect,riciteits-, watermeters en 
stofzuigers (het bedrijf van vervaar
digen van) . . . . . . . . . . . 10 

301 Machines (het bedrijf van monteeren 
en demonteeren van), drijfwerk en 
toestellen . . . . . . . . . . . 37 

307 Rijwielen en motorrijwielen (het be
drijf van vervaardigen of herstellen 
van), de handel in en het bewaren 
van rijwielen en motorrijwielen 
daaronder al of niet. begrepen . . 10 

385 Gasfabrieken (bet bedrijf van exploi
teeren van) en de handel in liohtgas. 12 

391 Beetwortelsuiker (het bedrijf van 
vervaardigen van), daaronder al of 
niet begrepen het. raflineeren van 
beetwortelsuiker . . . . . . . . 17 

392 Bierbrouwersbedrijf (het), bet mou
tersbedrijf en het vervaardigen van 
kunstij s daaronder al of niet begre
pen: 
in Noord-Brabant . . . . . 27 
,, Limburg . . . . . . . . . . 27 
,, al!e overige plaatsen 19 

396 Brood-, koek-, bl)schuit- en banket
bakkersbedrijf (het), het houden 
van inrichtingen, waar eet- en 

Klassen, 
Volg- waarinde 
num- Omschrijving der bedrijven. bedrijven 
mor. zijn 

ingedeeld 
drinkwaren genuttigd kunnen wor-
den, daaronder al of niet begrepen : 
in Amsterdam . . . . . . . . 10 
,, alle overige plaatsen . . . . 6 

397 Cacao, phocoladewa.ren en suiker
werk (het bedrijf van vervaardigen 
van) . . . . . . . . . . . . . 13 

412 Levensmiddelen. (het bedrijf van , 
vervaardigen van verduurzaamde), 
het bedrijf van vervaardigen van 
jam of appelstroop, het bedrijf van 
drogen van groenten, kruiden, 
vruchten, enz: en het bedrijf van 
vervaardigen van visch- of vleesch
meel met krachtwerktuig . . . . 13 

413 Levensmiddelen (het bedrijf van ver
vaardigen van verduurzaamde),het 
bedrijf van vervaardigen van jam 

of appelstroop, het bedrijf van dro-
gen van groenten, kruiden, vruch-
ten, enz. en het bedrijf van vervaar
digen van visch- of vleeschmeel 
zonder kracbtwerktuig . . . . , ll 

435 A11tomobielen (het bedrijf van ver·-
hu~en e:n sta;,Jen van en handelaar 
in), daaronder al of niet begrepen 
bet onderhonden van en het ver
richten van kleine herstellingen aan 
automobielen. . . . . . . . . . 12 

437biY Beleenbanken, handelsb~uq;en, 
markten, veilingen of verkoopin"en 
(bet bedrijf van houders van) en het 
bedrijf van expert of taxateur. . . 11 

442bis Dansinsi;ituten, damlokalen, 
scbermschole:i, zweru- en badin
richtingen, anderc sportlokalen en 
sportterreinen (hot bedrijf van hou-
ders van) . . . . . . . . . . . 6 

477 Stukgoederen (het bedrijf van on-
derhouden van een gcregelden 
dienst tot vervoer va.n), het onder
houden van besteldiensten binnen 
de bebouwde kom der gemeenten 
en het, vervoeren per auto, welke' 
volgeladen in totaal minder dan 
1800 K.G. weegt . .. . . . . . . 23 

487 Vrachtwagenondernemersbedrijf 
(het), bet sleepersbedrijf en het 
bedrijf van verburen van vracht
wagens :· 
1. ,voor zoaver 11itgeoefeµd ., me~ n 

door dieren _gotrokken wagens. 4 7 . 
2. voor zoover uitgeoefend met 

door motoren bewogen wagens 
en voor zoover niet bedoeld 
onder n°. 477 38 

491 Winkelhoudersbe.drijf (het) : 
in AmsterdA,m, . . . . . . . . 6 
,, Rotterdam, daaronder niet be-

grepen Hoek van Holland . . 6 
,, alle overige plaatsen . . . . 3 

IV. Ingevoegd wordt tusschen de volgnum
mers 59 en 61 een nieuw volgnummer, luidende: 
,,59bis Radiotoestellen en antennes (het, 

bedrijf van aanleggen, plaatsen en 
ondorhouden van) en het exploi
teeren van radio-centralen. . . . 10" . 
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Ingevoegd wordt tusschen de volgnummers 61 
en 62 een nieuw volgnummer, luidende : 

,,6lbis Schoonmaken van gebouwen (het 
bedrijf van) . . . . . . . . . . 10" 

Inge'l"oegd wordt tusschen de volgnummers 
237 en 24 l een nieuw volgnummer, luidende : 

,,237bis Hoogovenbedrijf (bet), daaron-
der al of niet begrepen het vervaar-
digen van cokes en ·het vervaardi-
gen en distribueereu van lichtgas.37" . 

2. In het eerste lid van artikel 5 van Ohs 
voYengenoemd gewijzigd besluit van 16 April 
1925 (Staatsblad n°. 145) wordt in plaats van: 
,,het Koninklijk besluit van lH September: l 923 
{Staatsblad n°. 459)" gelezen : ,,den algemeenen 
maatregel van be0-tuur ter uitvoering van 
..,rtikel 52 der Land- en Tninbouwongevililen
wet 1922" en in plaats van: ,,0,86" ,,0,9". 

Onze Minister van Arbei<i, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift, zal worden gezondeu aan den 
Raad vi1n State. 

's-Gravenhage, den 16den DecembAr 1929. 
WILHELMINA. 

De Mini.iter van Arbeid, Handei en Nijverheid, 
T. J. Ver s c h u u r. 

( Uitge,g . 27 Dec. 1929.) 

16 Dece1nber 1929. BESLUIT tot herziening 
van het in artikel 40, eerste lid, der 
Ongevallenwet 1921 bedoelde tarief, vast
getiteld bij Koninklijk Besluit van 28 
December 1928 (Staatsblad n°. 503. S. 
534. 

Wij \\'ILHELMI A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 28 Sep
tember 1929, n°. 2397, Afdeeling Arbeiders
verze_kering; 

Gezien artikel 40, eerste lid, der Ongeval
lenwet 1921 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 November 1929, n°. 28); 

Ge'let op het nader rapport van Onzen· 
voornoemden Minister van 12 December 1929, 
n°. 3134, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te be pal en als volgt: 

Eenig artikel. 
Het tarief, vastgesteld bij Ons besluit van · 

28 December 1928 (Staatsblad n° ." 503) wordt 
met ingang van 1 Juli 1930 vervangeri door 
het na volgende tarief. 

De premie bedraagt per een gulden loon 
zooveel duizendste deelen van een gulden als 
het gevarencijfet eenheden bevat. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsbla,J, zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 16den December 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J . Ve r s c h u u r . 

(Uitgeg. 27 Dece1n ber 1929.) 

18 Dece1nbe1· 1929. BESLUIT, betreffende 
de elfde algemeene tienjaarlijksche volks
tell ing. S. 535. 

Wij WILHELMI A , enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 2 October 1929, n°. 8548, af
deeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gel et op artikel 2 · der wet van 22 April 
1879 (Staa tsblad n° . 63), gewijzigd bij wet 
van 26 Apr il 1918 (Staatsblad n°. 270 ); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 November 1929, n°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, 1\1.Iiniste r van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw van 13 December 1929, 
n°. 10613, afdeel ing Binnenlandsch B estuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Art. 1. A. De elfde a lgemeene volkstel

ling heeft ten doe!: 
1 °. de telling van alien, die te midder

nacht tusschen 31 December 1930 en 1 J a
nuari 1931 hunne werkelijke woonplaats bin
nen N ederland hebben, onverschill ig, of zij 
op dat tijdstip in de gemeente hunner werke
lijke woonplaats al dan niet aanwezig zijn of 
zich tijdelijk buiten het Rijk in Europa bevin
den, alsmede van hen, die, zonder werkelijke 
woonplaats in Nederland te hebben, op ge
noemd tijdstip aldaar tijdelijk aanwezig zijn; 

2°. ten behoeve van de bevolkingsregisters 
in elke gemeente zuivere gegevens te ver
krijgen omtrent familienaam, voornamen, dag, 
maand en jaar der geboorte, plaats van ge
boorte, n.l. gemeente (zoo mogelijk onderdeel 
van gemeente), provincie, land en ,,oorts 
nationaliteit; 

3° . de mogelijkheid te scheppen om die 
bevolkingsregisters, in elke gemeente 6veri

. gens nog te toetsen aan de verder door mid
del van de volkstellingskaarten te verkrijgen 
opgaven, niet onder punt 2 genoema, als 
samenwoni ng, burgerlijke staat, kerkelijke ge
zindte, enz . 

B. Bij de elfde algemeene volkstelling zal 
ten aanzien van ieder melding moeten wor
den gemaakt: 

a. van fam ilienaam en voornamen; 
b. van ges lacht; 
c. van dag, maand en jaar der geboorte en 

leeftijd; 
d. van de gemeente (zoo mogelijk ook van 

onderdeel de~- gemeente), en de provincie of 
(voor hen, die buiten het Rijk in Europa ge
boren zijn) van het land der geboorte; 

e. of hij (zij) ederlander (Nederlandsche) 
is, en zoo hij (zij) geen Nederlander (Neder
landsche ) is, tot welke nationaliteit hij (zij) 
behoort; 

/. of hij (zij) _in een gez in, clan wel afzon
derlijk lee ft; 

g. zoo hij (zij) in een gez in leeft, of hij 
(zij) clan daarin is als hoofd; of (voor zooveel 
de vrouwen betreft) als echtgenoote; of als 
zoon of dochter · of in andere be trekking van 
verwantschap, ~oo ja, welke; of als niet
verwant inwonend; of in dienstbetrekking, 
met vermelding daarbij, of a l clan niet ver
wantschap met het hoofd, des gezins bestaat; 

h. of h ij (zij) is ongehuwd, of gehuwd, of 
weduwnaar (weduwe), of gescheiden van echt, 
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of gescheiden van tafel en bed, en, voor de 
gehuwde vrouw (niet in een gesticht of in
stelling vertoevende), hoeveel levende kinde
ren, met onderscheiding naar het geslacht, 
staande huwelijk, uit haar zijn geboren (hier
onder ook te verstaan de levend-geboren kin
deren, die v66r de geboorte-aangifte overleden 
waren), hoeveel van die levend geborenen zijn 
overleden, wanneer en waar het huwelijk is 
gesloten, met wien zij gehuwd is, hoe oud de 
echtgenoot is en welk beroep, ambt of welke 
betrekking hij uitoefent ; 

i. of hij (zij) tot een kerkgenootschap of 
zelfstandige kerkelijke gemeente behoort, of 
tot eenige andere godsdienstige gemeenschap, 
zoo ja, tot welke; 

j . van de huisvesting; overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 3 van dit besluit; 

k. van zij n (haar) beroep, ambt of betrek
king; overeenkomstig de bepalingen van ar
tikel 4 van dit besluit; 

l. of hij (zij) in den nacht van 31 Decem
ber 1930 op 1 J anuari 1931 in de gemeente 
van zij ne (hare) werkelijke woonplaats aan
wezig was, of waar hij (zij) toen was. 

2. Ten aanzi en van hen, die zijn opgeno
men of worden ve1·pleegd in gebouwen, ge
stichten of schepen, staande onder bestuur of 
toezicht van overheidswege, bedoeld in art. 3 
van Ons Besluit van 12 December 1922 
(Staatsblad n°. 670), of in kloosters, inrichtin
gen van onderwijs, gestichten tot opvoeding, 
gestichten tot verzorging van ouden van da
gen, gestichten voor doofstommen of blinden, 
armhuizen, ziekenhuizen of passantenhuizen, 
wordt bovendien vermeld de aard en het doe! 
der instelling en als hoedan ig de persoon 
daarin is. 

3. Ter zake van de huisvesting, bedoeld 
onder j. in art. 1 van dit besluit, wordt ver
meld: 

a. hoeveel personen in het gezin van elk 
gez inshoofd samenwonen, (hij (zij) ze lve mede
gerekend), gesplitst naar geslacht en leeftijd; 

b. hoeveel vertrekken elk gezin hoofd met 
zijn (haar) gezin en elk afzonderlij k levende 
voor b~won ing ter beschikking heeft, met ver
meldiDg van bestemming (woongelegenheid 
en slaapgelegenheid) . 

4. Ter zake van de vermelding van het be
roep, ambt, of de betrekking, bedoeld onder 
k in art. 1 van dit besluit, wordt het volgende 
in acht genomen : 

Indian een persoon meer dan een beroep, 
ambt of betrekking uitoefent, wordt a lleen 
dat (die) vermeld, waartoe de voornaamste 
dagtaak behoort; zoo hij (zij) geen beroep, 
ambt of betrekking uitoefent, wordt daarvan 
meldi ng gemaakt ; bij werkloosheid wordt het 
eigenl ijke beroep of ambt of de eigenl ijke 
betrekking ingevuld met vermelding ,,werk
loos". 

Zij , die een beroep, ambt of betrekking uit
oefenen, worden onderscheiden in: 

A. hen, di e dit (deze) alleen of met ande
ren voor e igen reken ing uitoefenen; 

B . hen , die dit (deze) in dienstbetrekking 
u.i toefenen. 

Van de onder A. en B. bedoelde personen 
moet blijken, welke de naam, het adres en de 
aard is van de zaak, het bedrijf . of de in
stelling, waarvan zij hoofd of waarin zij werk_ 
zaam zijn. 

Van de sub B. genoemde personen moet 
voorts: 

I. indien zij werkzaam zijn, als bestuurder 
(b.v . directeur eener N. V. of Cooperatie) of 
belast zijn met opzicht over het werk van an
deren (bedrijfsleider, meesterknecht, zetbaas, ' 
enz.) daarvan blij k word en gegeven; 

II. blij ken in hoedanige afdeel ing van de 
zaak, de onderneming, het bedrij f of de in
stell ing zij werkzaam zij n. 

Indien een persoon aan een inrich ting van 
Hooger Ondenvijs een graad of diploma heeft. 
venvorven, te vermelden welken graad of welk 
diploma (geslaagde examens inbegrepen). 

Aangaande de sub A genoemde personen, 
benevens de sub B bedoelde, voor zoover zij 
hoofd van een beclrijf of eene instelling zij n, 
worden zoo noodig enkele bijzonderheden ge
vraagd omtrent het bedrijf of de instelling, 
aan het hoofd waarvan zij staan . 

5. Voor de toepassing van dit besluit is de 
werkel ij ke woonplaats van ieder, daar, waar 
hij (zij) deze heeft volgens de voorschriften 
van Ons besluit van 12 December 1922 (Staats
blad n°. 670). 

Zij , d ie op het tijdstip der volkstelling in 
ederland vertoeven, zonder dat op dat tijd

stip blijkt, waar zij werkelijke woonplaats 
hebben, worden voor de volkstelling geacht 
werkelijke woonplaats te hebben in de ge
meente, waar zij op het t ijdstip der telling 
worden aangetroffen. 

6. De personen, bedoeld in art. 3 van Ons 
besluit van 12 December 1922 (Staatsblad n°. 
670) , hebben werkelij ke woonplaats in de ge
meente, waarin het gebouw, gesticht of schip, 
tot welker bevolking zij behooren, gelegen is, 
tenz ij art. 5 van Ons besluit anders bepaalt, 
in welk geval zij als tijdelij k aanwezii;.moeten 
worden beschouwd. 

De werkelijke woonplaats van een krank
zinnige, die het gestioht, waarin hij (zij) was 
opgenomen, met proefverlof heeft verlaten , 
blijft, zoolang hem (haar) geen ontslag is ver
leend , in het gesticht, waarin hij (zij) was 
opgenomen., tenzij d it verlof een half jaar of 
Jang ,, onafgebroken heeft geduurd . 

In dat geval heeft hij (zij) werkelij ke woon
plaats in de gemeente, waarin h ij (zij) zich 
heeft gevestigd. 

Een veroordeelde, die overeenkomstig art. 
25 van het Wetboek van Strafrecht hechtenis 
ondergaat in een gesticht, bestemd tot de uit
voer ing van gevangenisstraf, wordt geach t 
geen werkelij ke woonplaats meer in dat ge
sticht te hebben, doch in de gemeente zijner 
(nieuwe) werkelijke woonplaats . 

Voorwaardelij k_in vrijheid gestelden of voor
waardelij k ontslagenen hebben werkelijke 
woonplaats buiten het gesticht, bestemd tot 
uitvoering van gevangenisstraf, dus in de ge
meente hunner werkelij ke woonplaats. 

7. Onder de plaatsel ij ke werkzaamheden in 
iedere gemeente voor de vol kstelling te ver
richten, a ls het uitreiken en ophalen van de 
vol kstell ingskaarten, het invullen van de om
slagen enz., bedoeld in artikel 9 van dit be
slu it, zal , in afwijking met vorige volkstellin
gen, voor het eerst thans 66k warden begre
pen, het vooraf invull en op de volkstellings
kaarten uit de bevolkingsregisters, van : fa. 
milienaam, voornamen, dag, maand ·en jaar 
der geboorte, plaats van geboorte J1.l. ge-
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meente (zoo mogelijk ook onderdeel van ge
meente), provincie, land en voorts national i
te it. 

Deze werkzaamheden zij n aan de gemeente
besturen opgedragen en worden geregeld en 
nader omschreven in de voorschriften, bedoeld 
in art. 9 van dit besluit, door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw te 
geven. 

In die voorschriften zullen tevens worden 
vermeld, de werkzaamheden door Onze Com
missarissen in de provincien ten opzichte der 
vol kstel I ing te verrichten. 

8. U it 's Rijks kas wordt aan iedere ge
meente een bedrag verstrekt ter tegemoetko
ming in de kosten der volkstelling. 

Door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken en L andbouw ziil het bedrag van deze 
tegemoetkoming en de wijze van uitkeeri ng 
worden vastgesteld. 

9. Tot het verkrijgen van de in artikel 1 
van dit beslui t bedoelde opgaven worden 
kaa r ten en omslagen ingevuld. 

H et model dier kaarten en omslagen wordt 
vastge teld door Onzen Minister van Bi nnen
landsche Zaken en Landbouw. 

Voorschr iften omtrent de wijze van invul
ling worden gegeven op de kaarten en om
slagen- zel ve. 

Overigens worden door Onzen Minister voor
noemd, aan de h and van de bepalingen van 
dit besluit, nog nadere voorschriften gegeven. 

10. I eder, die op het tijdstip der telling of 
gedurende de bewerking van de uitkomsten 
der telling in N ederland aanwezig is, is ver
plicht alle opgaven, in artikel 1 van dit be
slui t bedoeld, die door eenig gemeentebestuur 
verlangd worden omtrent hem zelven (haar 
zelve) of de personen, die gedurende dat tijd
vak dee] uitmaken van zijn (haar) gezin of 
bij hem (haar) aanwezig zijn of die tot de 
bevolking behooren van of aanwezig zijn in 
een onder zij n (haar) bestuur staande instel-
1 ing, gebouw, gesticht of schip, voor zooveel 
hij (zij ) tot het doen van de opgaven in staat 
is, te verstrekken overeenkomst ig de in art. 9 
van di t bes] ui t, bedoelde voorschriften. 

H et hoofd van ieder gez in,. de afzonderlijk 
levende persoon, de bestuurder van iedere in
stalling, ieder gebouw, gesticht of schip, waar 
de in artikel 9 van dit besluit bedoelde kaar
ten en omslagen worden bewrgd, is verplicht, 
v66r 4 J anuari 1931 overeenkomstig den toe
stand te middernacht tusschen 31 December 
1930 en 1 J anuari 1931 de op de kaarten en 
omslagen ingevulde antwoorden aan te vullen, 
of indien noodig te verbeteren en de vra.gen, 
wel ke nog n iet beantwoord zijn, te beantwoor
den, tenzij geldige redenen als ziekte, met 
vacantie op reis, op rei voor zaken e. d. uit
stel van de uitvoering van dit voorschrift 
noodzakelijk maken . 

Op 4 Januari of daarna worden de hier
boven bedoelde kaarten en omslagen door een 
daartoe door het gemeentebestuur gemachtigd 
persoon teruggehaal d. 

11. Schippers en bewoners van woonwa
gens leveren hunne ingevulde kaart of kaar
ten en omslagen in op de plaats, waar zij na 
het tijdstip der tell ing het eerst daartoe in de 
gelegenheid zijn. 

Wanneer schippers en bewoners van woon-

wagens de kaarten en omslagen inleveren , 
wordt hun daarvoor een ontvangbewijs over
handigd, dat zij gedurende de maanden Ja
nuari, Februa.ri en 1aart 1931 moeten ver
toonen aan elken ambtenaar van het open· 
baar gezag, die het hun vraagt. 

12. De Directeur van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek zal zoo dikijls hem di t noo
dig en wenschelijk voorkomt de >yerkzaam
heden betreffende de elfde algemeene volks
tell ing bij de gemeentebesturen doen contro
leeren. 

De gemeentebesttu·en zijn verpl icht bij deze 
controle medewerking te verleenen. Mocht bij 
deze controle of bij de bewerking van het in
gezonden materiaal aan het Centraal Bureau 
voor de Stat istiek bl ij ken, dat de voorschrif
ten, in zake de volkstell ing gegeven, niet zoo
danig zijn nageleefd, dat de deugdelijkheid 
van de uitkomsten der telling verzekerd is. 
clan zal door Ons, bij met redenen omkleed 
besluit, op voorstel van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw tot nie
tigverklaring van de telling en tot het gelas
ten van een nieuwe telling, waarva n de kosten 
geheel voor rekening van de gemeente komen, 
kunnen worden besloten. 

Onze Minister van Binnenl a ndsche Zaken 
en L andbouw is belast met de u itvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan kennis zal worden 
gegeven aan den Raad van State. 

H et Loo, den 18den December 1929. 
WILHELMINA. 

De M.inister van Staat, 
M inister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg. 31 D ecem ber 1929.) 

21 Dece1nber 1929. WET tot vaststell ing 
van het eerste hoofdstuk der Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1930. S. 536. 

De begro:>ting wordt va8tgesleld op f l,Sfi0,000, 

21 Dece1nber 1929. WET tot vaststell iug van 
het zevende hoofdstuk A der Rijksbegi·oo
ting voor het dienstjaar 1930. S. 537. 

De begrooting wordt vastgestel.d op f 90,254,298. 

21 D eece,nber 1929. WET tot vaststelling 
van het twaal fde hoofdstuk der Rij ksbe
grooting voor het dienstjaar 1930. S. 538. 

De begr?oting wort?t vastgesteld op f 50,000. 

21 Dece11,ber 1929. WET tot aanwijzing mu 
dP- middelen tot dekking va.n de uitgaven, 
begrepen in de Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1930. S . 539 . ' 

21 Dece,n ber 1929. WET tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Leeningfonds 1914 voor het 
dienstjaar 1930. S. 540. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 109,142,426 
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21 Dece,nber 1929. WET, houdende verl en
ging van den termijn genoemd in artikel 
880 der Tabakswet 1921 (Staatsblad n°. 
712) , laatstelijk gewijzigd bij het eenig 
artikel der wet van 29 December 1928 
(Staatsblad n°. 525). S. 541. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is den termijn, genoemd 
in artikel 88a der Tabakswet 1921 (Staats
blad n°. 712), nogmaal s te verl engen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Eenig artikel. 

I n artikel 88a der Tabakswet 1921 (Staats
blad n°. 712 ), zooals <lit artikel laatstelijk is 
gewijzigd bij het eenig artikel der wet van 
29 December 1928 (Staatsblad n°. 525) wordt 
voor ,,1930" gelezen : 1931. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 21sten 

December 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financii!n . D e Gee r. 
( Uitgeg . 30 December 1929.) 

21 D ecember 1929. WET tot wijziging van 
het tweede hoofdstuk der Staatsbegroo
t.ing voor het dienstjaar 1928. (Dive,·se 
onderwerpen.) S. 542. 

21 December 1929 . WET, houdende goed
keuring van de op 27 Maart 1929 te 
·s-Gravenhage onderteekende verklaring 
tot afschaffing van de Nederlandsche ca
pitul aties in de Spaansche zone van 
M a,·okko. · S. 543. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de op den 27sten Maart 1929 te 's-Gra,
venhage onclerteekencle verklaring tot a f
schaffing van de Nederlandsche capitulaties 
in de Spaansche zone van Marokko, alvorens 
te kunnen warden bekrachtigd, ingevolge ar
t ikel 58 cler Grondwet de goedkeuring der 
Staten-Generaal behoeft; . 

Zoo is het, clat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. I . De op den 27sten Maart 1929 te 

's-Gravenhage namens Nede,·land en Spanje 
onderteekende verklaring, strekkende tot af
schaffing van de Nederlandsche capitulaties 
in de Spaan che zone van Marokko, welke 
verklaring in afschrift nevens deze wet is ge
voegd, wordt goedgekeurd . 

Lastcn en beve len, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 21sten 

December 1929. 
WILHELMI A. 

De M inister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

( Uitgeg. 14 J anuari 1930.) 

DECLARATIO . 

Les soussignes, dument autorises par leurs 
Gouvernements respecti fs, font, d'un com
mun accord la declaration su ivante : 

Prenant en cons ideration les garanties d'e
gali te juridique, offertes aux etrangers par 
Jes Tribunaux espagnol s du Protectorat, le 

Gouvernement Royal neerlandais renonce a 
reclamer pour ses consuls, ses ressortissants 
et ses etablissements clans la zone espagnole de 
!'Empire Cherifien, tous droi ts et privileges 
i sus du regime des. capitul ations. · 

Les traites et conventions de toute nature 
en v igueur entre l'Espagne et Jes P ays-Bas 
s'etendent de plein droit, sauf clause con
t ra ire, a la zone espagnole de !'Empire Che
rifi en. Tous Jes droits et privil eges non men
t ionnes dans les tra it0s et conve ntions entre 
l'Espagne et Jes P ays-Bas qui ont ete ou qui 
seront accordes clans la zone espagnole de 
!'Empire Cherifien a une a utre nation, seront 
etendus egalement et sans condit ion quel
conque aux consuls, ressortissants, proteges et 
etablisse[I}ents neerlandais. 

Les proteges neerlancla is qui sont portes sur 
la I iste pour l 'annee 1928, communiquee aux 
autorites visees clans !'article 7 de la con
vention de Madrid du 3 juillet 1880, ainsi 
que les anciens proteges neerlandais cl ans la 
zone fran9aise de !'Empire Cherif ien et 
clans la zone internationale de T anger, dont 
Jes listes ont ete communiquees par le Gou
ve rnement de la Reine au Gouvernement de 
Sa Majeste Catholique, seront, leur v ie du
rant, justiciables des tribunaux espagnols 
cl a ns la zone espagnole de !'Empire Cherifi en. 

Les procedures tant civi les que penales deja 
commencees devant la juridiction consulaire 
neerlanda ise clans la zone espagnole de !'Em
pire Cherifien au moment de l'entree en 
vigueur de la presente declaration, se pour
suivront jusqu'en dernier ressort, devant Jes · 
tribunaux cornpetents neerlandais. La sen
tence rendue clans parei lle procedure obtien
dra l'exequatur des juridictions espagnoles 
clans la elite zone sans que celles-ci proceclent 
a un nouvel examen (Ju fond de l'affa ire. 

Aucune nouvelle protection ne pourra etre 
accordee par les consuls, Jes ressortissants et 
Jes etabl issements neerl an da is clans la zone 
espagnole de !'Empire Cherifien. 

La presente dee! aration sera ratifiee et Jes 
rntificat ions en seront echangees a L a H aye, 
auss itot que faire se pourra. E lle entrera en 
v igueur un rnois apres la date de l'echange 
des ratifications. 

Fait en double a La Haye, le 27 mars 1929. 
Beelaerts van Blokland. 
de Pradere. 

21 Decernber 1929. WET, houdende voor
ziening in het gem is van de dubbelen der 
registers van den burgerl ijken stand, ge
houden aan de consul aire posten te 
Srnyrna en te Yokohama. S. 544. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo vVij in overweging genomen hebben, 

clat het wenschelijk is maatregelen te treffen 
ter voorziening in bet gemis van de dubbelen 
der registers van den burgerlijken stand, ge
houden aan de consula ire posten te Srnyrna 
en te Yokohama, waarvan de archieven res
pectievelijk ornstreeks half September 1922 
bij den brand van Srnyrna, en den l sten 
September 1923 bij de aardbeving in J apan, 
zijn verloren gegaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
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Art. 1. Ter vervanging van de dubbelen 
van de registers van den burgerlijken stand, 
vermeld op den bij deze wet gevoegden staat 
en gehouden onderscheidenlijk aan den con
sulairen post te S1nynoa en aan dien te 
Y okoha1na, welke dubbelen verloren zijn ge
gaan, wordt van de ter griffie van de ar
rondissements-rechtbank te 's-Gravenhage aan
wezige andere dubbelen een afschrift gemaakt 
door den griffier bij genoemde rechtbank. 

Op die. afschriften is artikel 15 van het 
· Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

2. De a kten worden achter elkander zon
der wi tte tusschenvakken in de registers in
geschreven. 

Niets m ag bij verkorting of in cij fers wor
den uitgedrukt, voor zoover dit niet in het 
oorspronkelijke register is geschied. 

3. Veranderingen en bijvoegingen worden 
op den kant der akte geschreven , met ver
wijzing door een kennelijk teeken naar de 
plaats, waar zij behooren, en aanduiding van 
het getal der in te voegen woorden of letters. 

Doorhalingen gesch ieden op zoodanige 
wijze, dat het schri ft leesbaar blijft; elke 
doorhaling wordt met opgave van het getal 
der doorgehaalde woorden of letters en van 
den regel, waarin zij is geschied, op den 
kant der akte vermeld. 

4. De griffier waarmerkt de op den kant 
der akte gestelde aanteekeningen en teekent 
elk register voor afschrift , onmiddellij k ach
ter de l aatste daarin voorkomende akte, of, 
zoo geen akten in het register voorkomen, 
onmiddellijk achter de verklaring van slui
ting. 

5. H et afschrift wordt door den pres ident 
der arrondissements-rechtbank te 's-Graven
hage of door een daartoe door hem aan te 
wijzen rechter met het oorspronkelijke regis
ter vergeleken. 

H ij , die de vergelijking doet, waarmerkt de 
op den kant der akten gestelde aanteekenin
gen en stel t aan het slot van elk register, 
onmiddellijk achter de h andteekening van den 
griffier, eene onderteekende verklaring, dat 
het afschrift do,;,r hem met het oorspronkel ijke 
is vergeleken en eensluidend bevonden. · 

6. De afschriften worden onderscheidenl ij k 
overgebracht naar den consulairen post te 
S1nyrna en dien te Yokohama en treden daar 
in de plaats der verloren gegane dubbelen. 

Lasten en bevel en, enz.; 
G:egeven ten P aleize het Loo, den 21sten 

December 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van B uitenlantUJche Zaken , 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

De M iniste,· van J ustitie, J. D o n n e r. 

( Uitg eg. 14 J anuari 1930.) 

STAAT van dubbelen van registers van den 
consulairen burgerlijken stand, waarvan 
een afschrift moet worden gemaakt. 

Registers gehouden aa n: 
A. den consula iren post te Smyrna: 
a. geboorteregisters over de jaren 1873 tot 

1881 ; 

b. huwelijk- en echtscheiding-registers over 
de jaren 1873 tot 1880 1 ; 

c. overlij dens-registers over de jaren 1873 
tot 1881 ; 

d. registers van alle akten te zamen over 
de jaren 1882 tot 1921. 

B. den consulairen post te Yokohama: 
a. geboorteregisters over de j aren 1873 tot 

1882; 
b. huwelijk- en echtscheiding-registers over 

de jaren 1873 tot 1878 2 ; 
c. overlijdens-registers over de jaren 1873 

tot 1882 ; 
d. registers van alle akten te zamen over 

de jaren 1883 tot 1922. 

21 D ecemb er 1929. WET tot verhooging van 
het achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1929. S. 545. 

21 D ecemb e,· 1929. WET tot aanvulling van 
het zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het di enstjaar 1928. S . 546 . 

21 1Je1>emb e1· 1929. WET tot aanvulling van 
het achlste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het di enstjaar 1928. S. 547. 

21 Decemb er 1929. WET tot verhooging en 
aanvull ing van de begrooting van het 
Staatsbedrijf der Artilleri e-Inrichtin,gen 
voor het i:li enstjaar 1929. S. 548. 

21 Decemb er 1929. WET tot verhooging en 
aanvull i ng van het achtste hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het di enstjaar 1929. 
S. 549 . 

21 D ecenib e1· 1929. WET tot verhooging van 
het vierde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1929. S. 550. 

21 D ecemb er 1929. \VET tot wij zig ing en ver
hooging van het vierde hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het d ienstjaar 1929. 
S. 551. 

21 December 1929. WET tot vasistelling van 
de begrooting van het Staatsbedrijf der 
Algemeene Landsdrukkerij voor het dienst
jaar 1930. S. 552. 

De begrooting wordt va.stqest, ld op e--cpl<oi tatie
dienst f l,5~8,975, kapitaalsdienst f 180,900. 

1 Het dubbel over 1881, dat trouwens geen 
akten heeft bevat, bestaat niet meer. 

2 H et dubbel over de jaren 1879 tot 1882, 
dat trouwens geen akten heeft bevat, bestaat 
niet meer. 
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21 December 1929. WET tot wijziging van de 
grenzen tusschen de gemeenten Sas van 
Gent en W estdorpc. S. 553. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, de grenzen tusschen de 
gemeenten Sas van Gent en W estdorpe te 
wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan de gemeente Sas van Gent 

wordt een gedeelte van de gemeente West
dorpe toegevoegd en aan de gemoonte ·W est
do,·pe een gedeel te van cle gemeente Sas van 
Gent in dier voege, dat de nieuwe grens tus
schen be ide gemeenten zal loopen a ls volgt: 

Van af het punt, waar de Rijksgrens het 
verlengde-midden der oostelijke bermsloot van 
de Visschersverkort ing, n° . 19 van den Jigger 
der wegen en voetpaden in de gemeente Sas 
van Gent snijdt, loopt de grens in noordelijke 
richting langs voornoemd verlengde-midden, 
kruist den Oudeweg, n° . 18 van den Jigger 
der wegen en voetpaden in de gemeente Sas 
van Gent, volgt het midden van de genoemde 
bermsloot tot het noordwestelijke punt van het 
perceel, nu kadastraal bekend a ls n°. 326 van 
Sectie D der gemeente Sas van Gent, a'flwaar 
de grens weder de tegenwoordige grensl ij n 
volgt tot het punt, waar di ll grenslijn de as 
van den oostelij ken of nieuwen kanaalarm be
reikt, volgt vervolg!)ns een lijn op dri e en 
dertig en een h alven meter afstand van en 
evenwijdig aan de oostelijke waterlijn van het 
kanaal Gent-Neuzen tot waar de westelijke 
kanaaloever terugwij kt, zijnde ongeveer 130 
M. ten Zuiden van het verlengde van de 
grenslijn tusscben de perceelen der gemeente 
W esi'dorpe, kadastrnal bekend Sectie B nos. 
527 en 334. Aldaar. gaat de grensl ij n over in 
de lijn op 33½ M. afstand van en evenwij dig 
aan de westelijke waterlijn van genoemd ka
naal tot het punt tegenover het midden van 
den op den. westelij ken kanaaldijk uitkomen
den Stat ionsweg, n°. 6aa van den Ji gger der 
wegen en voetpaden in de gemeente W est
dorpe; van dat punt gaat de l ijn rechthoekig 
westwaarts door den westelijken kanaaldij k en 
het m idden van den genoemden Stationsweg 
en de daarop aanslu itende brug van de West
waterleiding tot aan de overzijde van die brug, 
waar de l ij n rechthoekig zuidwaarts gaat naar 
de Zuidelijke grens van den Stationsweg en 
d ie grens verder westwaarts vol gt tot waar de 
tegenwoordi ge grenslijn tusschen de gemeenten 
Sas van Gent en W estdorpe weder wor dt be
re ikt. 

2. H et grondgeb ied, ,tlat aan de gemeente 
Sas van Gent wordt toegev.oegd, gaat op 31 
December 19211 tot d ie geme<:;nte over en het 
grondgebied, dat aan de gemeente W estdorpe 
wordt toegevoegd, gaat op 31 December 1929 
tot die gemeente over. 

3. De bezittingen der gemeente W estdorpe, 
gelegen in het aan de gemeente Sas van Gent 
toe te voegen gebied, en de bezittingen der 
gemeente Sas van Gent, gelegen in het aan de 
gemeente W•estdorpe toe te voegen gebied, 
gaan ondersche idenlijk op de gemeente Sas 
van Gent en de gemeente W estdorpe over, 
zonder dat daarvoor eene nadere akte wordt 
gevorderd. 

Z ulks geschiedt eveneens ten aanzien van 

uit de wet of uit overeenkomst voortspru iten
de lasten, rechten en verp lichtingen der ge
meente W estdo,·pe eenerz ij ds en der gemeente 
Sas van Gent anderzijds, betrekking hebbende 
op het onderscheidenlij k naar de gemeente 
Sas van Gent en de gemeente W estdorpe over
gaande gebied en de daa rin gelegen gemeente
eigendommen. 

Voor zoover overschrijv ing in de openbare 
registers noodig mocht zij n, zal d ie geschieden 
krach tens deze wet. 

4. De kosten van verp.J.eging van ·behoeftige 
krankzinnigen in gestich ten of woningen. be
doeld in a rtikel 35a der wet van 27 April 
1884 (Staatsblad n°. 96), komen, voor zoover 
zij t ijdens de opneming daarin woonpl aats 
.hadden op het grondgebied, dat ingevolge 
deze wet naar eene andere gemeente overgaat, 
van 31 December 1929 af voor rekening van 
de n ieuwe gemeente. 

5. Ali e kadastra le en andere stukken, ui t
sl uitend be trekking hebbende op hetgeen vol
gens a rtikel 1 naar eene a ndere gemeente over
gaat, worden aan de nieuwe gemeente voor 
zooveel ieder betreft uitgekeerd. 

H et bestuur der gemeente Sas van Gent en 
het bestuur der gemeente W estdorpe hebben 
voorts te alien tijde het recht kosteloos inzage 
te nemen van de archieven onderscheidenlij k 
der gemeente W estdo,·pe en der gemeente Sas 
van Gent en van de zich in die archieven be
vindende stukken, afschriften of uittreksels op 
kosten hunner gemeente te vorderen, even
eens zoover deze betrekking hebben op de vol
gens a r ti kel 1 onderscheidenlij k naar W est
dorpe en Sas van Gent overgaande gebieden. 

6. H et gemeentebestuur van Sas van Gent 
en het gemeentebestuur van Westdorpe zenden 
op 1.5 Januari 1930 onderscheidenlij k aan dat
van W•estdorpe en aan dat van Sas van Gent 
een uittreksel uit het bevol kingsregister ten 
aanzien van de in dat register ingeschreven 
personen, gevestigd op het grondgebied, dat 
ingevolge artikel 1 onderschei denl ij k naar 
W es tdo,-pe en naar Sas van Gent overgaat. 

Dit uittreksel vermel dt de voor de inschrij 
v ing van het bevolk ingsregister van onder
scheidenlij k de gemeente W•estdorpe en de 
gemeente Sas van Gent benoodigde gegevens. 

De ingezetenen van Sas van Gent en van 
W estdorpe, geve tigd op de gebieden, d ie in
gevolge artikel 1 onderscheidenlijk naa r W est
dorpe en naar Sas van Gent overgaan, worden 
voor het opmaken van de kiezerslij sten en voor 
de verkiesbaarheid tot leden van den gemeen
te raad reeds met ingang van 31 Decembe1· 
1929 beschouwd als ingezetenen van onder
sche idenlij k de gemeente W estdorpe en de ge
meente Sas van Gent . 

Voor zoover de personen, gevestigd op de 
overgaande gebieden, geplaatst zijn op de voor 
het loopende jaar vastgestelde kiezersl ij st, zen
den het bestuur der gemeente Sas van Gent 
en het bestuur der gemeente W es tdo,·pe v66r 
8 J anuat·i 1930 e lkander wederkeerig een u it
treksel uit die ki eze rslijst. 

De in het voorgaande l id bedoelde uittrek
se ls worden toegevoegd aan de voor het loo
pende jaar in vorenbedoelde gemeenten vast
gesteldo kiezerslijsten en vormen met die kie
zerslij sten een geheel. 

7. De gemeente Sas van Gent doet aan de 
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gemeente W-estdorpe eene uitkeering van 
f 3154.20, loopende over t ien jaren; in dier 
rnege, dat v66r 1 Februari 1930 f 573.45 wordt 
uitgekeerd, v66r 1 J anuar i 1931 f 516,11, v66r 
1 J anuari 1932 f 458. 77 en zoo vervolgens tel
ken jare { 57.34 minder, totdat het laatst v66r 
1 Januari 1939 wordt uitgekeerd f 57.39. 

De gemeente Sas van Gent keert voorts aan 
de gemeente Wl!'ll tdorpe, wegens derving, uit
sluitend als gevolg van deze grensverbetering, 
van baten uit, eene som · van f 50,000, te be
talen in tien termijnen, e lk groot f 5000, waar
van de eerste termij n vervalt v66r 1 Februari 
1930, de tweede v66r 1 Januari 1931 en zoo 
vervolgens, totdat de tiende termijn vervalt 
v66r 1 .Januari 1939. 

Te r zake van de, als gevolg van·deze grens
wijziging, ten laste va n de gemeente W est
do1·pe komende kosten van onderhoud en ver
betering van het gedeelte van den ,,Oude 
weg", n° . 18 van den 1 igger der we gen en 
voetpaden in de gemeente Sas van Gent, het
welk van laatstgenoemde gemeente aan het 
gebied van eerstgenoemde gemeente wordt toe
gevoegd, keert de gemeente Sas van Gent bo
vendien aan de gemeente W estdorpe uit eene 
som in eens van f 4550. 

8. De burgemeeste r , de seeretaris, de ont
vanger, de ambtenaren van den burgerlijken 
stand en de veldwachter der gemeente W est
dorpe, die op 31 December 1929 in dienst zijn, 
-0ntvangen, zoolang zij die betrekking blij ven 
bekleeden, telken jare, eene vergoeding ten 
bedrage van hetgeen hunne jaarwedde in die 
betrekking minder be loopt clan zij krachtens 
de op gemeld tijd tip geldende of later ge
,vijzigde regeling bij ongewijzigd voortbestaan 
van hunne gemeente zouden hebben gekregen . 

Die vergoedingen komen ten laste van de 
·gemeente W estdo,·pe, doch worden aan deze 
-door de gemeente as van Gent terugbetaald . 

Voor de toepassing van de Pensioenwet 1922 
worden deze vergoedingen als dee! der jaar
wedden beschouwd. 

9. W aar in wetten of wettelijke voorschr if
ten de benaming Sas van Gent of W estdo,·pe 
voorkomt, zullen met ingang van 31 Decem
be,· 1929 daaronder verstaan worden de ge
meenten, zooals zij bij deze wet zijn gewij zigd. 

10. De namen van de personen, die op 31 
December 1929 voorkomen op de lijst, bedoeld 
in artikel 13 der Dranl,vet en op <lien datum 
gevestigd zijn op een overgaand gebied, wor
,den overgeschreven op de lij st der nieuwe 
gemeente. 

Bij overschrijving volgens het eerste I id ge
schiedt de inschrijving in volgorde van de da
gen, waarop de verzoeken om vergunning van 
de reeds ingeschreven en ·van de over te schrij 

-ven personen bij de betrokken gemeentebestu
ren i nkwamen; voor zoover verzoeken op den
·zel [den dag inkwamen, gaat de in leeftijd 
-0udere voor; bij gel ij ken ouderdom bes! ist het 
lot. 

11. De gemeente Sas van Gent vergoedt 
aan de gemeente W estdorpe de kosten, welke 
ten laste dezer gemeente komen, uitsluitend 
en alleen als gevolg van den overgang van 
het in artikel 1 dezer wet bedoelde grondge
bied; deze kosten word en vastgestel d op of 
-zoo spoedig mogelijk na 31 December 1929, 
.doch in elk geval v66r 1 Mei 1930. 

12. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na di en harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het L-Oo, den 2lsten 

December 1929. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitge g. 30 D ec. 1929.) 

21 D ecember 1929. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening, met 
toepassi ng van de wet van 27 Maart 1915 
(Staatsblad n°. 171). van e igendommen, 
erfdienstbaarheden of andere zakelijke 
rechten, noodig voor en ten behoeve van 
het verbreeden en verbeteren van de Oos
terkade en van de Weste rkade te Utrecht. 
S. 554. 

21 ll.ecember 1929. WET tot w1Jziging en ver
nooging van hoofdstuk V a der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1928. S. 555. 

21 December 1929. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rtchten in de gemeenten Markelo, 
Diepenheim, Goor, Ambi-De!den, Stad
Delden, Hengelo (0.) en Lonneker, noodig 
voor aanleg van het gedeelte Overijsselsche 
grens-Enschede van de scheepvaartkana
len naar Twenthe ingevolge de wet van 
4 November 1919 (Staatsblad n° . 645). 
s. 556. 

21 December 1929. WET tot aanvulling van 
het negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1928. S: 557. 

21 December 1929. WET tot verklaring van 
het a lgemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor overbrugging · 
van de Bergsche Maas bij K eizersveer. 
s. 55 . 

21 December 1929. WET tot verklaring van 
het a lgemeen nut der onteigening ten 
behoeve van verlegging van den tramweg 
van H eerenveen naar Drachten te Heeren
veen. S. 559. 

21 December 1929. WE1' tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten 
behoeve van wijziging en uitbreiding van 
het goederenstation H aarlem en van de 
aansluitende baanvakken. S. 560. 
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21 December 1929. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, nood.ig voor dsn aanleg 
van een kanaal van bewesten het Boterdiep 
tot het Eemskanaal, met bijkomende 
werken in de gemeenten Groningen, Noord
ri,ijk en Bedum. S. 561. 

21 December 1929. WET tot opzegging van 
de voorloopige luchtvaartverdragen, ge
sloten tusschen Nederland en P,;len op 
4 November J.925 en tusschen Nederland 
en Denemarken op 23 Juli 1926. S, 562. 

Wij WILHELMINA, enz .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 

dat het wenschelijk is over te gaan tot op
zegging van de voorloopige luchtvaartverdra
gen, gesloten t.usschen Nerlerland en Polen op 
4 November 1925 en goedgekeurd bij de wet 
van 25 Mei 19211 (Staatsblad n°. 147) en tusschen 
Nederland en Denemarken op 23 Juli 1926, 
goedgekeurd bij de wet v~n 28 April 1927 
(Staatsblad n°. 112), welke opzegging op grond 
van artike! 58, derde lid, der Grondwet alleen 
kan geschieden krachtens de wet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

E enig artikel. 

Opzegging van de voorloopige luchtvaart
verdragen, gesloten tusschen Nederland en 
Polen op 4 November 1925 en tusschen Neder
land en Denemarken op 23 Juli 1926, wordt 
goedgekcurd. · 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 2l sten 

December 1929. 
WILHELMINA. 

DeMinister van Waterstaal, P. J. Reymer. 
De M inister van Buitenlandsche Zaken, 

B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 
(Uitgeg. 14 Jan. 1930.) 

21 Decemb-,r 1929. WET, houdende wijziging 
van de Surinaamsche begrooting voor het 
dienstjaar 1927. S. 563. 

21 December 1929. WET, houdende w1Jz1-
ging van de Cura-,aosche begrooting voor 
het dienstjaar 1927. S. 564. 

21 D ecember 1929. WET, houdende' nadere 
w1Jz1gmg van het elfde hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1929. 
s. 565. 

21 December 1929. WET, houdende nadere 
w1Jz1gmg van het elfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1928. 
S . 566. 

1929 

21 'December 1929. · WET tot vaststelling van 
het slot der rekening van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten voor Suriname 
over het dienstjaar 1926. S. 567. 

Het slot der rekening van de koloniale uit
gaven en ontvangsten voor Suriname ove1· het 
dienstjaar 1926 wordt vastgesteld als volgt: 

De uitgaven hebben bedragen f 8,213,560.595. 
De ontvangsten hebben bedragen: 
f 5,062,466.205. 
H et nadeelig slot der rekening bedraagt al

zoo f 3,151,094.39. 

21 December 1929. BESLUIT, strekkende 
tot vernietiging van het besluit van Bur
gemeester en Wethouders van Almelo 
van 15 December 1924 waarbij aan F. 0 . 
de Boer verlof werd verleend voor· den 
verkoop van alcoholhoudende drank, an
deren dan sterken drank, in het perceel 
Wierdenschestraat n°. 1, te Almelo. S. 
568. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 26 Sep
tember 1929, n°. 1003 G, Afdeeling Volks. 
gezondheid en van Onzen Minister van Bin• 
nenlandsche Zaken en Landbouw van 18 Oc
tober 1929, n°. 9064, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

betreffende vern ietiging van het besluit van 
Burgemeester en Wethouders v.an Almelo van 
15 December 1924, waarbij .aan F. 0. de 
Boer verlof werd verleend voor den verkoop 
van alcoholhoudende drank, anderen dan 
sterken drank, in het perceel Wierdensche 
straat n°. 1, te A.lmel o; 

Overwegende, dat bij besluit van Burge
meester en Wethouders van Almelo dd. 15 
December 1924, n°. 22, aan F. 0. de Boer 
verlof werd verleend voor den verkoop van 
alcoholhoudenden drank, anderen clan ster• 
ken drank, voor eenige lokal iteiten in het 
perceel Wierdensche straat n°. 1, te Almelo; 

dat de verordening van den Raad der ge
meente Almelo als bedoeld in artikel 35, 
lid 2, der Drankwet, van 6 Maart 1914, ge
wijzigd bij verordening van 21 April 1927, in 
artikel 4 bepaalt, dat de gemiddelde hoogte 
van de localiteiten, gerekend van den vloer 
tot den onderkant van de zoldering, van het 
plafond of van de bekapping, zoo deze als 
zoldering dient, niet minder mag zijn dan 
3,50 M.; 

dat voornoemde localiteiten in het perceel 
Wierdensche straat n°. 1, van F. 0. de Boer, 
een hoogte hebben van 3,18 M. ; 

Overwegende, dat een verlof voor den ver
koop van alcoholhoudenden drank, anderen 
clan sterken drank, krachtens artikel 36, lid 
2, der Drankwet, moet warden geweigerd, 
wanneer de localiteiten, waarvoor het verlof 
wordt gevraagd, niet voldoen aan de eischen, 
gesteld krachtens verordening van den ge
meenteraad; 

dat derhal ve het verlof voor den ver koop 
van alcoholhoudenden drank, anderen dan 
sterken drank, verleend aan F. 0. de Boer, 
had moeten worden geweigerd, en het besluit 
van Burgemeester en Wethouders van Atmeto 

65 
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van 15 December 1924, waarbij dit verlof 
werd verleend, is in strijd met de wet ; 

Gelet op de Drankwet en op artikel 153 
der Gemeentewet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 19den November 1929, n°. 34) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid en 
van Onzen M inister van Staat, Minister van 
Binnenlandsche Zaken en L andbouw van 9 
December 1929, n°. 1275 G, Afdeeling Volks
gezondh ,:, :d en van 18 December 1929, n°. 
11153, Afdeel ing Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beslui t van Burgemeester en Wethou

ders van AJmelo van 15 December 1924, 
waarbij aan F. 0. de Boer verlof werd ver
leend voor den verkoop van a lcoholhouden
den drank, anderen dan sterken drank, in het 
perceel Wierdensche straat ·n°. 1, te Almelo, 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij 
verheid is belast met de uitvoering van dit 
hesluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
pl aatst en waarvan afschri ft zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 21sten December 1929. 
WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Ve r s c h u u r. 

D e Minis ter van Staal, 
M iniste1· van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruy s de B ee renbrouck. 

/Uitgeg. 22 J anuari 1930.) 

21 December 1929. KONI?{ KLIJK BESL IT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 51. ) 

Als ,, buitengewoon geval", bedoeld in 
het 10• lid, kan worden aangemerkt dat 
appellant lijdende is aan eene longaan
doening, die nog niet zoover is genezen 
dat zij tot het ·vervu!len van eene betrek
king bij het nnderwijs geacht kan worden 
reeds weder in staat te zijn. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Besrhikkende op het beroep, ingesteid door 

l\fojuffrouw J. J. B. M. Rolf, gewezen onder
wijzere~, wonende te Muiderberg, tegen de 
heslissing van Onzen Minist er van Onden~js, 
Kunsten en Wetenschappen va n 26 Juli 1929, 
n°. 3021/II, afdeeling J,ager Onderwijs Finan
cieel, waarbij haar verzoek om haar na afloop 
van den termijn, waarvoor ha.ar wachtgeld is 
toegekend, opnieuw een wachtgeld toe te ken
nen, niet is ingewilligd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehnord, advies van 
27 rovember 1929, n°. 732; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Weten chappen van 
17 December 1929, n°. 4707, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

0. dat de beslissing van Onzen Minister steunt 
op de overweging, dat niet voldoende gronden 
zijn aangevoerd voor het verzoek en niet is 
gebleken van een buitengewoon geval, als 
bedoeld in het tiende lid van art. 51 der Lager 
Onderwijswet 1920: 

dat de appellante in beroep aanvoett, dat zij 
wegens ziektc, tuberculose van de rechter long, 

voorloopig uict in staat is eene bctrekking bij 
het onderwijs te aa nvaarden; 

O. dat blijken eene op verzoek van t.le Af
deeling v.an den Raad van State voor de Ge
schillen van B stuur, overgelegde verklaring 
van d en arts J. W. Schmitz te i\foiden, de 
appellante lij dende is aan eene longaancloening, 
die no.g niet zoover is genezPn, dat zij tot hot 
vervullen van eene betrekking bij bet onderwijs 
geacht ka n wnrden reeds weder in staat te zijn ; 

dat onder d eze omstandigheden de appel!ante 
gezegd moet worden te verke~ren in een buiten
gewoon geval. waarin, naar luid van art. 51, 
10°. lid, der Lager Ondorwijswet 1!)20, opnieuw 
wachtgeld kan worden toeg_elrond: 

Gezien de Lager Onderw1jswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

aan Mejuffrouw J·. J. B. M. R0lf, gewezen 
onderwijzeres , wonende te llfoiderher~, een 
wachtg Id te verleen~n l,~rekend naar ecn 
jaarbed rag van f 900.-, ingaandc 30 Juni 1929 
en eindigcnde uiterlijk 29 J·uni 1930. 

Onzt1 Minister van Onderwijs, Knnsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

24 Decem be1· 1929. WET, houdende indee-
1 ing van de gemeente Vl ieland bij het 
kanton Harlingen. S. 569 . 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, de gemeente Vlieland, 
thans behoorende tot het kanton H elder, in 
te dee] en bij het kanton H arlingen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In den staat, vastgesteld bij artikel 

2 der wet van 9 April 1877 (Staatsblad n°. 
77), tot vaststelling van het rechtsgebied en 
de zetel der arrondissements-rechtbanken en 
ka ntongerechten binnen het ressort van het 
gerechtshof te Amsterdam, zooals deze wet 
laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 6 Juli 
1910 (Staatsblad n°. 181), vervalt bij het 
kantongerecht H elder cle gemeente Vl ieland. 

Art. II. In den staat, vastgesteld bij ar
tikel 2 der wet van 9 April 1877 (Staatsblad 
n°. 78), tot vaststell ing van het rechtsgebied 
en de zetels der arrondissements-rechtbanken 
en kantongerechten binnen het ressort van 
het gerechtshof te Leeuwarden, Jaatstelijk ge
wijz igcl bij de wet van 22 Juni 1923 (Staats
blad n°. 277) , wordt bij het kantongerecht 
Harl ingen na de gemeente Terschelling inge
voegd ,, Vl ieland." , terwijl de punt achter 
T e1·schelling vervalt. 

Art. III. De deurwaarder bij het ka nton
gerecht te H elder, aange teld voor het in 
werking treden dezer wet, blij ft bevoegd zijne 
bediening uit te oefenen in de gemeente Vlie
land. 

Art. lV. De notarissen, aangesteld v66r 
het in werking treden dezer wet, wier stand
plaats is gevestigd binnen het kanton H elder, 
blijven bevoegd hunne bediening uit te oefe
nen in de gemeente Vlieland. 

Art. V. Deze wet is niet van invloed op 
de bij haar in werking treden bij de gerechts
hoven te A msterdarn en Leeuwarden, de ar
rondissements-rechtbanken te Alkrnaar en 
L eeuwarden en de kantongerechten te Helder 
en Harlingen aanhangige zaken, noch op de 
zaken, waarin de dagvaarding of oproeping 



1027 24 D E C EM B ER (S.569-583) '1929 

om voor een dier gerechten te verschijnen 
reeds is uitgebracht. 

Art. VI. De ter griffie. van de arrondisse
ments-rechtbank te Alkmaar berustende dub
belen der registers van den burgerlijken 
stand en de aldaar berustende registers van 
huwelijksaangiften en van huwelij ksafkondi
gingen, betreffende de gemeente Vlieland, 
worden overgebracht ter griffie van de ar
rondissements-rechtbank te L eeuwarden. 

Art. VII. Deze wet treedt in werking op 
een door Ons te be pal en t ijdsti µ. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 24sten De

cember 1929. 
WILHELMINA. 

De M inister van Justiti e, J. Donner. 
(Uitgeg. 31 December 1929. ) 

24 Dece,nbe,· 1929. WET tot wijziging van 
het vierde hoofdstuk der Rijksbegroot ing 
voor het dienstjaar 1928. S. 570. 

24 Decembe,· 1929. WET tot wijziging van 
het vij/de hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1928. S . 571. 

24 December 1929- WET tot wu~1giag van 
art. 25 der wet van 26 Mei 1870 (Staats
blad n°. 82) betrekkelijk de gr ondbelasting. 
8. 572. 

Biji. Hand. 2° K amer 1929/1930, n°. 187, 1-4. 
Hand. id . 1929/1930, bla.dz. 1079. 
Bijl. l • Kamer 1929/1930, 36-36a. 
Hand. id. 1929/1930, bhdz. 87. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, artikel 25 der wet van 
26 Mei 1870 (Staatsblad n°. 82) betrekkelijk de 
grondbelastin" te wijzigen; 

Zoo is het, 8at W(j, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 25 der wet. van 26 Mei 1870 

(Staa•sblad n°. 82) wordt gewijzif,d a ls rnlgt: 
a. In het eerste lid wordt in p,aats van het

geen vermeld is onder letter b gelezen : 
de gebouwen, uitsluitend clienende tot open

bare eeredienst en de ambtswoningen van voor 
de va.ste openbare eeredienst aangesteld egods
dienstleeraars en verdere dienaars. 

b. In den eersten volzin 7an bet laatste lid 
wordt in olaats van ,,die onder litt. d 1 °. boven
dien" gelezen: die onder litt. b en rt 1°. boven
dien. 

2. Deze wet treedt !n werking met ingang 
van 1 Januari 1930. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De

cember 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van F'inancien, De Geer. 
( Uit,geg. 30 Dec. 1929.) 

24 Decembe,· 1.929. WET, houdende goed
keuring van den onderhand chen verkoop 
van de gebouwen met tuin aan de Plom
petorengracht te Utrecht, plaatselijk ge
merkt nos. 17, 19 en 21, aan den Raad 
van Arbeid aldaar. S. 573. 

24 D ecember 1929. WET tot wijzig ing van 
het zevende hoofdstuk A der Staatsbegroo
ti ng voor het dienstjaar 1928. S. 574. 

24 Dece,nber 1929. WET tot wijziging van 
de begrooting van 11itgaven van het Alge
meen Burgerlijk Pensioenfonds voor het 
dienstjaar 1928. S . 575. 

24 December 1929. WET, houdende wijziging 
en verhooging van het zevende hoofdstuk 
B der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1928. (Dive,·se onderwerpen.) S. 576. 

24 Dece,n ber 1929. WET, houdende goedkeu
ring van de onderhandsche overdracht, 
door ru iling, van spoorweggronden te De
venter aan de gemeente Deventer . S. 577. 

24 Dece1nber 1929. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van per
ceel en, erfdienstbaarheden en andere zake-
1 ij ke rechten, noodig voor de verbetering 
en den aan leg van een weg van A ,ners
/ oort naar Hoogland in de gemeenten 
Amers/oo,·t en H oogland. S. 578. 

24 December 1929. WET tot wijziging van de 
begrooting van uitgaven van het Zuider
zeefonds voor het di enstj aar 1928. S. 579. 

24 December 1929. vVET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, erfdienstbaarheden en an
dere zakelijke rechten, noodig voor de ver
betering en den aanleg van een weg van 
Utrecht naar W erkhoven, in de gemeenten 
Utrecht, Houten, Bunnik, Odijk en W erk
hoven . S. 580. 

24 D ecem ber 1929. WET tot verklaring van 
het algerneen nut der onteigening van per
ceel en, erfdienstbaarheden en andere zake
lij ke rechten, noodig voor den aanleg van 
en weg van de gemeente Stein in de rich

ting van den Staatsmijn Maurits, in die 
gerneente. S. 581. 

24 Dece,nber 1929. WET tot wijziging van 
het negende hoofdstuk der Staatsbegroo
t ing voor het dienstjaar 1928. S. 582. 

24 Dece,nber 1929. WET, houdende voorzie
ning in de behoefte aan kasgeld voor den 
Indischen dienst hier te lande gedurende 
het jaar 1930. S. 583. 

Wij WILHELMI A, enz .. .. doen te we ten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de wijze behoort geregeld te worden, waar
op, in afwij king van het laatste lid van artikel 
23 der Indische Comptabil iteitswet 1925 
(Staatsblad n°. 328), voor het dienstjaar 1930 
zal moeten worden voorzien in de behoefte aan 
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kasgeid voor den Indischen dienst hier te 
lande; 

Zoo is het, dat ,vij , den Raad van State, enz. 
Art. I. Onze Minister van Financie.n wordt 

bevoegd verklaard om bij het openen van kre
dieten aan Onzen Minister van Kolonien gedu
rende het jaar 1930 het bedrag der volgens 
artikel 26 van de Indische Comptabiliteitswet 
1926 (Staatsblad n°. 328) in 's Rijks schatkist 
ges torte gelden te boven te gaan met een som 
van f 50,000,000. 

Onze Minister van Financien zal in dat voor
schot aan de lndische kas mogen voorzien door 
uitgifte of beleening van bewijzen van vlotten
de schuld, met inachtneming van de daarom
trent bestaande en nog vast te steil en wette
lijke bepai ingen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
va n 1 Januari 1930. 

Lasten en beveien, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De

cember 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonii!n, D e Graaf f. 
D e M iniste,· van Financii!n, D e Gee r. 

(Uitgeg. 31 Dec. 1929.) 

24 December 1929. WET tot wijzig ing van 
het titnde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1928. S. 584. 

24 December 1929. BESLUIT, houdende wijzi
ging en aanvulling van het Koninhlijk 
besluit van 31 Mei 1926 (Staatsblad n°. 159), 
gewijzigd en aangevuld bij Koninltlijk 
besluit van 10 Januari 1928 (Staatsblad 
n°. 3) tot nadere uitvoering van artikel 16 
en artikel 28, vierde lid, der Nijverheids
onderwijswet. S. 585. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
29 November 1929, n°. 14951n, afdeeling 
Nijverheidsonderwijs : 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 
in Ons besluit van 31 Mei 1926 (Staatsblad 
n°. 159), gewijzigd en aangevuld bij Ons 
besluit van 10 Januari 1928 (Staatsblad no. 3), 
waarbij nadere voorschriften zijn vastgesteld 
~o. uitvoering van artikel 16 en ar tikel 28, 
vierde lid, der Nijve1 heidsonrl erwij swet, eenige 
wijzigingen en aanl.7lllingen aan · te brengen; 

Den Raad van St ate gehoord, advies van 
JO December 1929, n° . 21; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 December 1929, n°. 
18277, Afdeeling Nijverheidsonderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. I. H et bepaalde onder B van Ons 

besluit van 31 Mei 1926 (8/aatsblad no. 159), 
gewijzigd en aangevuld bij Ons besluit van 
10 Januari 1928 (Staatsblad n°. 3), wordt ge
wijzigd en aangevuld a ls volgt : 

Artikel 1 wordt gelezen a.ls volgt : 
,,Waar in dit besluit en de daarbij behoorende 

bij lagen gesproken wordt van : 
,,Onze Minister" en ,,de Minister" is daar

onder te versta.an Onze Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen; 

,,directeuren, leeraren, personeel, ambtenare11 
of leerlingen" zijn hieronder, tenzij uitdrukkelij k 
anders is bepa.ald, begrepen directrices, leerares
sen, vrouwelijk personeel, vrouwelijke ambte
naren en vrouwelij ke leerlingen ." 

Het eerste lid van artikel 3 wordt gelezen 
als volgt: 

,,Tot de l ste klasse van dagscholen, als be
doeld in artikel 11, eerste lid, der Nijverheids
onderwijswet, worden alleen toegelaten zij, die 
v<>ldoend lager onderwijs hebben genoten en 
b1J den aanvang van het schooljaar ten minste 
den leeftijd van 12 jaar hebben bereikt." 

Het vierde lid van dit artikel wordt gelezen 
als volgt: 

,,Tot een avondschool, als bedoeld in artikel 
11, eerste lid, onder a, der Nijverheidsonderwijs
wet, worden niet toegelaten zij, die een dag
school voor ambacht of handwerk of voor 
algemeen 'vormend onderwijs bezoeken." 

Artikei 7 wordt gelezen als volgt : 
,,1. Voor directeur, leeraren en verder per

soneel van gesubsidieerde nijverheidsscholen 
worden door de school- of gemeentebesturen 
instructien vastgesteld, welke de goedkeuring 
van Onzen Minister behoeven. 

2. Zij mogen geen lid zijn van het bestuur 
der school, waaraan zij zijn verbonden. 

3. Voor directeur, leeraren en verder per
soneel der Rijksscholen worden instructien 
vastgesteid door Onzen Minister. 

4. Het personeel, in dit 'artikel bedoeld, 
bekleedt geen nevenl?etrekkingen, neemt niet 
dee! aan aannemingen of !everingen ten behoeve 
van de school, waaraan bet is verbonden en 
drijft geen handel, tenzij met goedkeuring van 
Onzen Minister. " 

In artikel 8 worden de woorden ,,hooger 
beroep" veranderd in ,, beroep " . 

Aan het eerste lid van artikel 13 wordt een 
zin toegevoegd, luidende a is volgt : 

,,De desbetreffende geneeskundige verklaring 
behoort bij de voordracht ter, vaste benoeming 
aan Onzen Minister te worden overgelegd." 

In het eerste lid van artikel 15 wordt de 
punt ach ter de zinsnede: ,,e. als straf." ver 
vangen door een puntkomma en wordt daarna 
toegevoegd : 

,,f. wegens andere gewichtige redenen." 
Na het vij fde lid van dit artikel wordt in

gevoegd een nieuw lid, luidende : 
,,Bij ongevraagd ontslag, anders dan in het 

geval bedoeld in het vierde l id van tlit artikel, 
moet, onverminderd het bepaalde in artikei 36 
van dit besluit, tusschen den datum van op
zegging en tlien van ontslag een t ermijn van 
ten minste drie maanden liggen." 

H et laatste lid van tlit artikel wordt ver
vangen door de volgende leden : 

,,De ontslagene ontvangt van het besluit t ot 
het ver!eenen van ontslag onverwij ld kennis 
door toezending van een afschrift van dit 
besiuit. 

Indien het ontslag on~evraagd verleend wordt, 
kan de betrokkene b1j Ons in beroep komen 
binnen 30 dagen na den dag, waarop het in 
het vorig lid bedoeld afschrift ter post is be
zorgd. De toezending van dit afschrift geschiedt 
in tlit geval bij aangeteekenden brief, waarbij 
tevens schriftelijk wordt medegedeeld v66r 
welken datum de ontslagene bij Ons in beroep 
kan komen." 
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Na het tweede lid van artikel 28 worden 
twee nieuwe leden ingevoegd, luidende als volgt: 

,,In het geval onder c genoemd kan, indien 
de afwezigheid !anger dan drie dagen duurt, 
het bestuur door een door hem aan te wijzen 
geneeskundige een onderzoek doen instellen. 

Van verleend ziekteverlof wordt med~deeling 
gedaan aan Onzen Minister, die overlegging 
van een geneeskundige verklaring kan vragen." 

Aan artikel 30 wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende als volgt : 

,, Voor het personeel aan scholen, welke slechts 
een gedeelte van het jaar geopend zijn, geldt 
voor de in het eerste lid genoemde tijdvakken, 
gedurende welke de volle of halve bezoldiging 
wordt genoten, de helft van het aantal maanden, 
dat de cursus per jaar duurt" . ' · 

Na artikel 30 wordt een nieuw artikel inge
voegd, luidende als volgt : 

· ,,Art. 30bis. 1. Met afwijking in zooverre 
van de regeling, vervat in artikel 30, wordt 
aan vast aangestelde directeuren en leeraren, 
die, blijkens een rapport van een door den 
inspecteur van de volksgezondheid nangewezen 
tuberculose-arts, lijdende zijn aan open tuber
culose, onder goedkeuring van Onzen Minister, 
een verlof tot herstel voor niet !anger dan 
twee achtereenvolgende jaren verleend met 
behoud van het volle genot van de jaar
wedde. 

2. Zoodanig verlof kan, onder nadere goed
keuring van Onzen Minister, worden verlengd, 
mits het met inbegrip van het in het eerste lid 
bedoeld verlof voor niet !anger dan drie achter
eenvolgende jareri wordt verleend. 

3. Onze Minister verleent deze goedkeuring 
of nadere goedkeuring op door hem in het 
belang van het herstel te stellen voorwaarden, 
op advies van den inspecteur van de volks
gezondheid. 

4. Voor het personeel aan scholen, welke 
slechts een gedeelte van het jaar geopend zijn, 
wordt ·voor de toepassing van het eerste en 
tweede lid in plaats van ,,jaren" gelezen: ,,tijd
vakken gedurende welke per jaar aan die 
scholen onderwijs wordt gegeven"." 

Artikel 32 wordt gelezen als volgt : 
,,Aan den zieken ambtenaar, die binnen 

anderhalf jaar in het geheel gedurende meer 
dan een jaar verlof wegens ziekte heeft genoten, 
kan, behoudens het in artikel 30bis bepaalde, 
op grond van zijne ziekte eervol ontslag worden 
verlee:r:id." 

In den tweeden zin van artikel 35 worden 
de woo;:i,en ,,hooger beroep" veranderd in : 
,,beroep . 

Artikel 37 wordt gelezen als volgt : 
,, Van een uitspraak tot het opleggen van 

eene disciplinaire straf als bedoeld in artikel 33, 
en van een besluit tot schorsing als bedoeld 
in artikel 38 van dit besluit kan de belang
hebbende binnen 30 dagen na den dag, waar.op 
de in de artikelen 35 en 39 van <lit besluit 
genoemde afschriften ter post zijn bezorgd, bij 
Ons in beroep komen." 

De aanhef van artikel 38 wordt gelezen als 
volgt: 

,,Buiten het geval, bedoeld in artikel 33, 
onder b, van dit besluit, kunnen directeuren, 
leeraren en antler personeel worden geschorst :" 

Aan artikel 39 wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende a ls volgt : 

,,Een en antler geschiedt bij aangeteekenden 
brief." 

In het eerste lid van artikel 43 wordt in 
plaats van ,,Bezoldigingsbe~luit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1925" gelezen: ,,Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1928". 

Na dit artikel wordt een nieuw artikel in
gevoegd, luidende als volgt : 

,,Art. 43bis. 1. De Centrale Commissie voor 
Georganiseerd Overleg in ambtenaarszaken 
wordt gehoord over het brengen van wijziging 
in en aanvulling van de bepalingen van dit 
besluit en de daarbij behoorende bijlagen, be
trekking hebbende op de salarisregeling van 
het personeel, alsmede over de op grond van 
deze voorschriften te treffen regelen. 

2. De Commissie is voorts bevoegd ter zake 
van de in deze bepalingen geregelde onder
werpen voorstellen te doen met inachtneming 
van de haar voorgeschreven werkwijze." 

Art. II. 1. Artikel 44 van Ons besluit van 
31 Mei 1926 (Staatsblad n°. 159), gewijzigd en 
aangevuld bij Ons besluit van 10 Januari 1928 
(Staatsblad n°. 3), vervalt te rekenen van 1 
November 1928, behoudens de toepassing daar
van ingevblge artikel V van dit besluit. 

2. De bijlagen A, B, C en D van Ons voor
noemd besluit worden, behoudens de toepassing 
daarvan ingevolge artikel V van dit besluit, 
te rekenen van 1 November 1928 vervangen 
door de bijlagen A, B, C en D, welke aan <lit 
besluit zijn gehecht. 

Art . III. Te rekenen van 1 ovember 1928 
zijn, waar in de hierna volgende overgangs
bepalingen en in de bij dit besluit behoorende 
bijlagen gesproken wordt van : 

,,ongehuwden", daaronder te verstaan de 
gehuwde vrouwelijke ambtenaar en de onge
huwde ambtenaar, voor zooveel deze niet ge
huwd is geweest ; 

,,gehuwden", daaronder te verstaan de ge
huwde en gehuwd geweest zijnde mannelijke 
ambtenaar, alsmede de gebuwd geweest zijnde 
vrouwelijke ambtenaar, voor zoover deze niet 
is bertrouwd. 

Overgangsbepalingen. 
Art. IV. Leerlingen eener avondscbc> ,!, die 

bij bet in werking t,reden van dit besluit in 
strijd met de bepaling in de vierde alinea van 
artikel 3 van Ons besluit van 31 Mei 1926 
(Staatsblad n°. 159), zooals dit luidt na de 
wijziging bij dit besluit, een dagschool voor 
algemeen vormend onderwijs bezoeken, mogen 
het onderwijs aan die avondschool blijven 
volgen. 

Art. V. Te rekenen van 1 November 1928 
gelden de volgende overgangsbepalingen, in 
welke onder ,,regeling 1926" te verstaan is 
Ons besluit van 31 Mei 1926 (Staatsblad n°. 159), 
zooals dat is gewijzigd en aangevuld bij Ons 
besluit va,n 10 Januari 1928 (Slaaisblad n°. 3), 
met de daarbij behoorende bijlagen : 

A. 1. Voor de op 1 November 1928 in 
dienst zijnde ambtenaren (met uitzondering 
van hen, wier bezoldiging in maand- of week
loon is uitgedrukt), benoemd met ingang van 
een vroegeren datum, wordt de bezoldiging 
naar dit besluit op eerstgenoemden datum 
vastgesteld naar een diensttijd, berekend op 
de wijze, als in de volgende ]eden van dit 
artikel aangegeven. 
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2. Voor de gehuwden wordt de op 1 Novem
ber 1928 voor de berckening van de bezoldiging 
geldige diensttijd, zooals deze onder de werking 
van de regeling 1926 op dien datum zou zijn 
verkregen, vermenigvuldigd met een gewone 
breuk, waarvan de teller wordt gevormd door 
het aantal jaren van de desbetreffende bezol
digingsschaal van de bij dit besluit behoorende 
bijlagen en de noemer door het aantal jaren 
van de desbetreffende bezoldigingsschaal van 
de regeling 1926, zooals deze op 31 October 1928 
lu.idde. De aldus verkregen u.itkomst wordt, 
zoo noodig, naar boven tot een volle maand 
afgerond. 

3. Voor de ongehuwden geschiedt deze be
rekening op gelijke wijze als in het vorig lid 
aangegeven, met dien verstande, dat voor ,,de 
op 1 November 1928 voor de berekening van 
de bezoldiging geldige diensttijd, zooals deze 
onder de werking van de regeling 1926 op dien 
datum zou zijn verkregen" nimmer meer 
diensttijd in aanmerking genomen wordt clan 
de tijd, volgens de desbetreffende bezoldigings
schaal van die regeling verPischt, om regelmatig 
van het minimum op te klimmen tot de in
gevolge het bepaalde onder 15 en 16 der ,,Alge
meene Bepalingen" van genoemde regeling, 
voor ongehuwden bereikbare maximum-wedde. 

4. Indien de aldus berekende diensttijd 
voor een in het derde lid bedoelden ambtenaar 
minder bedraagt dan deze zoude hebben be
dragen, indien de ambte.naar op 31 October 
1928 tot de in het tweede lid bedoelde ~e
huwden zoude hebben behoord, wordt z1jn 
diensttijd op laatstbedoelden diensttijcl vast
gesteld, met dien verstande, dat deze : 

I. nimmer meer zal bedragen dan de langste 
van de, met deze in tijdsduur gelijkstaande of 
door dezen in tijdsduur overtroffen, diensttijden, 
onder a en b hierna vermeld : 

a. een diensttijd, overeenkomende met het 
aantal jaren van de desbetreffende bezoldigings
schaal van dit besluit, verminderd met vier 
jaren of met den tijdsduur van de laatste twee 
periodieke verhoogingen of van deze bezoldi
gingsschaal of van de desbetreffende schaal van 
de regeling 1926 ; 

b. de diensttijd in maanden nauwkeurig, 
welke overeenkomt met eene wedde, welke 
verkregen wordt door het maximum van de 
desbetreffende bezoldigingsschaal van dit be
sluit te verminderen met f 400, dan we! met 
een bedrag, overeenkomende met 10 ten hon
derd van dit maximum, dan wel met een bedrag, 
gelijk aan de som van de laatste twee periodieke 
verhoogingen of van deze bezoldigingsschaal 
of van de desbetreffende schaal van de regeling 
1926; 

II. niet minder zal bedragen dan de dienst
tijd, volgens het derde lid berekend. 

5. Indien het bedrag van de wedde, bere
kend naar den diensttijd volgens het vierde lid 
onder I, niet overeen'komt met eenigen trap 
van de desbetreffende bezoldigingsschaal van 
dit besluit wordt niettemin de wedde op dat 
bedrag vastgesteld, mits dat bedrag niet : 

a. hooger zij dan het bedrag van de wedde, 
welke den ambtenaar zoude zijn toegekend, 
i ndien hij op 31 October 1928 tot de in het 
tweede lid bedoelde gehuwden zoude hebben 
behoord; 

b. lager zij dan het bedrag van den trap van 

de desbetreffende bezoldigingsschaal van dit 
beslu.it, waarop de ambtenaar naar den dienst
tijd, berekend als in het derde lid aangegeven, 
aanspraak heeft. 

6. De overeenkomstig de vorige leden op 
1 November 1928 vastgestelde wedde wordt 
tot het naastvolgend hooger bedrag en de 
verdere trappen in de desbetreffende bezoldi
gingsschaal van dit besluit verhoogd, met in
achtneming van den volgens die leden verkregen 
diensttijd in deze schaal. 

B. Voor de op 1 November 1928 in dienst 
zjjnde ambtenaren, wier bezoldiging in maand
of weekloon is uitgedrukt, benoemd met ingang 
van een vroegeren datnm, wordt de bezoldiging 
naar dit besluit vastgesteld naar een diensttijd, 
berekend op de wijze als in dit artikel onder A 
in het tweede lid, voor de gehuwden is aan
gegeven. 

C. 1. Indien, hetzij op 1 November 1928, 
hetzij op eenig later tijdstip, voor een op 1 No
vember 1928 in dienst zijnden ambtenaar, 
benoemd met ingang van een vroegeren datum, 
de toepassing van de regeling 1926, zooals die 
regeling op 31 October 1928 luidde, voordeeliger 
is clan de toepassing van dit besluit, wordt 
voor den duur, dat zulks het geval is en be
houdens het bepaalde in het volgend lid, op 
den ambtenaar eerstgenoemde regaling toege
past. 

2. Bij de toepassing 'Tan het vorig lid op 
ongehuwden, wordt de wedde, volgens de 
regeling 1926 toe te kenncn, met inbegrip van 
de in die regeling bedoelde toelagen met 3 ten 
honderd verminderd, overeenkomstig het onder 
19 der ,,Algemeene Bepalingen" van dit besluit 
bepaalde ten aanzien van de wedde volgens 
dit besluit, met dien verstande, dat de ambte
naar, behoudens bet bepaalde in het volgend 
lid, als gevolg hierva.n nimmer minder zal 
ontvangen dan door hem op 31 October 192R 
onder de werking der regeling 1926 werd ge
noten. 

3. Bij vermindering van het aantal uren na 
31 October 192 wordt, bij toepassing van hel 
eerste en tweede lid van dit artikel, bij de 
berekening der wedde zoowel volgens de regeling 
1926 als volgens dit besluit, rekening gehouden 
met dit verminderd aantal men. 

4. Het bepaalde in het tweede en derde lid 
is niet van toepassing op de ambtenaren, wier 
bezoldiging in maand- of weekloon is u.itgedrukt. 

Art. VI. Op Onzen last wordt Ons besluit 
van 31 Mei 1926 (Staatsblad no. 159), gewijzigd 
en aangevuld bij Ons besluit van 10 Januan 
1928 (Staatsblad n°. 3), met inachtneming van 
de wijzigingen en aanvullingen zooals deze 
ingevolge dit besluit worden vereischt, met 
eene nienwe omnummering der artikelen en 
voorzoover noodig met nummering van de 
leden in het Staatsblad geplaatst . 

Art. VII. 1. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van den tweeden dag na dien van 
de dagteekening van het Staatsblad, waarin 
het is geplaatst. 

2. Voor zoover op grond van en overeen
komstig de bepalingen, met inbegrip van de 
overgangsbepalingen der regeling 1926, zooals 
deze op 31 October 1928 luidden, nog na ge
noemden datum weddeverhoogingen zijn toe
gekend of aanstellingen hebben plaats gehad, 
waardoor de ambtenaar op den dag na dien 
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van de afkondiging van <lit besluit meer geniet 
dan hem overeenkomstig de bepalingen, met 
inbegrip van de overgangsbepalingen van <lit 
besluit, toekomt, wordt zijne wedde, met inbe
grip van de toelagen, eerst met ingang van 
1 Januari 1930 teruggebracht op het bedrag, 
waarop de ambtena~r ingevolge <lit besluit 
:i,anspraak heeft. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
'IVetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatshlad zal 
-vorden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 24sten December 1929. 

BJJLAOE A. 

WILHELMI A. 
De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. Terpstra. 
(Uitaeg. 30 Dec. 1929.) 

ALGEMEENE BEPALINGEN 

omtrent de bezoldiging van directeu•en, leeraren en 
verder personeel, genoemd in de bijlagen B en G 
aan de Rijks- en van Rijkswege gesubsidieerde 

hijzondere en gemeenlelijke nijverheidsscholen. 

1. De bezoldigingen zijn vermeld zonder 
aftrek wegens standplaats . Deze aftrek, zoo
mede de rangschikking der gemeenten of 
onderdeelen van gemeenten in klassen, is 
dezelfde, als die geldt of zal gelden voor de 
burgerlijke Rijksambtenaren. 

2. Voor de toepassing van het, onder 1 
bepaalde wordt als standp!aats aangemerkt de 
gemeente of het onderdeel eener gemeente, 
waar de betrokkene zijne werkzaamheden moet 
verrichten, of wel de gemeente of het onderdeel 
van eene gemeente van zijn d.ienstkring, hem 
ondl'r goedkeuring van den Minister· als stand
plaats aangewezen. Ingeval bijzondere omstan
digheden itfwijking van deze bepaling wensche
lijk maker, kan rlen betrokkene eveneens onder 
goedkeuring van den Minister eene andere 
gemeente of een onderdeel hiervan als stand
plaats worden aangewezen. 

3. a. Het bedrag der jaarwedde en dat 
eener toelage moet, elk afzonderlijk, zoo noodig 
tot een vollen gulden naar boven worden 
afgerond. 

b. Bij de berekening der wedde naar het 
totaal aantal lesuren per week komen gedeelten 
van uren kleiner dan 15 minuten niet in aan
merking. 

4 . Voor het genot van wooing wordt, be
halve in de gevallen, dat <lit genot in het 
bijzonder is of wordt toegekend als beloooing 
voor het vervullen eener nevenbetrekking of 
we! a ls belooning voor het gedurig verrichten 
van, onder goedkeuring van den Minister, 
opgeclragen werkzaamheden buiten den nor
malen d.iensttijd, op de bezoldiging, met in
begrip van a lle toelagen, uitgezonderd de 
kindertoelage, voor zooveel noodig verminderd 
met den standplaatsaftrek, eene korting toe
gepast van 15 ten honderd. Heeft de bewooing 
ten doe! de bewaring of bewaking van het 
gebouw of -wordt de desbetreffende wooing 

dienstbaar gemaakt ten behoeve van het onder
wijs, dan beclraagt de korting 10. ten honderd. 
Indien de ambtenaar aantoont, dat de huur
waarde der wooing, bepaald naar art. 10 der 
Wet op de personeele belasting l 896, minder 
beclraagt dan de op grond van de vorigP. vol
zinnen van deze bepaling berekende korting, 
dan wordt deze op het beclrag van die huur
waarde gesteld, met <lien verstande, dat, tenzij 
de Minister in bijzondere gevallen anders be
paalt, de hiervoren genoemde percentages 
nimmer dalen beneden onderscheidenlijk 7, 
6 en 5. 

5. Voor het genot van vuur, licht en water 
wordt - behalve in de gevallen, dat tevens 
ko t en inwooing wordt genoten of dat <lit 
genot in het bijzonder is of wordt toegekend 
a.ls belooning voor het vervullen van eene 
nevenbetrekking, of we! als belooning voor het 
gedurig v.errichten van, onder goedkeuring van 
den Minister, opgeclragen werkzaamheden bui
ten den normalen diensttijd - op de bezoldi
ging, met inbegrip van de toelagen, met rut
zondering van de kindertoelage, voor zooveel 
noodig verminderd met den standplaatsaftrek, 
eene korting toegepast, voor het genot van vuur 
en licht van onderscheidenlijk 2 en 1 ten hon
derd, tot een maximum van onderscheidenlijk 
f 100 en f 50 en voor het genot van over eene 
leiding geleverd water van 5 ten honderd van 
het beclrag, waarop het genot van WQoing, over
eenkomstig de voorafgaande bepaling is te 
waardeeren, tot een maximum van f 25. 

6. Op het salaris van concierges aan dag
scholen, die de zorg hebben voor avondscholen 
in het gebouw der dagschool, wordt geen 
kor .,ing toegepast voor het genot van woning. 
Hebben zij niet het genot van woning, dan 
kan hun daarvoor boven hunne wedde eene 
toelage worden verleend, overeenkomende met 
15 pet. dier wedde, tot een maximum van f 300. 

7. Wegens het genot van kost en inwoning 
wordt gevorderd een beclrag van f 20 per week 
voor directrices van nijverheidsscholen voor 
meisjes en van f 15 per week voor leeraressen, 
huishoudsters en assistent-huishoudsters aan 
zoodanige scholen. Dit bedrag is berekend 
voor eene gemeente der 1 ° klasse ; voor ge
meenten der 2° en 3° klasse wordt <lit beclrag 
vermina.erd respectievelijk met 4 en 8 pet. Bij 
de berekening van dit bedrag in totaal per 
jaar wordt een gedeelte van een week voor 
een 1Jolle week berekend. 

8. De voor periodieke verhooging gestelde 
t ijdvakken vangen aan met den eersten <la!! 
der maand. Bij verhoogingen nit anderen hoof de 
is deze bepaling ook van toepassing, uitgezon
derd bij verhoogingen, die het gevolg zijn van 
vermeerdering van lesuren . Diensttijd, vervuld 
v66r den 21-jarigen leeftijd, telt voor de perio
dieke verhoogingen niet mede. 

9. Doctorandi, die het doctoraal examen 
aan een ederlandsche universiteit of hooge
school hebben afgelegd en ingenieurs, die hun 
diploma aan de Technische Hoogeschool te 
Delft of daarmede gelijk te stellen hoogeschool 
hebben verkregen, krijgen deswege twee dienst
jru-en vergoldei:t, met <lien verstande, dat zij, 
die zoowel het doctoraal als het ingenieurs
examen hebben afgelegd, deswege in totaal niet 
meer dan twee dienstjaren krijgen vergolden. 
Voor de toepassing van deze bepaling worden 
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met doctorandi gelijkgesteld zij, die het diploma 
van arts hebben verkregen. 

Leeraren, in het bezit van het diploma van 
ingenieur, verkregen aan de Technische Hooge
school te Delft, of daarmede gelijk t e stellen 
diploma's, voor zoover zij bovendien t en minste 
twee jaren in het bedrijfsleven zijn werkzaam 
geweest en doctoren, gepromoveerd aan eene 
Nederlandsche universiteit of hoogeschool, 
krijgen bovendien deswege vier dienstjaren 
vergolden, met <lien verstande, dat zij, die het 
ingenieursdiploma hebben verkregen en boven
dien tot doctor zijn gepromoveerd, deswege in 
totaal niet meer dan vier dienstjaren krijgen 
vergolden. 

Diensttijd a l.s !ect or of a ls assistent, n a vol
brachte studie, aan een Nederlandsche univer
siteit of hoogeschool telt mede, indien en voor 
zoover zulks, gelet op het karakter der bewezen 
diensten, naar de meening van den . Minister 
wenschelijk is. 

10. Samenvallende dienstjaren aan twee of 
meer scholen of aan scholen en in de practijk 
worden bij het vaststellen van den diensttijd 
niet afzonderlijk medegerekend. 

Diensttijd, die reeds met pensioen wordt 
vergolden, alsmede diensttijd in betrekkingen, 
waarvoor verlofs- of non-activiteitstraktement 
wordt genoten, komt niet in aanmerking, 
behalve voor hen, die op 31 December 1926 
reeds in fu.nctie waren en voor wie zoodanige 
diensttijd toen reeds werd medegeteld. 

ll. De tijd, gedurende welken verlof wordt 
genoten in de gevallen, in artikel 28, 1 •, 5• 
en 6° alinea van het Koninklijk besluit van 
31 Mei 1926 (Staatsb/,ad n°. 159), zooals <lit 
luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen, 
omschreven, komt van rechtswege in aan
merking als diensttijd, geldig voor de toeken
ning van periodieke verhooging. 

Als diensttijd blijft buiten aanmerking de 
tijd, met stilstand van bezoldiging met verlof 
doorgebracht, indien het verlof Janger dan een 
jaar achtereenvolgens geduurd heeft of verleend 
is op een door den betrokkene gedaan verzoek 
in zijn persoonlijk belang. 

In gevallen, waarin een verlof voor langer 
dan een jaar achtereenvolgens in het belang 
der school wordt verleend, kan de Minister 
bepalen, dat de tijd van dat verlof als dienst
tijd, geldig voor het toekennen van periodieke 
verhooging, in aanmerking zal komen. 

12. De benoeming van een leeraar tot direc
teur wordt beschouwd als eene bevordering, 
waarbij ten minste de wedde wordt t oegekend, 
die onmiddellijk gelegen is boven het bedrag 
- gerekend naar dezelfde klasse van gemeenten 
- dat den betrokkene op den datum der 
bevordering als leeraar toekomt, met <lien 
verstande, dat daarbij geen hooger getal Jessen 
in aanmerking kan worden genomen dan dat, 
genoemd in de 16de dezer bepalingen. 

13. Aan de leeraren, die de directeuren bij 
de waarneming van het directoraat ter zijde 
staan, kan onder goedkeuring van den Minister 
aan het einde van het jaar eene toelage worden 
verleend in verband met de uitgebreidheid en 
belangrijkheid der taak. . 

14. Bij ongesteldheid of afwezigheid van 
den directeur heeft de leeraar, met de tijdelijke 
waarneming van het directoraat belast, voor 
den tijd der waarneming recht op eene beloo-

ning, indien de waarneming ten minste 4 weken 
achtereen heeft geduurd. Voorstellen dienaan
gaande worden aan de goedkeuring van den 
Minister onderworpen. 

15. Omtrent de salarissen van directeuren 
van en van leeraren aan scholen, cursussen of 
leergangen, in deze regeling niet genoemd, 
zoomede omtrent die van leeraren, welke onder
wijs geven in vakken, waarvoor geen wettelijke 
bevoegdheid bestaat, beslist de Minister. 

16. a. H et getal lessen, hetwelk voor de 
berekening van de wedde van een vast aan
gesteld leeraar aan een dagschool in aanmerking 
komt, daalt - tenzij het hem opgedragen getal 
lessen op zijn eigen verzoek verminderd is -
zonder zijne toestemming niet beneden het 
hoogste minimum getal Jessen, door hem ge
geven in eenige, vier achtereenvolgende kalen
derjaren na 1 Januari 1921 omvattende, periode 
van zijn diensttijd aan de school, waarvoor de 
wedde wordt berekend, met <lien verstande, 
dat krachtens deze bepaling niet meer dan *) 
lessen en niet meer dan anderhalf maal het 
werkelijk gegeven getal lessen - zoo noodig 
tot het naastliggend geheel getal naar boven 
afgerond - wordt vergoed. De vermindering 
tot anderhalf maal het getal werkelijk gegeven 
lessen heeft niet eerder plaats dan nadat 
krachtens den vorigen volzin gedurende vier 
achtereenvolgende kalenderjaren meer dan 
anderhalf maal het getal werkelijk gegeven 
lessen moest worden in berekening gebracht. 

b. De toepassing van het bepaalde onder a 
zal - tenzij het opgedragen getal lessen op 
eigen verzoek verminderd is - het getal in 
berekening gebrachte lessen nimmer doen dalen 
beneden het getal lessen, hetwelk den leeraar 
reeds op 31 October 1928 onder de werking 
van het Koninklij k besluit van 31 Mei 1926 
(Staatsb/,ad n°. 159), zooals <lit .is aangevuld en 
gewij~igd bij Koninklijk besluit van 10 J anuari 
1928 (Staatsblad no. 3), r echtens was gegaran
deerd of zoude zijn gegarandeerd, indien de 
maanden J anuari tot en met October 1928 
t en deze denzelfden invloed hadden als een 
vol ka lenderjaar en genoemde datum de aan
vangsdatum van een nieuw kalenderjaar was 
geweest. 

c. Voor de leeraren der zeevaartscholen, 
wier aantal lesuren in verband met de bezuini
ging op 1 September 1924 is verminderd, wordt 
voor de toepassing van vorenstaande bepalin
gen, deze vermindering, voor zoover het jaar 
1924 betreft, niet in aanmerking genomen . 

d. Deze in de vorige leden gegeven garantie 
ontheft den leeraar niet van de verplichting 
om het hem uit <lien hoofde vergoed getal 
lessen te geven, indien hij hiermede nader 
wordt belast. 

e. Indien zoodanige leeraar een of meer 
nevenbetrekkingen bekleedt en het getal lessen 

*) 30 : voor de leeraren, genoemd in Bijlage C, 
Groep I A 2 a en II A 2 a en b ; 

36 : voor de leeraren, genoemd in Bijlage C, 
Groep I A 2 b en c, I B 2, II A 2 c en d en II B 
I 2 · 

28 : voor de leeraressen en Jeeraren, genoemd 
in Bijlage C, Groep III 2 ; 

voor de leeraren der Rijksscholen geldt even
tueel het getal lessen van de groep, waarnaar 
hunne bezoldiging wordt geregeld. 
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in de nevenbetrekking(en) vermeerderd met 
het krachtens het onder a gegarandeerd getal 
lessen, het getal van *) lessen overschrijdt, 
wordt het gegarandeerd getal lessen verminderd, 
in dier voege, dat het getal dezer lessen en dat 
van de nevenbetrekking(en) te zamen *) lessen 
bedraagt. Indien aan een leeraar in meer dan 
eene betrekking lessen worden gegarandeerd op 
den voet als onder a bedoeld en het totaal 
van de gegarandeerde lessen het getal *) over
schrijdt, wordt de garantie tot dit laatste getal 
lessen teruggebracht, in dier voege, dat het 
getal gegarandeerde lessen in iedere betrekking 
wordt verminderd in evenredigheid met het 
werkelijk gegeven getal lessen. 

f. Indien de vaste aanstelling van een 
leeraar, als onder a bedoeld, aansluit aan eene 
tijdelijke aanstelling aan dezelfde school, kun
nen de vier kalenderjaren, onder a bedoeld, 
geacht worden te zjjn ingegaan op een tijdstip, 
vallende voor den datum van ingang van zijne 
vaste aanstelling, indien en voor zooveel naar 
de meening van den Minister daartoe aanleiding 
bestaat. 

g. Indien een op grond van deze bepalingen 
vastgesteld getal lessen moet worden verhoogd, 
geschiedt dit met ingang van den eersten 
Januari volgende op den datum, waarop aan
spraak op die verhooging ontstond. 

17. Indien bij verandering van leeraar of , 
leervak eene pauze wordt gehouden, behoort I 
deze op den lesrooster te warden aangegeven 
en mag deze in geen geval van de onderwijsuren I 
worden afgenomen. 

18. Of aan de Nijverheidsscholen administra
tief of bedienend personeel zal zijn verbonden, . 
wordt door den Minister bepaald. Voorstellen 
dienaangaande behoeven zijne goedkeuring. 

19. De wedden, met inbegrip van de toe
lagen, voor zooveel noodig verminderd met 
den standplaatsaftrek, van de ongehuwden 
worden verminderd met 3 ten honderd. 

20. De mannelijke ambtenaren, d ie gehuwd 
zijn of gehuwd zijn geweest, zoomede de 
.vrouwelijke ambtenaren, die gehuwd zijn ge
weest, zoolang zij niet zijn hertrouwd en hun 
23ste levensjaar hebben volbracht, genieten in 
hunne dagbetrekking, welke als hoofdbetrek
king is aan te merken, eene toelage van f 200, 
met dien verstande, dat het gezamenljjk bedrag 
aan wedde en toelagen, uitgezonderd de kinder
toelage, doch met inbegrip van de toelage 
krachtens deze bepaling, niet overschrijdt een 
bedrag van f 2000 of het maximum van de 
betrekkelijke schaal van bezoldiging, indien 
dat minder dan f 2000 bedraagt. 

Voor ambtenaren, die in den loop van het 
jaar aanspraak verkrijgen op de vorenbedoelde 
toelage, gaat deze in op den eersten dag der 
maand, waarin de drie en twintigjarige leeftijd 
is volbracht of op den eersten dag der maand, 
waarin het huwelijk wordt gesloten. 

*) 30 : voor de leeraren, genoemd in Bijlage C, 
Groep I A 2 a en II A 2 a en b ; 

36 : voor de leeraren, genoemd in Bijlage C, 
Groep I A 2 b en c, I B 2, II A 2 c en d en II B 
I 2; 

28 : voor de leeraressen eri leeraren, genoemd 
in Bijlage C, Groep III 2 ; 

voor de leeraren der Rijksscholen geldt even
tueel het getal lessen van de groep, waarnaar 
hunne bezoldiging wordt geregeld. 

21. I. De bezoldiging van een ambtenaar 
wordt niet !anger uitbetaald dan tot en met 
den dag van zijn overlijden. 

II. •Zoo spoedig mogelijk na het overlijden . 
van den ambtenaar wordt aan zijne weduwe 
een bedrag uitgekeerd, gelijkstaande met de 
bezoldiging van den overledene over een tijd
vak van zes weken. Laat de overledene geen 
weduwe na, dan geschiedt de uitkeering ten 
behoeve van de minderjarige wettige of erkende 
natuurlijke kinderen van den ambtenaar. Ont
breken ook zoodanige kinderen, dan geschiedt 
de uitkeering, indien de overledene kostwinner 
was van ouders, broers, zusters of meerderjarige 
kinderen, ten behoeve van deze betrekkingen. 

III. Indien een overleden ambtenaar geen 
betrekkingen, als genoemd onder II, nalaat, 
kan het daar bedoeld bedrag door de vereeniging 
of het lichaam, in dienst waarvan hij was, 
geheel of gedeeltelijk worden uitgekeerd voor 
de betaling van de kosten der laatste ziekte 
en der begrafenis, zoo de nalatenschap van den 
overledene voor de betaling dier kosten ontoe
reikend is. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 24 De
cember 1929 (Staatsblad n°. 585). 

BIJLAGE B. 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . T er p s t r a. 

Bezoldiging van directeuren, leeraren en verder 
personeel aan Rijksnijverheidsscholen. 

I. Rijksinstituut tot opleldlng van teeken
leeraren, gevestlg·d te Amsterdam. 

H et salaris van den directeur bedraagt f 5500, 
na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 250. 

De directeur, op 1 Januari 1925 in dienst, 
geniet boven zijne wedde eene vaste toelage 
van f 500. 

Diensttijd als directeur eener middelbare 
technische school, middelbare kunstnijverheids
school, hoogere burgerschool of van daarmede 
gelijk te stellen inrichtingen van middelbaar 
of voorbereidend ho.oger onderwijs in Nederland 
en Nederlandsch-Indie telt ten voile mede; 
diensttijd als directeur eener lagere dagnijver
heidsschool in N ederland en N ederlandsch-Indie 
voor de helft, tot een maximum van 6 jaren. 

H et salaris en de diensttijd van de leeraren 
in de technische, theoretische en teekenvakken 
en van die in lichamelijke oefening worden 
geregeld op dezelfde wijze, als aangegeven voor 
de leeraren in die vakken in Bijlage C, Groep 
I A 2. 

Indien deze leeraren ih de avonduren onder
wijs geven, wordt hunne bezoldiging daarvoor 
geregeld op dezelfde wijze, als aangegeven 
voor de leeraren in Bijlage C, Groep I A 3. 

Voor de leeraren, die op 1 November 1928 
r eeds onderwijs gaven aan den cursus ter op
leiding van leerkrachten voor de akten Nnr 
en Nrv blijft de regeling gelden, waarnaar 
hunne salarissen op dien. datum werden bere
kend (regeling 1926, Bijlage C, Groep I A 2a). 

H et salaris en de diensttijd van de ]eeraressen 
in de practijk van naald- en handwerk bij de 
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opleiding van leerkrachten voor het nijverheids
onderwijs aan meisjes worden, zoowel voor 
<lag- als voor avondonderwijs, geregeld op 

· <lezelfde wijze, als aangegeven voor die leera
ressen in Bijlage C, Groep III 2. 

H et salaris van den ambtenaar van admi
nistratie bedraagt f 1500, na 2, 4 en 6 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 200, en na 8, 
10 en 12 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 100. 

Het salaris van den amanuensis bedraagt 
f 1300, na 2 en 4 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 200 en na 6, 8, 10 en 12 d ienstjaren 
telkens te verhoogen met f 100. 

Het salaris van den concierge bedraagt f 1400, 
na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 100. 

II. Rijksschool voor de klel- en aarde
werklndustrle met daaraan verbonden 
Jl,ijksproefstatlon en voorllchtlngsdlenst ten 
bate van de nij verheld, gevestlgd te Gouda. 

H etsalaris van d en directeur, tevens directeur 
van het Rijksproefstation en den voorlichtings
d ienst, bedraagt in totaal f 5500, na 2, 4, 6, 
8 en 10 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 300. 

Diensttijd als directeur eener middelbare 
technische school, middelbare kunstnijverheids
~chool, hoogere burgerschool of van daarmede 
gel ijk te stellen inrichtingen van middelbaar of 
voorbereidend hooger onderwijs in Nederland 
en Nederlandsch-Indie telt ten voile medti; 
diensttijd als directeur eener lagere dagnijver
h eidsschool in Nederland en ederlandsch-Indie 
voor de helft, tot een maximum van 6 jaren. 

De directeur, op 1 J anuari 1925 in dienst, 
wordt geacht op 31 December 1924 zes d ienst-
jaren te hebben vervuld. · 

H et salaris van de leeraren in teekenen en 
schilderen, modelleeren en boetseeren en de 
theoretische vakken bedraagt bij minder tlan 
21 lessen per week f 110 per wekelijksche Jes 
per jaar, na 2, 4, 6, 8, 10 en 12 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 10 en na :4, 16, 
18 en 20 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 7,50. 

Voor de lessen boven 20 wordt het salaris 
verhoogd met £ 50 per wekelijksche Jes per 
jaar, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 
dien tjaren telkens te verhoogen met f 5. 

H et salaris van den leeraar in scheikunde, 
tevens scheikundige bij het Rijksproefstation 
en den voorlichtingstlienst ten behoeve van de 
nijverheid, bedraagt £ 3000, na 2, 4, 6 en 8 
dienstjaren telkens te verhoogen met £ 200, en 
na 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 100. 

H et salaris van den leeraar in scheikunde, 
tevens scheikundige bij det Rijksproefstation 
en den voorlichtingsdienst ten behoeve van de 
nijverheid - op 1 J a nuari 1925 in dienst -
bedraagt f ~60p, na 2, 4, 6, 8, _10,, 1_2, 14, 16 en 
18 dienstjaren telkens te verhoogen met f 200. 

Ten aanzien van den diensttijd wordt ver
wezen naar hetgeen daaromtrent voor deze 
leeraren is bepaald in Bijlage C, Groep I A 2. 

Het salaris van den werkmeester bedraagt 
f 1400, na 2, 4 en 6 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 200 en na 8, 10 en 12 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 100. 

H et salaris van den concierge bedraagt f 1400, 
na 2, 4 en 6 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 100. 

III. Rijksrletvlechtschool te Noordwolde, 

Het salaris van den directeur bedraagt voor 
dag- en avondschool f 4500, na 2, 4, 6, 8 en 10 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 200. 

Diensttijd als directeur eener ambachtsschool 
of daarmede gelij k te stellen inrichting voor 
dagnijverheidsonderwijs in Nederland en Neder
landsch-Indie telt ten voile mede. 

H et salaris van de leeraren in teekenen, 
voortgezet algemeen ontwikkelend onderwijs 
en rnoderne talen, bedraagt voor da.g- en 
avondonderwijs f 2600, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 100. 

H et salaris van de leeraren in rietvlechten 
bedraagt voor dag- en avondonderwijR f 2000, 
na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 100. 

Indien vanwege deze school wandelleeraren 
worden uitgezonden, genieten deze bij ee'1 
werktijd van 40 tot 45 uren per week een salaris 
van f 1600, na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 100. 

Op dit salaris wordt geen aftrek wegens 
standplaats toegepast. 

Ten aanzien van den diensttijd wordt ver
wezen naar hetgeen d.aaromtrent is bepaald in 
Bij lage C, Groep I B 2. 

H et salari van den concierge bedraagt f 1400, 
na 2, 4 en 6 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 100. 

IV. Rijksvnk- en lrnnstuijver hel<lsschool 
tot opleltllug vnn g·oud • en zllversme1len en 
horlogemakers, gevestlgd te Schoonhoven. 

Het salari van den directeur voor dag- en 
avondschool bedraagt f 5000, na 2, 4, 6, 8 
en 10 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 200. 

H et salaris van den directem, op 1 Januari 
1925 in dienst, bedraagt, f 6500. Op dit salaris 
zal te rekenen van den datum van het in werking 
treden van dit besluit geen korting wegens 
standplaats worden toegepast. • 

Dienstjaren, doorgebracht als directeur eener 
ambachtsschool of van eene daarmede gelijk te 
stellen inrichtin~ voor tlagnijvcrheldsond~t wijs 
in Neclerland en N ederlandsch-Indie, te\len ten 
volle mede. 

H et salaris van de leeraren in de practische 
vakken, eventueel met bijbehoorend vaktee
kenen, bedraagt voor <lag- en avondschool, bij 
een gemiddeld aantal uren van ten minste 35 
per week, f 3000, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18 en 20 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 100. Indien gemiddeld minder dan 35 uren 
per week worden gegeven, wordt het salaris 
per uur berekend naar 1/ 35 van het jaarbedrag. 

H et salaris van den leeraar in handelskennis 
en voortgezet algemeen ontwikkelend onderwij s 
bedraagt voor dag- en avondonderwijs f 2600, 
na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens t e verhoogen met f 100. 

De leeraar in deze vakken, op 1 Januari 1926 
in dienst, wordt geacht op <lien datum 10 
dienstjaren te hebben vervuld . 
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Het salaris en de diensttijd van de overige 
leeraren, wandelleeraren inbegrepen, worden 
voor dag- en avondschool geregeld op dezelfde 
wijze, als aangegeven voor de leeraren in 
B(j lage C, Groep I B 2. 

H et salaris van den leeraar F. A. Hoogendijk 
bedraagt f 3400. T e rekenen van den datum 
van het in werking treden van dit besluit wordt 
op dit salaris en op dat van de wandelleeraren 
geen korting wegens standplaats toegepast. 

H et salads van den concierge bedraagt f 1400, 
na 2, 4 en 6 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 100. 

Y. Rijksschool Y00r leerloolers en schoen 
makers met daaraan Yerboudeu Rijksproef
station en Yoorlichtlngsdlen.st ten bate Yan 
de le<l erln 1lustrle, gevestig1l te Waahvijk. 

I(et salaris van den directeur, tevens directeur 
van het Rijksproefstation en den voorlichtings
dienst, bedraagt f 5500, na 2, 4, 6, 8 en 10 
dienstj aren telkens te verhoogen met f 300. 

Dien,sttijd als direct eur eener ambachtsschool 
of van eene daarmede gelijk te stellen inrichting 
voor dagnijverheidsonderwijs in N ederland en 
Nederlandsch-Indie telt ten voile mede. 

Het salaris van den leeraar-looimeester, den 
leeraar voor de machinale schoenmakerij en 
den leeraar in hand- en maatschoenmaken 
bedraagt f 3000, na 2, 4, 6, 8, 10 en 12 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 200 en na 
14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 100. 

Het salaris en de diensttijd van de leeraren 
in scheikunde, teekenen, boekhouden, machine
leer, kennis van den voet, hulp bij bedrijfs
ongevallen en gezondheidsleer, wordt geregeld 
op dezelide wijze, als aangegeven voor de 
leeraren in teekenen en schilderen aan de 
Rijksschool voor de klei- en aardewerkindustrie 
te Gouda. 

Het salaris en de diensttijd van den leeraar 
in voortgezet algemeen ontwikkelend onderwijs 
worden geregeld op dezelfde wijze, als aange
geven voor deze leeraren in Bij lage C, Groep 
I B 2. 

Het salaris van de practijkleeraren bedraagt 
f 1700, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 100. 

Ten aanzien van den diensttijd wordt ver
wezen naar hetgeen daaromtrent is bepaald 
voor de leeraren, genoemd in Bijlage C, Groep 
I B 2 b. 

Indien de leeraren in de avonduren onderwijs 
geven, wordt de bezoldiging daarvoor geregeld 
op dezelfde wijze, als aangegeven voor de 
leeraren in Bijlage C, Groep I C I b. 

H et salaris van den ambtenaar van admi
nistratie bedraagt ten hoogste f 400. 

H et salaris van den concierge bedraagt f 1400, 
n a 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 100. 

VI. ltijksland bouwhulshon<lschool 
,,de Rollecate". 

Het salaris van de directrice bedraagt f 3000, 
na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 200. 

Het salaris van de leeraren, de leeraressen en 
d~. huishoudster wordt geregeld op dezelfde 
WJJze, als aangegeven in Bijlage C, Groep III 2. 

T en aanzien van den diensttijd der directrice 
en van het overig p ersoneel wordt verwezen 
naar hetgeen daaromtrent is bepaald voor dit • 
personeel in Bijlage C, Groep III. 

H et salaris van den concierge bedraagt f 1400, 
na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren, telkens te verboogen 
met f 100. 

Van bet t ijdstip af, waarop de Rijksland
bouwbuisboudscbool te Deventer zal zij n ge
vestigd, wordt ook bet salaris van de directrice 
dezer school en van den concierge geregeld op 
dezelfde wijze, als voor deze functionarissen is 
aangegeven in Bij lage C, Groep III. 

VII. Rljkslandbouw ltulshoudonderwijs . 

H et salaris en de diensttijd der leeraressen 
bij dit onderwijs worden geregeld op dezelfde 
w1jze, als aangegeven voor de leeraressen, ge
noemd in Bijfage C, Groep III 2. 

VIII. VJsscherij -ouderwijs. 

H et salaris van den assistent-Rijksvisscberij 
leeraar bedraagt f 1000, na 2, 4, 6, 8 en 10 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 100. 

Behoort bjj Koninkljjk besluit van 24 De
cember 1929 (Staatsblad n°. 585). 

BIJLAGE 0. 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. T er p s t r a. 

Bezoldiying van directeuren, leeraren en verder 
personeel aan de van Rijksweye yesubsidieerde 
bijzondere en yemeentelijke nijverheidsscholen. 

GROEP I. 
Scholen voor middelbaar onderwijs in ,, t echuiek 
en nij verheid", ,, nijverheidskunst en . kunst 
ambacht", ,,den mijnbouw" en scholen voor 
lager onderwijs in ,,ambacht of handwerk" , 
,,nijverheid, nijverheidskunst en kunstambacht" 

en ,,speciale vakken" . 
(Academies, Middelbare Technische Scholen, 
Kunstnijverheidsscholen, Dagambachtsscholen, 
Avondscholen voor theoretisch en practisch 
nijverheidsonderwij s voor jongens, en scholen 

voor spei;: iale vakken.) 

A. lll ldtl elbare scholeu Yoor ,,technlek en 
nij verheid", Y00r ,,nij YerheJdsknnst en 

kunstambacht" en Yoor ,, den 
mlj nbo nw". 

I. Academies, Middelbare Technische Scholen 
en daarmede gelijk t e stellen inrichtingen. 

(o. a. H oogere T e:,..1;ielschool te Enschede en 
Mijnschool t e H eerlen.) 

1. Directeuren. 
a. H et salaris der directeuren van deze 

inricbtingen bedraagt f 6000, ua 2, 4, 6 en 8 
d ienstjaren telkens te verhoogen met f 250. 

b-. H et salaris van den directeur der middel
bare technische- en ambachtsschool te Sneek 
bedraagt f 4500, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 200. 

Diensttijd, doorgebracht als d irecteur eener 
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middelbare technische school, hoogere burger
school of daarmede gelijk te stellen inrichting 

• van middelbaar of voorbereidend hooger onder
wijs in Nederland en Nederlandsch-Indie, telt 
ten volle mede; diensttijd als directeur eener 
lagere dagnijverheidsschool in ederland en 
Nederlandsch-Indie voor de helft tot een 
maximum van 6 jaren. 

De directeuren zullen in den regel op den 
lesrooster moeten voorkomen voor ten minste 
drie lesuren per week. 

2. Leeraren. 
De leeraren worden onderscheiden in : 
a. leeraren in de technische, theoretische 

en teekenvakken ; 
b. leeraren in lichamelijke oefening; 
c. leeraren in de practische vakken, in het 

bezit van eene door de wet geeischte bevoegd
heid voor die vakken of in het bezit van eene 
wettelijke bevoegdheid voor het onderwijs in 
de teekenvakken aan scholen voor lager 
nijverheidsonderwijs; 

d. leeraren in de practische vakken, niet 
in het bezit van eene der onder c bedoelde 
bevoegdheden. 

H et salaris der leeraren, onder a bedoeld, 
bedraagt: 

voor de eerste 10 lessen per week: 
f 150 per wekelijk che les per jaar, na 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 15 per wekelijksche les ; 

voor de volgende 10 lessen per week : 
f 100 per wekelijksche les per jaar, na 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 10 per: wekelijksche les; 

voor de overige lessen per week : 
f 50 per wekelijksche los per jaar, na 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 5 per wekelijksche les. 

Aan leerar<"n, in het bezit van het diploma 
van ingenieur, verkregen aan de Technische 
Hoogeschool te Delft, of daarmede gelijk te 
stellen diploma's, voor zoover z~j bovendien 
ten minste twee ja1en in het bedrijfsleven zijn 
werkzaam geweest en aan doctoren, gepromo
veerd aan eene Nederlandsche universiteit of 
hoogeschool, wordt na 22 dienstjaren no~ eene 
verhooging toegekend van f 15 per wekeliJksche 
Jes per jaar voor de eerste 10 lessen per week, 
f 10 voor de volgende 10 lessen en f 5 voor de 
overige lessen. 

Op het salaris van een leeraar, die in geen 
der door hem te onderwijzen vakken volledige 
bevoegdheid bezit voor de school, waaraan hij 
werkzaam is, met uitzondering van hem, die, 
onderwijs gevende in het technisch teekenen, 
reeds v66r 19 Juli 1910 en sinds onafgebroken 
aan een dezer scholen met dit onderwijs was 
belast, wordt een aftrek van 15 pet. toegepast, 
met dien verstande evenwel, dat het salaris 
niet daalt beneden dat van een leeraar aan een 
hoogere burgerschool met 3-jarigen cursus met 
gelijke b€1voegdheid. 

Op de salarissen van leeraren in wiskunde 
en mechanica, respectievelijk in het bezit der 
akte K1 of K2, op die van leeraren in stoom
werktuigkunde en scheepswerktuigkunde en op 
die van oud-officieren, die, zonder in het bezit 
te zijn var: de vereischte wettelijke bevoegdheid, 
reeds v66r 1 J anuari 1923 onderwijs gaven in 

een dezer vakken, met vaste aanstelling als 
zoodanig, en op die van leerarer in vreemde 
ta1en, in het bezit der akte A (M. 0.) voor de 
vreemde talen, indien zij als zoodanig v66r 
1 Januari 1923 een vaste aanstelling aan eene 
middelbare technische school hadden, wordt 
een aftrek van 15 pet. niet toegepast. 

Op het salaris van de op 31 December 1924 
aan middelbare technische scholen werkzame 
leeraren, die op dien datum in het bezit waren 
van twee akten, welke elk afzonderlijk bevoegd 
maken tot het geven van onderwijs aan een 
H. B. S. met 3-jarigen cursus, uitgezonderd de 
akte voor schoonschrijven, wordt een e.ftrek 
van 15 pet. niet toegepast. 

De voor de leera.ren onder Groe_p II A 2 ve1-
melde bepalingen zijn eventueel ook op de 
leeraren dezer scholen van toepassing. 

Het salaris ,oor de leeraren, onder b bedoeld, 
bedraagt: 

voor de eerste 10 lessen per week : 
f 130 per wekelijksche Jes per jaar, na 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 10 per wekelijksche les; 

voor de volgende 10 lessen per week : 
f 90 per wekelijksche Jes per jaar, na 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 6 per wekelijksche les ; 

voor de overige lessen per week : 
f 50 per wekelijksche les per jaar, na 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 5 per wekelijksche les. 

De door de leeraren, onder a en b bedoeld, 
te geven lessen zijn lessen van 50 minuten. 

De leeraren, onder c bedoeld, genieten een 
salaris, als aangegeven is voor de leeraren 
ouder B 2 b. 

De leeraren, onder d bedoeld, genieten een 
salaris, als aangegeven voor de leeraren onder 
B 2 b, verminderd met 15 pet. 

De lessen van de onder c en d bedoelde leer
aren zijn lestijden van 60 minuten. 

Voor leeraren, onder a en b bedoeld, telt als 
diensttijd ten volle mede de tijd, boven den 
leeftijd van 21 jaar als leeraar in Nederland en 
Nederlandsch-Indie doorgebracht aan hoogere 
burgerscholen, middelbare scholen voor meisj es, 
gymnasia, lycea, middelbare of hoogere handels
scholen, zeevaartscholen, middelbare nijver
heids- en landbouwscholen, kweekscholen voor 
onderwijzers en onderwijzeressen, de Konink
lijke militaire academie, het Koninklijk insti
tuut voor de marine, de voormalige marine
machinistenschool, de voormalige a-spiranten
sohool der marine te Dordrecht, de voormalige 
cadettenschool, den voormaligen hoofdcursu_s 
te Kampen en de voormalige dagcursussen b1~ 
het wapen der infanterie, voor zoover ZIJ 
onderwijs hebben gegeven in de vakken, ge
noemd in de N. 0.- of M. O.-wet, zoomede als 
onderwijzer aan Rijksnormaallessen. 

Indien leeraren zijn verbonden aan twee of 
meer in verschillende gemeenten gelegen 
scholen, aan welke hunne wedde naar dezelfde 
normen wordt berekend, mag hunne total_e 
wedde niet stijgen boven het bedrag, dat ZIJ 
zouden genieten, indien zij alle lessen gaven 
aan de school gelegen in de gemeente, die voor 
de toepassing van standplaatsaftrek in de 
hoogste klasse is gerangschikt, vermeerderd 
met 10 ten honderd. 

Indien leeraren zijn verbonden aan twee of 
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meer in verschillende gemeenten gelegen scho
len, aan welke hunne wedde naar verscbillende 
van Rijkswege vastgestelde salarisnormen 
wordt berekend, mag hunne totale wedde niet 
stijgen boven bet bedrag dat zij zouden ge
nieten, indien zij alle lessen gaven aan de 
school, aan welke hunne wedde naar de hoogste 
van Rijkswege vastgestelde normen wordt be
rekend, vermeerd rd met 10 ten honderd. 

Indien leeraren zijn verbonden aan twee of 
meer in dezelfde gemeente gelegen scholen, aan 
welke hunne wedde naar dezelfde normen 
wordt berekend, mag hunne totale wedde niet 
stijgen boven bet bedrag dat zij zouden genieten 
indien zij alle lessen aan dezelfde school gaven, 
vermeerderd met 2 ten honderd. 

Indien leeraren zijn verbonden aan twee of 
meer in dezelfde gemeente gelegen scbolen, aan 
welke hunne wedde naar verschillende van 
Rijkswege vastgestelde salarisnormen wordt 
berekend, mag bunne totale wedde niet stijgen 
boven bet bedrag dat zij zouden genieten, 
indien zij alle lessen gaven aan de school, aan 
welke hunne wedde naar de hoogste van 
Rijkswege vastgestelde normen wordt berekend, 
vermeerderd met 2 ten honderd. 

Indien ten gevolge van vorenstaande bepa
lingen op de totale wedde, dat is de som van 
de weddeu, aan elk der scholen afzonderlijk 
berekend, korting moet worden toegepast, dan 
geschiedt deze korting naar evenredigheid van 
het aan iedere school gegeven getal lessen. 

De berekening der korting volgens deze 
. bepalingen toe te passen op de wedden der 
leeraren, die teven verbonden zijn aan een of 
meer scholen, voor welke de van Rijkswege 
vastgestelde salarisnormen niet gelden, ge
scbiedt steeds zoodanig, also£ voor a lle scholen 
de wedderegeling wegens de van Rijkswege 
vastgestelde normen- geldt . 

Outler scholen in deze bepalingen bedoeld, 
zijn te verstaan gymnasia, hoogere burger
scbolen (lycea), middelbare nijverheidsdag
scholen, handelsdagscholen en kweekscholen 
voor onderwijzers en onderwijzeressen, met 
uitzondering van niet door het R ijk gesubsi
dieerde bijzondere scholen. 

• Diensttijd, boven den leeftijd van 21 jaar 
doorgebracht aan lagere scholen en aan dag
scholen voor la~er nijverheids-, handels- en 
landbouwonderw1js in Nederland en eder
landsch-Indie, telt voor de helft mede tot een 
maximum van 6 jaren. 

Voor de leera ren, onder c en d bedoeld, telt 
a ls diensttijd ten voile mede de tijd, boven den 
leeft\jd van 21 jaar a ls leeraar in Nederland 
en Ned\)rlandsch-Indie doorgebracht aan dag
scholen voor middelbaar, nijverheids- en land
bouwonderwijs, zoomede a ls vakleeraar aan 
-een Rijksopvoedingsgesticht. 

Of en in hoeverre dienstjaren, bij het onderwijs 
in gevangenis en en t ucbtscholen doorgebracht, 
a ls diensttijd medetellen, zal in elk afzonderlijk 
_geval door den Minister worden beslist. 

Diensttijd, boven den 21-jarigen leeftijd in 
Nederland en ederlandsch-Indie doorgebracbt 
.aan lagere scho len, telt voor de helft mede tot 
een maximum van 6 jaren. 

Voor de onder a t /m d bedoelde leeraren 
tellen bovendien dienstjaren, boven den leeft\jd 
van 23 jaar in het bedrijfsleven doorgebracht 
,(niet gelijkvallende met den studietijd), ten 

voile mede tot een maximum van 2 jaren. 
Bij eerste benoeming moeten schriftelijke 

bewijzen worden overgelegd van de bewezen 
diensten in bet bedrijfsleven. 

Diensttijd, bewezen aan avondscholen, komt 
niet in aanmerking. 

3. Avondonderwijs. 
Directeuren van bovenbedoelde dagscholen, 

tevens belast met de algemeene leicTing van 
bet avondonderwijs, genieten daarvoor eene 
bezoldiging van f 500. 

Indien aan bovenbedoelde inrichtingen ook 
gedurende de avonduren onderwijs wordt ge
geven, wordt dit, voor zoover het middelbaar 
onderwijs betreft, bezoldigd naar f 125 per 
wekelijksche Jes per jaar, na 2, 4, 6, 8 en 10 
dienstjaren telkens te verboogen met f 10 en 
na 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 5. 

Voor dl leeraren, met dit onderwijs belast, 
gelden dezelfde diensttijdbepalingen als voor 
de leeraren, onder 2 a en b aangegeven. Dienst
tijd, in Nederland en Nederlandsch-Indie door
gebracht aan middelbare avondscholen, telt 
ten volle mede; diensttijd, in Nederland en 
Nederlandsch-Indie doorgebracht aan lagere 
avondscholen, voor de helft tot een maximum 
van zes jaren. 

Voor wat het overig avondonderwijs aangaat, 
wordt verwezen naar Groep C. 

II. Kunstnijverheidsscholen . 

a. In stltuut voor knn stnijverbeldsonder
wijs, gevestlgd to Amsterdam. 

b. :Kanstnijverheldsschool van bet genoot
scliap ,,liunstoefenlng", te Arnhem. 

De directeuren dezer scholen genieten een 
aanvangssalari s van f 4500, met 5 tweejaarlijk
scbe verboogingen van f 250. 

De leernren genieten een salaris, als aange
geven voor de leeraren onder I 2. 

Voor de bezoldiging van directeur en leeraren 
van de Kunstnijverheidsschool te Maastricht 
en voor wat betreft het avondonderwijs aan de 
onder a en b genoemde inrichtingen wordt ver
wezen naar I 3. 

De algemeene opmerkingen, onder I bedoeld, 
zijn eventueel ook op de hier bedoelde scholen 
van toepassing. 

Vacantieregeling voor de scholen onder A. 
Er zijn jaarlijks drie vacanties. 
De eerste vacantie begint op den 23 ten 

December na afloop van den schooltijcJ, of, 
indien deze 23ste December op Maandag valt , 
op den 2l sten December na afloop van den 
schooltijd, en cindigt den avond van den 6den 
Januari of, indien deze 6de Januari op Zondag 
valt, den avond van den 7den Januari. 

De tweede vacantie begint op Woensdag 
v66r Paschen na den schooltijd en eindigt op 
den avond van den 2den Maandag na Paasch
zondag . 

De derde vacantie ei, ,digt den avond van den 
eer ten l\faandag van September en begint op 
den zevenden Zaterdag daaraan voorafgaande, 
na afloop van den chooltijd. 

Bovendien worden vrijgegeven de Zaterdag 
v66r en de Dinsdag na Pinksteren. 
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Indien het gewenscht is, kunne,;, met goed- I 
keuring van den Minist er, deze vacant ies anders 
worden ger egeld, De duur der gezamenlij ke 
vacanties mag daardoor echter n iet worden 
verlengd. 

B. Lag·ere dag·scholen voor ,,ambacht of 
handwerk", ,,nljverhehl of kunstambacht". 

(Dagambachtssrholen.) 

1. Directeuren. 

a. Direct euren van scholen met 250 of meer 
leerlingen geniet en eene bezoldiging van f 4000, 
na 2, 4, 6, 8 e n 10 dienstj a.re n t e lke ns te ver
hoogen met f 250. 

b. Directeuren van scholen met 150 of meer, 
<loch minder dan 250 leerlingen, geniet en eene 
bezoldiging van f 3750, na 2, 4, 6, 8 en 10 
dienstjaren t elkens t e verhoogen mwt f 250. 

c. Direc teuren van scholen met minder da n 
150 leerlingen genieten eene bezoldiging van 
f 3500, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstj aren telkens 
t e verhoogen met f 250. 

Voor de bepaling van het aantal leerlingen 
wordt genomen de toest and op 1 Januari; bij 
aanstelling in den loop van het jaar de toest and 
do den datum van aanstelling. 

• Indien de wedde gedurende vier achtereen
volgende jaren is vastgesteld naar dezelfde 
groep van leerlingen, blijft deze ook bij daling 
va n het aanta l leerlingen op dat bedrag gehand
haafd. 

De jaarwedden der d irecteuren, onder a, b 
enc bedoeld, mogen , indien ook andere betrek
kingen bij het onderwij s worden bekleed, in 
totaal de grens van onderscheidenlijk f 6500, 
f 6250 en f 6000 niet overschrijden. 

Diensttijd, doorgebracht als directeur eener 
ambachtsschool of daarmede gelijk te stellen 
inrichting voor dagnijverheidsonderwijs in 
Nederland en Nederlandsch-Indie, telt ten voile 
mede. 

2. L eeraren. 
De leeiaren worden onderseheiden in : 
u . Jeer aren, die onderwijs geven in de 

t eekenvakken met volledige bevoegdheid voor 
dat onderwijs ; 

b. leeraren , d ie onderwijs geven in de prae
tisehe vakken met volledige bevoegdheid voor 
het onderwijs in die vakken, of in het bezit 
eener bevoegdheid voor het onderwijs in de 
t eekenvakken ; 

c. leeraren, die onderwijs geven in vakken 
van het voortgezet lager onderwijs (Nederland
sehe t aal en wiskunde) ; 

d. leeraren in natuur- en/of werktuigkuncle; 
e. leeraren in boekhouden (handelskennis 

of handelswetensehappen). 
H et salaris van de leeraren, onder a bedoeld, 

bedraagt f 75 per wekelijkseh lesuur per jaar, 
na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren t elkens t e ver
hoogen met f 5 en na 12, 14, 16, 18 en 20 
dienstjaren t elkens t e verhoogen met f 2.50. 

H et salaris van de leeraren. onder b bedoeld, 
bedraagt f 65 per wekelij kseh lesuur per jaar, 
na 2, 4 en 6 dienstjar en telkens t e verhoogen 
met f 5 en na 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienst
jar en telkens t e verhoogen met f 2.50. 

Leeraren, die onderwijs geven in de praetisehe 
vakken met volledige bevoegdheid vo01· het 

onderwijs in d ie vakken en t evens volledig 
bevoegd om onderwijs t e geven in de teeken
vakken, en leeraren, die onderwijs geven in 
de practische zoowel a.ls in de t eekenvakken 
en voor a l de door hen te onderwijzen vakken 
volledig bevoegd zijn, worden bezoldigd als 
de leeraren onder a. 

Geven deze leeraren onderwijs in een of 
meer vakken, waarvoor zij de bevoegdheid 
missen, dan worden zij voor deze vakken be
zoldigd als de leeraren onder a, verminderd 
met 15 pet . 

Leeraren, die onderwijs geven zoowel in de 
practisehe als in de teekenvakken en niet in het 
bezit zijn van de voor die vakken vereischte 
wett elijke bevoegdheden, worden bezoldigd 
voor de uren , d ie zij onderwijs geven in de 
teekenvakken, als de leeraren onder a, ver
minderd met 15 pet . en voor de uren in de 
oraetisehe vakken als de leeraren onder b, 
~erminderd met 15 pet. 

Op het salaris van de leeraren, die de vereiseh
te wettelijke bevoegdheid missen, wordt een 
aftrek van 15 pet. toegepast . 

Op het salaris -van leeraren in de teeken
vakken, die, hoewel geen wettelijke bevoegd
heid bezit t ende, r eeds v66r 19 Juli 1910 en 
sinds onafgebroken met het onderwijs in vak
teekenen aan eene dagnijverheidssehool waren 
belast, wordt een korting van 15 pet. niet 
t oegepast. Bij toepassing van deze bepaling 
ten aanzien van Jeeraren verbonden aan avond
seholen , moet voor ,,dagnijverheidsschool" 
worden gelezen ,.avondnijverheidssehool" . 

Op het salaris van leeraren in de praetisehe 
vakken, niet i n het bezit van eene bevoegdheid 
voor die vakken, die op 1 J anuari 1923 den 
45-j arigen leeftij d hadden bereikt en toen reeds 
ten minste 2 jaren bij het dagnijverheids
onderwij s werkzaam wa ren, wordt een aftrek 
van 15 pet. niet toegepast. 

Op het salaris van leeraren in de p ractisehe 
vakken. die de vereisehte wettelijke bevoegd
heid missen, <loch krachtens minister ieele be
schikking zit ting hadden in eene comm~ssie tot 
het afnemen van examens t er verkriJgmg van 
eene bevoegdheid t ot het geven van nijverheids
onderwij s, welke bevoegdheid voor het in werking 
treden der Nijverheidsonderwijswet niet bestond, 
wordt eveneens eene korting van 15 pet. niet 
toegepast, voor zoover de uren betreft, gedu
rende welke zij onderwijs geven in het vak of 
in de vakken , waarvoor zij in die commissie 
zitting hadden en waarvoor de vereischte akte 
bevoegdheid geeft. 

H et salaris van de leeraren, onder c bedoeld, 
bedraagt : 

1. indien zij in het bezit zijn van de hoofd
akte en eene bevoegdheid voor wiskunde f 85 
per wekelijksch lesuur per jaar, na 2, 4, 6, 
8 en 10 d ienstjaren t elkens t e verhoogen met 
f 5 en na 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjar en t e 
verhoogen met f 2.50; 

2. indien zij in het bezit zijn van de hoofd
akte of van de akte wisknnde L.O. f 75 per 
wekelijksch le uur per jaar, na 2, 4, 6, 8 en 10 
dienstjaren telkens t e verhoogen met f 5 en 
na 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren t elkens t e 
verhoogen met f 2.50 ; 

3. indien zij in het bezit zijn van een akte 
wiskunde M.O. en uiet in het bezit der hoofd
akte : 
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a. voor d'l lessen in wiskunde als de leeraren 
onder c l; 

b. voor de lessen in Nederlandsche taal als 
de leeraren onder c 2 ; 

4. indien zij niet in het bezit zijn van een 
c;ler hiervoor genoemde bevoegdheden f 65 per 
wekelijksch lesuur per iaar, na 2, 4 en 6 diepst
jaren telkens t e verhoogen met f 5 en na 8, 
10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren t elkens t e 
verhoogen met f 2.50. 

Leeraren, onder c 1, 2 of 3, die tevens bevoegd 
zijn om onderwijs t e geven in natuur - en/of 
werktuigkunde of eene bevoegdheid voor 
handelsw-it eoschappen M.O. bezit t en, genieten 
een salaris als de !eeraren onder c l. 

Het salaris van de leeraren, onder d bedoeld, 
bedraagt: 

l. indien zij bevoegdheid bezitten voor beide 
vakken, of in het bezit zijn van eene bevoegd
heid voor Mn dezer vakken en bovendien be
voegd zijn om onderwijs t e geven in eder
landsche taal en/of wiskunde, als de leeraren 
onder c 1 ; 

2. indien zij de bevoegdheid voor oatuur
kunde of die voor werkvuigkunde bezitten en 
voorts geen bevoegdheid hebben voor Neder
landsche taal of wiskunde, a ls de leeraren 
onder c 2; 

3. indien zij geen.enkele dezer bevoegdheden 
bezitten, a ls de Jeeiaren onder c 4. 

Leeraren onder a, b en c, uitgezonderd die, 
bedoeld onder c 1, aan wie t evens het onderwijs 
in natuur- en/of werkt uigkunde opgedragen is, 
doch voor geeo dezer vakken bevoegd zijn , 
worden voor de lessen in natuur- en werktuig
kunde bezoldigd als de leeraren onder c 1, 
verminderd met 15 pet . 

H et salaris van de leeraren, onder e bedoeld, 
bedraagt: 

l. indien zij daarvoor eene bevoegdhei<l 
M.O. bezitten, als de leeraren onder c 1 ; 

2. ind ,en zij daarvoor eene bevoegdheid L.O. 
bezitten, als de leeraren onder c 2 ; 

3. indien zij daarvoor geen bevoegdheid 
bezitten, als de leeraien onder c 4. 

Leeraren onder c, uitgezonderd die, bedoeld 
onder c 1, aan wie t evens het onderwijs in 
boekhouden (handelskennis) is opgedragen, 
worden voor deze lessen bezoldigd : 

I. indien zij eene bevoegdheid voor boek
houden L .O. (handelskennis) bezitten, als de 
leeraren onder c 2 ; 

2. indien zij geen bevoegdheid voor boek 
houden of handelskenris bezit t en, als de leer 
aren onder c 4. 

Leeraren, in het bezit, der hoofdakte en van 
eene bevoegdheid voor wiskunde, worden, ook 
indien zij tevens onderwijs geven in natuur
en werktuigkunde of in boekhouden , voor alle 
uren bezoldigd als aangegeven onder c 1. 

Omtrent de sala rieeriog van hen, d ie onder
wijs geven in vakken, hiervoor niet genoemd, 
als scheikunde, Staatswetenschappeo, enz., 
wordt voor elk afzonderlijk geval door den 
Minister beslist. 

Diensttijd, boven den leeftijd van 21 jaar in 
Nedet!and en Nederlandsch-Indie doorgebracht 
aan ambachtsscholen en daarmede gelijk te 
stellen inricht ingeo voor dago~j verheidsonder
wijs, aaninricht ingen van middelbaar onder wij s, 
zoomede als vak!eeraar aan een R ijksopvoe
dingsgesticht, telt ten voile mede. 

Diensttijd, boven den 21-jarigen leeftijd in 
Nederland en Nederlandsch-Indie doorgebrach t 
aan lagere scholen, t elt voor de helft mede t ot. 
een maximum van 6 jaren. 

Diensttijd, bewezen aan avondscholen, komt 
niet in aanmerking. 

Voor hen, die in het bezi t zijn van de hoofd
akte, t elt de d iensttijd bij het lager onderwij s 
t.en volle mede, van den eersten dag der maand 
af, waarin die alite is verkregen. 

Of en in hoeverre dienstj aren, bij het onder 
wiis in gevangenissen en t uchtscholen door 
gebracht, als diensttij d medetellen, za l in elk 
afzonderlijk gev&l door den Minister worden 
beslist. 

Diensttijd, boven den leeftijd van 23 jaar in 
het bed1 ijfsleven doorgebracht (niet gelijk
vallende met den studietijd), telt t en volle 
mede tot een maximum van 2 jaren. 

Bij eerste benoeming moet en schriftelijke 
bewijzen worden overgelcgd van de bewezen 
dieost en in het bedrijfsleven. 

Voor deze scholeo wordt het lesuur gerekend 
op 60 miouteo . 

C. Lag·ere avond scholen voor ,,ambacht 
of handwerk", ,,nljverheld en nij ver

hel1lskunst". 

(Avondscholen voor t heoretisch en practisch 
oij ~ e1 heidsonderwijs.) 

De avondscholen bovenbedoeld worden in 
deze r egeling onderscheiden in : 

I. avondscbolen voor t heoretisch en prac
tisch nij vflrheidsoodenyjjs; 

II. scholen of cursussen ter opleiding voor 
het voorloopig machinistendiploma ; 

III. avondscholen voor voorbereidend mid
del baar technisch onderwij s. 

Het lesuur van de leeraren dezer groepen 
van scholen wordt gerekend op 60 minuten . 
Indien het lesuur minder dan 60 minuten be
draagt, worden de salarissen evenredig ver 
minderd. De berekeniog der salarissen geschiedt . 
naar het aantal weken, hetwelk ligt tusschen 
het begin en het einde van den cursus. 

Door den Minister word t bepaald, of aan 
deze scholen directeuren zullen zijn verbonden, 
dan we! of een der leeraren met de algemeene 
leiding zal worden belast. 

W ordt een leeraar met de algemeene leiding 
belast, dan geniet hij daar voor de t oelage, als. 
voor de direct euren is aangegeven . 

Voor de vaststelling dezer toelage wordt 
~enomen het aantal leerlingen op 1 J anuari ; 
oij aanstelling in den loop van het jaar de 
toestand op den datum van aanstelling. 

Indien deze toelage gedurende vier achtereen 
volgende j aren is vastgesteld naar dezelfde groep 
van leerlingen, blijft zij ook bij daling van het 
aantal lecrlingen op dat bedrag gehandhaafd . 

Ind ien de direct eur eener avondschool tegelijk 
met het directoraat van meerdere avondscholen 
is belast, van welke de te geven lesuren gedeel
t elijk samenvallen, dan mogen bij de berekening 
van zijne wedde voor deze avondscholen de 
samenvallende uren lechts eenmaal in aan
merkiog komen. Deze uren worden bezoldigd 
naar de regeling, geldende voor die der be
t rokken avondscb olen, aan welke zijn wedde 
in verband inet uurloon en duur van den cursus. 
het hoogst e zou zij n . 
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De berekening van de overige uren heeft op 
de gewone wijze plaats, t erwijl voor de alge
meene leiding de hoog te vergoeding wordt 
genoten, waarop aan praak kan worden ge
maakt. 

I. A vondscholen voor theoretisch en practisch 
nijverheidsonderwijs. 

a. H et salaris van directeuren van deze 
a vond cholen of cursussen wordt geregeld 
overeenkomstig dat van een leeraar, belast 
met bet volledig aantal wekelijksche lesuren , 
da t binnen de grenzen der normale schoolt ijden 
va lt, tot een maximum van 12½ . 

Aan dat salaris wordt voor algemeene leiding 
toegevoegd een bedrag naar gelang van de 
g rootte der school : 

f 50 bij t en hoogst e 50 leerlingen ; 
f 100 bij meer dan 50, doch ten hoogste 100 

leerlingen ; 
f 250 bij meer dan 100, doch t en hoogste 

200 leerlingen ; 
f 350 bij meer dan 200, doch ten hoogste 

300 leerlingen ; 
f 450 bij meer dan 300 leerlingen. 
Deze toelage is berekend naar een cursnsduur 

van 26 weken. 
b. De leeraren worden onderscheiden in de

zelfde groepen en gesalarieerd op dezelfde wijze, 
als aangegeven voor de leeraren onder B 2. 

II. Scholen of cursussen ter opleiding voor het 
voorloopig machinistendiploma. 

a. H et salaris van directeuren van deze 
scholen of cursussen, niet aan _zeevaartscholen 
verbonden, wordt geregeld overeenkomstig dat 
v an een leeraar, belast met bet volledig aantal 
w ekehjksche lesuren, dat binnen de grenzen 
der normale schoolt ij den valt , tot een maximum 
v an 12½ . 

Aan dat salaris wordt voor algemeene leiding 
t oegevoe~d een bedrag naar gelang van de 
g rootte cter school : 

f 200 bij ten hoogste 30 !eerlingen ; 
f 300 bij meer dan 30 leerlingen. 
Deze toelage is berekend naar een cursusduur 

van 26 weken. 
b. H et salaris van de wettehjk bevoegde 

l eeraren bedraagt f 85 per wekelijksch lesuur 
p er jaar, na 2, 4, 6 en 8 dienstj aren t elkens t e 
verhoogen met f 5 en na 10, 12, 14, 16, 18 en 
20 dienstjaren telkens te verhoogen met f 2.50. 

III. A vondscholen voor voorbereidend niiddel-
baar technisch onderwijs. 

a. H et salaris van directeuren dezer avond-
cholen wordt geregeld overeenkomstig dat van 

een leeraar, belast met bet volledig aantal 
wekelijksche lesuren, dat binnen de grenzen 
der normale schooltijden valt , tot een maximum 
van 12 ½ . 

Aan dat salaris wordt voor algemeene leiding 
toegevoegd een bedrag naar gelang van de 
g rootte der school : 

f 200 bij t en hoogste 30 leerlingen; 
f 300 bij meer dan 30 leerlingen. 
Deze toelage is berekend naar een cursusduur 

van 26 weken. 
b. H et salaris van de wettelijk bevoegde 

l eeraren bedraagt f 90 per wekehjksch lesuur 
per jaar , na 2, 4, 6, 8, 10 en 12 dienst jaren 
t elkens t e verhoogen met f 5 en na 14, 16, 

18 en 20 d ienstj aren t elkens t e verhoogen 
met f 2.50. 

Voor bet geval ook leeraren in de practische 
vakken aan de onder II en III genoemde 
scholen verbonden zijn, genieten zij een salaris 
overeenkomstig de regeling, onder B 2 aan
gegeven. 

Indien een leeraar aan de scholen, onder II 
en III bedoeld , de wettelijke bevoegdheid mist 
voor bet vak, waarin hij onderwijs geeft, wordt 
op zijn salaris een kort ing van 15 pet. t oege
past . 

De leeraren onder I, II en I II genieten voor 
elk gegeven lesuur eene bezoldiging, berekend 
n aar 11 / 10 uur. 

Bij de berekening van de salarissen der 
leeraren aan bovenbedoelde scholen worden 
d ienstjaren , boven den leeftijd van · 21 jaar 
doorgebracht aan andere dag- of avondscholen 
voor middelbaar, nijverheids- of handelsonder 
iv:ij s in Nederland en Nederlandsch-Indie, ten 
voile medegeteld . Diensttijd, boven den 21-jari
gen leeftijd in ederland en Jederlandsch-Indie 
aan lagere scholen doorgebracht, telt voor de 
helft mede tot een maximum van 6 jaren. 

Voor hen, d ie in bet bezit zijn van de hoofd
akte, telt de diensttij d bij bet lager onderwijs 
ten volle mede, van den eerst en dag der maand 
af, waarin d ie akte is verkregen . 

Of en in hoeverre dienst jar en, bij bet onder
wijs in gevangenissen en tuchtscholen door
gebracht, als diensttijd medetellen, zal in elk 
afzonderlijk geval door den Minister worden 
beslist. 

Dienstjaren, boven den leeft ijd van 23 jaar 
in bet bedrijfsleven doorgebracht (niet gehjk
vallende met den studietijd), t ellen t en volle 
mede tot een maximum van 2 jar en. 

Bij eerste benoeming moeten schriftehjke 
bewijzen worden overgelegd van de bewezen 
diensten in bet bedrijfsleven . 

D. Scholen ,·oor speclale doelelnden. 

I. 
a . Electro -teclmlsche 8chool te Amster

dam. 
b. School M. S. G. Leltlen. 

1. Directeuren. 
De d irecteur van de onder a bedoelde school 

geniet een salaris voor dag- en avondschool 
van f 5000, met 5 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 300, t ot een maximum van f 6500. 

H et salaris van den direct eur van de onder b 
bedoelde school wordt op vooretel van bet 
bestuur door den Minist er vastgesteld. 

2. Leeraren. 
Dagonderwijs : 

1. Leeraren, in bet bezit van bet diploma 
van ingenieur, verkregen aan de T echnische 
Hoogeschool te Delft, of daarmede gelij k t e 
st ellen diploma's, doctoren, gepromoveerd aan 
eene ederlandsche universiteit of hoogeschool, 
doctorandi, en zij, die in bet bezit zij n van 
een volledige bevoegdheid voor een middelbare 
nij verheidsschool, genieten een salaris van : 

voor de eerste 10 lessen per week : 
f 130 per wekelijksche les per jaar, na 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 d ienstjaren t elkens 
t e verhoogen met f 11 per wekehjksche les ; 
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voor de volgende 10 lessen per week: 
f 90 per wekelijksche Jes per jaar, na 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens 
t e verhoogen met f 7 per wekelijksche les ; 

voor de overige lessen per week : 
f 50 per wekelijksche les per jaar, na 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 5 per wekelijksche les. 

Aan leeraren, in het bezit van het diploma 
van ingenieur, verkregen aan de Technische 
Hoogeschool te Delft, of daarmede gelijk te 
stellen diploma's, voor zoover zij bovendien 
ten minste twee jaren in het bedrijfsleven zijn 
werkzaam geweest en aan doctoren, gepromo
veerd aan een Nederlandsche universiteit of 
hoogeschool, wordt na 22 dienstjaren noi;; eene 
verhooging toegekend van f 15 per wekeliJksche 
les per jaar voor de eerste 10 lessen per week, 
f 10 voor de volgende 10 lessen en f 5 voor de 
overige lessen. 

De nadere bepalingen omtrent de bezoldiging 
van de leeraren onder A I 2 a zijn ook op 
bovengenoemde leeraren van toepassing. 

2. Leeraren, niet vallende onder de groepen 
1 en 3, in het bezit van eene bevoegdheid voor 
een H.B.S. met 3-j arigen curs us voor de· vakken, 
waarin zij onderwijs geven, genieten een salaris 
van: 

voor de eerste 10 lesuren per week : 
f 115 per wekelijksch lesuur per jaar, na 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14, Hi, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 11 per wekelijksch 
lesuur ; 

voor de volgende 10 lesuren per week: 
f 75 per wekelijksch lesuur per jaar, na 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 7 per wekelijksch 
lesuur; 

voor de overige lesuren per week : 
f 50 per wekelijksch lesuur per jaar, na 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 5 per wekelijksch 
lesuur. 

H et salaris van den op 31 December 1924 
aan deze school verbonden candidaat in de 
wis- en natuurkunde wordt geregeld op dezelfde 
wijze, als van de leeraren, onder 2 bedoeld. 

3. Leeraren in de theoretische en teeken
vakken, die niet vallen onder de vorige groep, 
doch volledig bevoegd zijn voor de vakken, 
waarin zij onderwijs ~even, genieten een salaris 
van f 85 per wekeliJksch lesuur per jaar, na 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens 
t e verhoogen met f 5 en na 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 2.50. 

4. Leeraren in de practische vakken worden 
gesalarieerd overeenkomstig de r egeling, ver
meld onder B 2. 

Op het salaris van leeraren, die voor de door 
hen te onderwijzen vakken de wettelijke be
voegdheid missen, wordt een aftrek van 15 ~et. 
toegepast. 

Avondonderwijs: 
De leeraren onder 1 en 2 genieten eventueel 

-voor avondonderwijs eene bezold.iging van 
f 110 per wekelijksche les per jaar, na 2, 4 
en 6 dienstjaren telkens te verhoogen met f 10 
en na 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 5. 

De leeraren, onder 3 en 4 bedoeld, genieten 
eventueel voor avondonderwijs eene bezoldiging, 

1929 

op gelijke wijze geregeld, als hierboven voor 
die leeraren aan de dagschool is aangegeven. 

De lessen van de leeraren, onder 1 bedoeld, 
zijn voor dag- en avondonderwijs lessen van 
50 minuten ,., die van de leeraren onder 2, 3 
en 4 van 60 minuten. 

Voor de leeraren, onder 1 en 2 bedoeld, gelden 
dezelfde diensttijdbepalingen als voor de leer
aren, bedoeld onder Groep I A 2 a en b en 
voor de leeraren onder 3 en 4 dezelfde diensttijd
bepalingen als voor de leeraren, bedoeld onder 
B 2. 

De algemeene opmerkingen, vermeld onder 
B en C, zijn eventueel ook op de hierbedoelde 
scholen van toepassing. 

II. 

De Graflsche School te Amsterd am en 
de School voor de Graflsche Vakken, 
ge1:estlg1l te Utrecht. 

Directeur : als aangegeven onder B 1 en C I a. 
Leeraren : a ls aangegeven onder B 2 en C I b. 

De Textlelschool te Tllburg·. 

De directeur geniet voor de dagschool een 
salaris van f 4000, met vijf tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200, tot een maximum 
van f 5000. 

Voor de avondschool : als aangegeven onder 
C I a. 

De leeraren genieten voor dag- en avond
onderwijs een salaris van f 85 per wekelijksch 
lesuur per jaar, na 2, 4, 6, 8, 10, 12 en 14 
11.ienstjaren t elkens te verhoogen met f 5 en 
na 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 2,50. 

Indien aan deze school leeraren verbonden 
zijn, in het bezit van een diploma van ingenieur, 
verkregen aan de T echnische Hoogeschool te 
Delft, of doctoren, gepromoveerd aan een 
Nederlandsche universiteit of hoogeschool, of 
doctorandi, wordt het salaris per wekelijksch 
lesuur per jaar met f 20 verhoogd. 

Hulpkrachten genieten een salaris, als ter 
plaatse gebruikelijk. 

De Textlelschool te Eln1lhoven. 

Leider van het onderwijs : f 300. 
Leeraren : a ls aangegeven onder B 2. 

De dag·vakscholen voor kleermakers, ge
vestlgd te Amsterdam, 's Gravenhag·e 
en Utrecht en 1le dagvakscholen voor 
schoenmakers, g·evestlg·d te 's Graven
hag·e en Amsterdam. 

De directeuren: f 3000, met 5 tweejaarlijk
sche verhoogingen van f 250. 

Directeuren van bovenbedoelde dagscholen, 
tevens belast met het directoraat der daaraan 
verbonden avondschool of avondcursussen, ge
nieten daarvoor een bezoldiging van f 750. 

Door den Minister wordt bepaald, of aan 
deze scholen directeuren zullen z,jn verbonden, 
dan wel of een der leeraren met de algemeene 
loiding zal worden belast. 

Wordt een leeraar met de algemeene leiding 
belast, dan geniet hij daarvoor eene toelage 
van f 300. 

De leeraren : als aangegeven onder B 2. 

66 
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De dagvakscholen voor schoenmaker s, 
gevestlg·d te Dongen en Drnnen. 

De direct euren geniet en boven hun salaris als 
leeraar een toelage van f 200. 

H et salaris van de leeraren bedraagt f 1700, 
na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 <lien tjaren 
telkens te verhoogen met f 100. 

De vlechtschool, gevestlgd te Ii:erkdrlel. 

De leeraren genieten een salaris van f 30 
per wekelijksch lesuur per jaar , na 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 16 en 20 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 2.50. 

Bij de vaststelling der wedde mogen ten 
hoogste 40 lesuren in rekening worden gebracht. 

Voor direct euren en leeraren der onder II 
genoemde scholen gelden, voor wat het dag
onderwijs betreft, dezelfde diensttijdbepalingen, 
a ls aan~egeven onder B en voor wat het avond
onderWJjs betreft , a ls aangegeven onder C. 

III. 

Avon dscholen voor beha11°·ers, typog·ra-
fen, enz. 

Directeuren : als aangegeven onder C I a. 
Leeraren : als aangegeven onder C I b. 
Aan a l deze scholen wordt het lesuur op 

60 minuten gerekend. 
De berekening der salarissen geschiedt naar 

het aanta l weken, hetwelk ligt t usschen het 
begin en het einde van den cursus. 

E. Vacantleregellng voor de scholen 
onder B, C en D. 

De vacantieregeling voor deze scholen is als 
volgt: 

De groote of zomervacantie duurt 4 weken. 
De kerstvacant ie begint op 23 December, na 

afloop van den schooltijd, of, indien deze 23ste 
December op Maandag valt , op 21 December, 
na afloop van den schooltijd en eindigt den 
avond van den 2den J anuari, of, indien deze 
op Zo~dag valt, den avond van den 3den 
Januan. 

De paaschvacant ie begint op Donderdag 
v66r P aschen, na afloop van den schoolt ijd en 
eindigt op den avond van den 2den Maandag 
na Paaschzondag. 

Bovendien worden vrijgegeven de Zaterdag 
vc6r en de Dinsdag na Pinksteren. 

Indien het gewenscht is, kunnen, met goed
keuring van den Minister , deze vacant ies anders 
worden geregeld. De duur der gezamenlijke 
vacanties (40 werkdagen - Zondagen en al
gemeen erkende Christelij ke feestdagen niet 
medegerekend - ) mag daardoor echter niet 
worden verlengd. 

F. Admlnlstratlef en bedienend personeel. 

a. Administratief personeel. 
Indien aan dagacholen administratief perso

neel is verbonden, om onder leiding van het 
bestuur zelfst andig arbeid te verrichten en 
deze betrekkingen eene volledige dagt aak om
vatten, kan een salaris worden genoten. als 
hieronder aangegeven : 

aan scholen met meer dan 100, doch minder 
dan 250 leerlingen f 1100, met 2 tweejaarlij ksche 

verhoogingen van f 200 en 3 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 100; 

aan scholen met 250 of meer, doch minder 
dan 400 leerlingen f 1300, met 3 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200 en 4 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 100. 

De bezoldiging van het administratief perso
neel aan scholen met 400 of meer leerlingen, 
aan middelbare t echnische scholen en aan 
scholen, waar de administratie aan meer dau 
Mn persoon is opgedragen, wordt op voorstel 
van het bestuur door den Minister vastgest eld. 

Indien de omvang der school of de aard der 
werkzaarnheden daartoe aanleiding geeft, kan, 
t er beoordeeling van den Minist er , deze bezol
diging op een lager bedrag worden vastgest eld. 

Voor zoover overigens aan nij verheidsdag- en 
avondscholen administrat-ieve hulpis verbonden, 
kan omtrent de bezoldiging daarvan aan den 
Minister een voorstel worden gedaan. 

b. Concierges : 
aan dagscholen met minder dan 100 leerlin 

gen bedraagt het salaris f 1300, met 4 tweejaar 
lij ksche verhoogingen van f 100; 

aan dagscholen met 100 of meer, doch minder 
da n 200 leerlingen , bedraagt het salaris f 1400, 
met 4 t weejaarlijksche verhoogingen van f 100 ; 

aan de overige dagscholen en aan middelbare 
t echnische scholen bedraagt het salaris f 1500, 
met 4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Indien de wedde der hiervoor onder a en b 
genoemde ambtenaren gedurende vier achter
eenvolgende jaren is vastgesteld naar dezelfde 
groep van leerlingen, blijft deze ook bij daling 
van het aantal leerlingen op dat bedrag gehand
haafd. 

Concierges aan op zichzelf staande avond
scholen met minder dan 50 leerlingen, genieten 
een salaris van f 50 ; aan avondscholen met 
50 of meer, doch minder dan 100 leerlingen, 
f 100 ; aan avondscholen met 100 t ot 200 
leerlingen f 200; aan avondscholen met 200 of 
meer, <loch minder dan 300 leerlingen, f 250 
en aan avondscholen met 300 of meer leerlingen 
f 300. Deze salarissen zijn berekend naar eeu 
cursusduur van 26 weken. 

Voor de bepaling van het aantal leerlingen, 
zoowel onder a als b, wordt genomen de t oe
stand op 1 J anuari; bij aanstelling in den loop 
van het jaar de toestand op den datum van 
aanstelling. 

GROEP II. 

Middelbare scholen voor de zeevaart en lagere 
scholen voor het visschersbedrijf en de binneu

scheepvaart. 

(Zeevaartscholen, visscherij scholen en binnen
vaartscholen.) 

A. }Iiddelbare scholen , ·oor de zeevaart. 

Zeevaartscholen. 

1. Directeuren . 

a. Het salaris der directeuren van de K week
school voor de Zeevaart, van de zeevaartscholeu 
t e Amsterdam en t e Rotterdam, alsmede van 
de zeevaartscholen, welke opleiden voor het 
einddiploma B en tevens voor het diploma C 
voor machinist, bedraagt f 6000, na 2, 4, 6 en 
8 dienstjaren telkens te verhoogen met f 250 ; 
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b. Het salaris der directeuren van zeevaart
scholen, niet onder a genoemd, welke opleiden 
voor het einddiploma B of voor het einddiploma 
A en tevens voor het hoogste diploma van 
koopvaardij-officier, bedraagt f 5500, na 2, 4, 
6, 8 en 10 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 200; 

c. Het salaris van directeuren van zeevaart
scholen, niet onder a en b genoemd, bedraagt 
f 4500, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 200. . 

Diensttijd, doorgebracht als directeur eener 
middelbare nijverheids chool, hoogere burger
school of daarmede gelijk te stellen inrichting 
van middelbaar of voorbereidend hooger onder
wijs in Nederland en Nederlandsch -Indie, telt 
ten voile mede ; diensttijd als directeur eener 
lagere dagnijverheidsschool in Nederland en 
Nederlandsch-Indie voor de helft, tot een 
maximum van 6 jaren. 

De directeuren van de Kweekschool voor de 
Zeevaart te Amsterdam en de zeevaartscholen; 
welke opleiden voor het einddiploma B of voor 
het einddiploma A en tevens voor het hoogste 
diploma van koopvaardij-officier, zullen in den 
regel op den lesrooster voorkomen, echter voor 
niet meer dan 12 lesuren per week. 

2. L eeraren. 
De leeraren worden onderscheiden in : 
a. leeraren in de technische, theoretische en 

teekenvakken aan de Kweekschool voor de 
Zeevaart te Amsterdam en de zeevaartscholen, 
welke opleiden voor . het einddiploma B of 
voor het einddiploma A en tevens voor het 
hoogste diploma van koopvaardij-officier; 

b. leeraren in de technische, theoretische 
en teekenvakken aan zeevaartscholen, welke 
opleiden voor het einddiploma A, zonder tevens 
voor het hoogste diploma van koopvaardij-
officier op te leiden ; . 

c. leeraren in lichamelijke oefening ; 
d. leeraren in de practische vakken. 
Het salaris der leeraren, onder a bedoeld, 

bedraagt: 
voor de eerste 10 lessen per week: 
f 150 per wekelijksche les per jaar, na 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 15 per wekelijksche les ; 

voor de volgende 10 lessen per week: 
f 100 per wekelijksche les per jaar, na 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 10 per wekelijksche les; 

voor de overige lessen per week : 
f 50 per wekelijksche les per jaar, na 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 5 per wekelijksche les. 

Het salaris der leeraren, onder b bedoeld, 
bedraagt: 

voor de eerste 10 lessen per week : 
f 130 per wekelijksche les per jaar, na 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren tel.kens 
te verhoogen met f 11 per wekelijksche les ; 

voor de volgende 10 lessen per week: 
f 90 per wekelijksche les per jaa,, na 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 7 per wekelijksche les ; 

voor de overige lessen per week : 
f 50 per wekelijksche les per jaar, na 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 5 per wekelijksche les. 

Aan leeraren, in het bezit van de akte zee-

vaartkunde of zeemanschap, tevens in het bezit 
van het diploma l ste stuurman groote vaart 
of van het bewijs van voldoend afgelegd 
examen voor het eerste gedeelte van luitenant 
ter zee l ste klasse, die les geven aan zeevaart
scholen, welke opleiden voor het hoogste 
diploma van koopvaardij-officier en aan leer
aren, in bezit van de akte scheepswerktuig
kunde, tevens in het bezit van het diploma C 
voor machinist, verkregen na afgelegd examen, 
of tevens gewezen o:fficier van den marine
stoomvaartdienst tweede klasse, met een 
diensttijd van ten minste 7 jaar na het verlaten 
der opleiding, die les geven aan zeevaartscholen, 
welke opleiden voor het diploma C voor machi
nisten en aan doctoren, gepromoveerd aan eene 
Nederlandsche universiteit of hoogeschool, 
wordt voor de leeraren onder a na 22 dienstjaren 
nog eene verhooging toegekend van f 15 per 
wekelijksche les per jaar voor de eerste 10 lessen 
per week, f 10 voor de volgende 10 en f 5 voor 
de overige lessen en voor de leeraren onder b 
na 22 dienstjaren nog eene verhooging van f 11 
per wekelijksche les per jaar voor de eerste 10 
lessen per week, f 10 voor de volgende 10 en 
f 5 voor de overige lessen. 

Het salaris der leeraren, onder c bedoeld, 
bedraagt: 

voor de eerste 10 lessen per week: 
f 130 per wekelijksche les per jaar, na 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 10 per wekelijksche les; 

voor de volgende 10 lessen per week : 
f 90 per wekelijksche les per jaar, na 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 6 per wekelijksche les ; 

voor de overige lessen per week : 
f 50 per wekelijksche les per jaar, na 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 5 per wekelijksche les. 

De leeraren, onder d bedoeld, die de akte Ni\TI 
bezitten of een der bevoegdheden voor het 
geven van onderwijs aan lagere nijverheids
scholen, genieten een salaris, als aangegeven 
voor de leeraren onder Groep I B 2 b. 

Bezitten zij een dezer bevoegdheden niet, dan 
wordt op hun salaris een aftrek van 15 pet. 
toegepast. 

De lestijden worden voor de leeraren onder a, 
b en c gerekend op 50 minuten en voor de leer
aren onder d op 60 minuten. 

Leeraten, in het bezit van de akte zeevaart
kunde of zeemanschap, tevens in het bezit van 
het diploma l ste stuurman groote vaart of 
van het bewijs van voldoend afgelegd examen 
voor het eerste gedeelte van luitenant ter zee 
l ste klasse, die les geven aan zeevaartscholen, 
welke opleiden voor het hoogste diploma van 
koopvaardij-officier en leeraren, in het bezit 
van de akte scheepswerktuigkunde, tevens in 
het bezit van het diploma C voor machinist, 
verkregen na afgelegd examen, of tevens ge

·wezen officier van den marine-stoomvaartdienst 
tweede klasse, met een diensttijd van ten 
minste 7 jaar na het verlaten der opleiding, 
die les geven aan zeevaartscholen, welke op
leiden voor het diploma C voor machinisten, 
krijgen deswege vier dienstjaren vergolden. 

Leeraren, die op 1 Januari 1926 aan zeevaart
scholen zijn verbonden en op <lien datum in 
het bezit waren van het diploma C voor machi
nist, uitgereikt ingevolge de Schipperswet, 
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zonder het daartoe strekkend examen te hebben 
afgelegd, worden voor de toepassing van boven
staande bepalingen gelijk gesteld met hen, die 
dit dip loma verkregen na afgelegd examen. 

Op het salaris van een leeraar, die in geen 
der door hem te onderwij zen vakken volledige 
bevoegdheid bezit voor de school, waaraan ruj 
werkzaam is, wordt een aftrek van 15 pet. 
toegepast, met <lien verstande evenwel, dat 
het salaris niet daalt beneden dat van een 
leeraar aan een hoogere burgerschool met 
3-jarigen cursus met gelij ke bevoegdheid. 

Op de salarissen van leeraren in wiskunde, 
in het bezit der akte I of K 1, op die van leeraren 
in mechanica, in het bezit der akte K 2 en op 
die van leeraren in zeema nschap en in scheeps
werktnigkunde, zoomede op die van oud
officieren, die, zonder in het bezit te zijn van 
de vereischte wettelijke bevoegdheid, reeds 
v66r 1 J anuari 1923 onderwij s gaven in een 
dezer vakken, met vaste aanstelling als zoodanig , 
en op die van leeraren in vreemde talen, in het 
bezit der akte A (M. 0.) voor de vreemde 
talen, indien zij als zoodanig v66r 1 J anuari 
1923 eene vaste aanstelling aan eene zeevaart
school hadden, wordt een aftrek van 15 pet. 
niet t oegepast. 

Op het salaris van de op 31 December 1924 
aan de zeevaartscholen werkzame leeraren, die 
op <lien datum in het bezit waren van twee 
akten, welke elk afzonderlijk bevoegd maken 
tot het geveu van onderwij s aan een H.B.S. met 
3-jarigen cursus, uitgezonderd de akte voor 
schoonschrijven, wordt een aftrek van 15 pet . 
niet t oegepast. . 

Op het salaris van leeraren in radiotelegrafie 
in vasten dienst, die, zonder in het bez it t e zijn 
van de vereischte wettelij ke beyoegdheid, reeds 
v66r 1 J anuari 1927 gedurende ten minste vier 
jaren met dit onderwijs waren belast, wordt 
een aftrek van 15 pet. niet toegepast. 

De voor de leeraren onder Groep I A 2 ver
melde bepalingen zijn eventueel ook op de 
leeraren der zeevaartscholen van toepassing. 

Indien leeraren zijn verbonden aan t wee of 
meer in verschillende gemeenten gelegen scho
len, aan welke hunne wedde naar dezelfde 
normen wordt berekend, mag hunne t otale 
wedde niet stijgen boven het bedrag, dat zij 
zouden genieten, indien zij alle lessen ga ven 
aan de school, gelegen in de gemeente, die 
voor de t oepassing van standplaatsaftrek in 
de hoogste klasse is gerangschikt, vermeerderd 
met 10 ten honderd. 

Indien leeraren zijn verbonden aan twee of 
meer in verschillende gemeenten gelegen scho
len, aan welke hunne wedde naar verschillende 
van Rijkswege vastgestelde salarisnormen 
wordt berekend, mag hunne totale wedde niet 
stijgen boven het bedrag, dat zij zouden ge
nieten, indien zij a lle lessen gaven aan de 
school, aan welke hunne wedde naar de hoogste 
van Rijkswege vastgestelde normen wordt 
berekend, vermeerderd met 10 ten honderd. 

Indien leeraren zijn verbonden aan twee of 
meer in dezelfde gemeente gelegen scholen, 
aan welke hunne wedde naar dezelfde normen 
wordt berekend, mag hunne totale wedde niet 
stijgen boven het bedrag, dat zij zouden ge
nieten, indien zij alle lessen aan dezelfde school 
gaven, vermeerderd met 2 t en honderd. 

Indien leeraren zijn verbonden aan twee of 

meer in dezelfde gemeente gelegen scholen, 
aan welke hunne wedde naar verschillende van 
Rijkswege vastgestelde salarisnormen wordt 
berekend, mag hunne t otale wedde niet st ijgen 
boven het bedrag, dat zij zouden genieten, 
indien zij a lle lessen gaven aan de school, aan 
welke hunne wedde naar de hoogste van Rijks
wege vastgestelde normen wordt berekend, 
vermeerderd met 2 t en honderd. 

Indien ten gevolge van vorenstaande bepa
lingen op de totale wedde, dat is ·de som van 
de wedden, aan elk der scholen afzonderlijk 
berekend, korting moet worden toegepast, dan 
gescruedt deze kort ing naar evenredigheid van 
het aan iedere school gegeven geta l lessen. 

De berekening der korting, volgens deze 
bepa lingen toe te passen op de wedden der 
leeraren, die tevens verbonden zijn aan een 
of meer scholen, voor welke de van R ijkswege 
vastgestelde salarisnormen niet gelden, ge
scruedt steeds zoodanig, alsof voor alle scholen 
de wedderegeling wegens de van R ijkswege 
vastgestelde normen geldt . 

Onder scholen, in deze bepalingen bedoeld, 
zijn te verstaan gymnasia, hoogere burger 
scholen (lycea) , middelbare nijverheidsdag
scholen, handelsdagscholen en kweekscholen 
voor onderwijzers en onderwijzeressen, met 
uitzondering van niet door het Rijk gesub i
dieerde bij zondere scholen. 

Voor de leeraren onder a, b enc telt als dienst
tijd ten voile mede de tij d, boven den leeft ijd 
van 21 jaar in Nederland en ederlandsch-Indie 
als leeraar doorgebracht.. aan hoogere burger
scholen, middelbare scholen voor meisjes, 
gymnasia, lycea, middelbare of hoogere handels
scholen, zeevaartscholen, middelbare nijver
heids- en landbouwsoholen, kweekscholen voor 
onderwijzers en onderwijzeressen, de Konink
lijke militaire aoademie, het Koninklijk instituut 
voor de marine, de voormalige marine-maohi
nistensohool, de voormalige aspirantensohool 
der marine te Dordrecht, de voormalige cadet
t enschool, den voormaligen hoofdcursus te 
K ampen en de voormalige dagoursussen bij 
het wapen der infanterie, voor zoover zij 
onderwijs hebben gegeven in vakken, genoemtl 
in de N.O.- en M.O.-wet, of als onderwijzer 
op jaarwedde aan R ijksnormaallessen. 

Diensttij d, boven den Jeeftjjd van 21 jaar 
in ederland en ederla ndsch-Indie doorge
bracht aan lagere scholen en aan dagsoholen 
voor la~er nijverheids-, handels- en landbouw
onderw1js, telt voor de helft mede tot een 
maximum van 6 jaren. 

Voor de leeraren, onder d bedoeld, telt als 
diensttij d ten voile mede de tijd, boven den 
leeftijd van 21 jaar in Nederland en Neder
landsoh-Indie als leeraar doorgebracht aan 
dagscholen voor middelbaar, nijverheids- en 
landbouwonderwijs, of als vakleeraar aan een 
Rijksopvoedingsgestioht. 

Of en in hoeverre dienstjaren, bij het onder
wij s in gevangenissen en t uohtsoholeh doorge
bracht . a ls dienst tijd medetellen, zal in elk 
afzonderlijk geval door den Minister worden 
beslist. 

Voor de onder a t /m d bedoelde leeraren 
tellen bovendien dienstj aren, boven den leeftijd 
van 23 jaar bij de K oninklijke marine, de 
koopvaardij en in het bedrijfsleven doorgebracht 

1 (niet gelij kvallende met den studietijd), ten 
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volle mede tot een maximum van 2 jaren. 
Bij eerste benoeming moeten schriftelijke 

bewijzen worden o~~~f!~egd van de bewezen 
diensten bij de Ko · "dke marine, de koop
vaardij en in het bedrijfsleven. 

Diensttijd, bewezen aan avondscholen, komt 
niet in aanmerking. 

De algemeene opmerkingen onder Groep I 
zijn eventueel ook op de hierbedoelde schoJen 
van toepassing. 

3. Avondonderwijs en zelfstandige avondcur
sussen aan zeevaartscholen. 

Directeuren van bovenbedoelde dagschoJen, 
tevens beJast met de aJgemeene Jeiding van het 
avondonderwijs, genieten daarvoor eene bezol
diging van f 500. 

lndien aan zeevaartscholen ook gedurende 
de avonduren onderwijs wordt gegeven, of 
zelfstandige avondcursussen, uitgezonderd de 
cursussen ter opleiding voor het voorloopig 
machln.istendiploma, worden gehouden, wordt 
dit onderwijs, voor zoover het middelbaar 
onderwijs betreft, bezoJdigd voor de Jeeraren 
onder a naar f 125 per wekelijksche Jes per 
jaar, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 10 en na 12, 14, 16, 18 en 20 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 5 en 
voor de Jeeraren onder b naar f 110 per weke
Jijksche Jes per jaar, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 10 en na 12, 
14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 5. 

Voor de Jeeraren, met dit onderwijs beJast, 
geJden dezelfde diensttijdbepalingen aJs voor 
de Jeeraren, onder 2 a en b aangegeven. Dienst
tijd, doorgebracht aan middeJbare avondschoJen 
in Nederland en Nederlandsch-Indie, teJt ten 
voile mede ; dieqsttijd, doorgebracht aan Jagere 
avondschoJen in Nederland en Nederlandsch
lndie, voor de helft tot een maximum van 
6 jaren. 

4. Vacantieregeling. 
De groote of zomervacantie duurt 6 weken. 
De kerstvacantie begint op den 23sten De

cember, na afloop van den schooJtijd, of, indien 
deze 23ste December op :M:aandag vaJt, op den 
2l sten December, na afloop van den schooltijd 
en eindigt den avond van den 4den Januari, 
of, indien deze 4de Januari op Zondag valt, 
den avond van den 5den Januari. 

De paaschvacantie begint op Woensdag v66r 
Paschen na den schooJtijd en eindigt op den 
avond van den 2den 11'.laandag na Paaschzondag. 

Bovendien worden vrijgegeven de Zaterdag 
v66r en de Dinsdag na Pinksteren. 

lndien het gewenscht is, kunnen, met goed
keuring van den Minister, deze vacanties anders 
worden geregeld. De duur der gezamenlijke 
vacanties mag daardoor echter niet worden 
verlengd. 

B. Lag·ere scholen ,·oor het visschersbe
clrijf en de blnnenscheepvaart. 

I. Dagscholen. 
1. Directeuren. 

a. Directeuren van scholen met 150 of meer 
leerlingen genieten eene bezold.iging van f 3750, 
na 2, 4, 6, 8 en 10 d.ienstjaren telkens te ver
hoogen met f 250. 

b. Directeuren van schoJen met minder dan 
150 Jeerlingen genieten eene bezoJdiging van 
f 3500, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren teJkens 
te verhoogen met f 250. 

De jaarwedden der di.recteuren, onder a en b 
bedoeJd, mogen, indien ook andere betrekkingen 
bij het onderwijs worden bekleed, in totaal de 
grens van f 6250 en f 6000 niet overschrijden. 

Voor de bepaling van het aantaJ Jeerlingen 
wordt genomen de toestand op 1 Januari; bij 
aanstelling in den loop van het jaar de toestand 
op den datum van aanstelling. 

lndien de wedde gedurende vier achtereen
voJgende jaren is vastgesteld naar dezelfde 
groep van leerlingen, blijft deze ook bij dating 
van het"aantal leerlingen op dat bedrag gehand
haafd. 

Diensttijd, doorgebracht als directeur eener 
dagnijverheidsschool in Nederland en Neder
Jandsch-Indie, telt ten volle mede. 

Directeuren van schoJen, verbonden aan 
dagschoJen voor antler onderwijs, genieten een 
salaris van f 750. 

2. Leeraren. 

De Ieeraren worden onderscheiden in : 
a. Leeraren in de theoretische vakken ; 
h. Leeraren in de practische vakken. 
De Leeraren, onder a bedoeJd, genieten een 

salaris, aJs .aangegeven is voor de leeraren onder 
Groep I B 2 a of c. 

Zijn deze leeraren verbonden aan Visscherij 
scholen, welke voorbereiden voor zeevaartscho
len en in het bezit van een wettelijke bevoegd
heid om onderwijs te geven aan zeevaartschoJen, 
dan genieten zij voor de uren, dat zij op grond 
van het bezit dezer bevoegdheid onderwijs 
geven, een salaris van : 

voor de eerste 10 Jesuren per week: 
f 115 per wekelijksch Jesuur per jaar, na 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 11 per wekelijksch 
Jesuur; 

voor de volgende 10 Jesuren per week: 
f 75 per wekelijksch Jesuur per jaar, na 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 7 per wekelijksch 
Iesuur; 

voor de overige Iesuren per week : 
f 50 per wekelijkscb Iesuur per jaar, na 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 5 per wekelijksch 
lesuur. 

Op het saJaris van de Jeeraren, onder a be
doeJd, die de vereischte wettelijke bevoegdheid 
missen, wordt een aftrek van 15 pet. toegepast. 

De Jeeraren, onder b bedoeld, genieten een 
salaris, als aangegeven is voor de leeraren onder 
Groep II A 2 d. 

Het bepaaJde onder Groep I B 2 d ten aanzien 
van hen, die onderwijs geven in natuur- en 
werktuigkunde, vindt hier eventueeJ overeen
komstige toepassing. 

De salarissen van directeuren en leeraren 
aan scholen, welke slechts een gedeelte van 
het jaar geopend zijn, worden berekend als 
die voor de directeuren en leeraren der scholen 
onder I, met dien verstande evenwel, dat zij 
voor elke 4 weken, dat de cursus duurt, 5 weken 
krijgen vergoed. 

De aldus berekende salarissen mogen echter 
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niet stijgen boven die voor de directeuren en 
leeraren, onder I aangegeven. 

Diensttijd, boven den leeftijd van 21 jaar in 
Nederland en Nederlandsch-Indie doorgebracht 
aan dagscholen voor middelbaar, nijverheids
of handelsonderwijs, telt ten voile mede. 
Diensttijd, boven den 21-jarigen leeftijd in 
Nederland en Nederlandsch-Indie doorgebracht 
aan lagere scholen, telt voor de helft mede tot 
een maximum van 6 jaren. 
, Voor hen, die in het bezit zijn van de hoofd
akte, telt de diensttijd bij het lager onderwij s 
ten voile mede van den eersten <lag der maand 
af, waarin die akte is verkregen. 

Of en •iu hoeverre dienstjaren, bij het onder
wijs in gevangenissen en tuchtscholen door
gebracht, als diensttijd medetellen, zal in elk 
afzonderlijk geval door den llfinister worden 
beslist. 

Diensttijd, boven den leeftijd van 23 jaa.r bij 
de K oninklijke marine, de koopvaardij of in 
het bedrijfsleven doorgebracht (niet gelijk
vallende met den studietijd), telt ten volle 
mede tot een maximum van 2 jaren. 

Bij eerste benoeming moeten schriftelijke 
bewijzen worden overgelegd van de bewezen 
diensten bij de Koninklijke marine. de koop
vaardij of in het bedrijfsleven. 

Diensttijd, bewezen aan avondscholen, komt 
niet in aanmerking. 

Het lesuur van de leeraren dezer gl'Oepen van 
scholen wordt gerekend op 60 minuten. Indien 
het lesuur minder dan 60 minuten bedraagt, 
worden de salarissen evenredig verminderd. 
De berekening geschiedt naar het aantal weken, 
hetwelk ligt tusschen het begin en het einde 
vau den cursus. 

II . . Avondscholen voor de visscherij en de 
binnenvaart. 

a. Het salaris van directeuren van deze 
avondscholen of avondcursussen wordt geregeld 
overeenkomstig dat van een leeraar, belast met 
het volledig aantal wekelijksche lesuren, dat 
binnen de grenzen der normale schooltijden 
valt, tot een maximum van 12½. 

Aan dat salaris wordt voor algemeene leiding 
toegevoegd een bedrag naar gelang van de 
grootte der school : 

f 100 bij ten hoogste 50 leerlingen, of 1 of 2 
klassen; 

f 200 bij meer dan 50, doch ten hoogste 100 
leerlingen, of 3 klassen ; 

f 300 bij meer dan 100 leerlingen of meer 
clan 3 klassen. 

Deze toelage is berekend naar een cursusduur 
van 26 weken. 

b. De leeraren worden onderscheiden in 
dezelfde groepen en gesalarieerd op dezelfde 
wijze, als aangegeven voor de leeraren onder 
Groep II B 2. 

Op het salaris van de leeraren, die de ver
eischte wettelijke bevoegdheid missen, wordt 
een aftrek van 15 pet. toegepast. 

De leeraren dezer avondscholen genieten 
voor elk gegeven lesuur een bezoldiging, bere
kend naar 11/ 10 uur. 

Het lesuur van de leeraren dezer cholen 
wordt gerekend op 60 minuten. Indien het 
lesuur minder dan 60 minuten bedraagt, worden 
de salarissen evenredig verminderd. De bere
kening der salarissen geschiedt naar het aanta l 

weken, hetwelk ligt tusschen het begin en het 
einde van den cursus. 

Bij de berekening van de salarissen dezer 
leeraren worden dienstjaren, in Nederland en 
Nederlandsch-Indie doorgebracht aan andere 
scholen voor middelbaar, nijverheids- of handels
onderwijs, ten volle medegeteld. Diensttijd, 
boven den 21-jarigen leeftijd in Nederland en 
Nederlandsch-Indie aan lagere scholen door
gebracht, telt voor de helft mede tot een 
maximum van 6 jaren. 

Voor hen, die in het bezit zijn van de hoofd
akte, telt de diensttijd bij het lager onderwijs 
ten voile mede van den eersten dag der maand 
af, waarin die a1."i;e is verkregen. 

Of en in hoeverre dienstjaren, bij het onder
wijs in gevangenissen en tuchtscholen door
gebracht, als diensttij d medetellen, zal in elk 
afzonder!ijk geval door den Minister worden 
beslist. 

Diensttijd, boven den leeftijd van 23 jaar bij 
de Koninklijke marine, de koopvaardij of in 
het bedrijfsleven doorgebracht (niet gelijkval
lende met den studietijd), t elt ten voile mede 
tot een maximum van 2 jaren. 

Bij eerste be'noeming moeten schriftelijke 
bewijzen worden overge!egd van de bewezen 
diensten bij de Koninklijke marine, de koop
vaardij of in het bedrijfsleven. 

De algemeene opmerkingen, vermeld bij 
Groep IC, zijn eventueel ook op de hierbedoelde 
scholen van toepassing. 

C. Admlnls tratlef en belllenenll J)ersoneeL 

a. Administratief personeel. 
Indien aan dagscholen administratief perso

neel is verbonden, om onder leiding van het 
bestuur zelfstandig arbeid te verrichten en 
deze betrekkingen eene volledige dagtaak om
vatten, kan een salaris worden genoten, als 
hieronder aangegeven : 

aan zeevaartscholen met 150 of meer leer
lingen f 1400, met 3 tweejaarlijksche verhoo
gingen van f 200 en 4 t weejaarlijksche ver
hoogingen van f 100, tot een maximum van 
f 2400; 

aan zeevaartscholen met 100 of meer, doch 
minder dan 150 leerlingen f 1100 met 2 twee
jaarlijksche verhoogingen van f 200 en 3 twee
jaarlijksche verhoogingen van f 100, tot een 
maximum van f 1800. 

Indien aan de overige dagscholen administra
tief personeel is verbonden en deze betrekkingen 
geen volledige dagtaak omvatten, kan op de 
begrooting der school daarvoor een bedrag 
worden aangevraagd. 

b. Concierges. 
Aan dagscholen met minder dan 100 leerlin

gen bedraagt het salaris f 1300, met 4 twee
jaarlijksche verhoogingen van f 100, tot een 
maximum van f 1700. 

Aan dagscholen met 100 of meer leerlingen 
bedraagt het salaris f 1400, met 4 tweejaarlijk
sche verhoogingen van f 100, tot een maximum 
van f 1800. 

Aan zeevaartscholen bedraagt het salaris 
f 1500, met 4 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 100. 

Indien de wedde der hiervoor onder a en b 
genoemde ambtenaren gedurende vier achter
eenvolgende jaren is vastgesteld naar dezelfde 
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groep van leerlingen, blijft deze ook bij daling · I 

van het aantal leerlingen op dat, bedrag gehand
haafd. 

Concierges aan op zich zelf staande avond
scholen met minder dan 50 leerlingen genieterr 
een salaris van f 50 ; aan avondscholen met 50 
of meer, doch minder dan 100 leerlingen f 100 ; 
aan avondscholen met 100 tot 200 leerlingen 
f 200 ; aan avondscholen met 200 of meer, doch 
minder dan 300 Jeerlingen f 250 en aan avond
scholen met 300 of meer leerlingen f 300. Deze 
salarissen zij n berekend naar een cursusduur 
van 26 weken. 

Voor de bepaling van het aantal leerlingen 
zoowel onder a als b, wordt genomen de t oe
stand op 1 J anuari; bij aanstelling in den loop 
van bet jaar de toestand op den datum van 
aanstelling. 

GROEP III. 

Scholen voor hulshoudeu, landbouwhuls 
houden, vrou 'eliJke haudwerkeu eu 

maatscbappelijk werk. 

1. Directrices. 

A. H et salaris van directrices aan nijver
heidsscholen - onverschillig of deze zijn dag
en/of avondscholen - bedraagt : 

voor scholen met : 
10,000- 17,000 jaarlijksche lesuren f 3750 
17,000- 30,000 - 4000 
30,000 en meer ,, ,. - 4250 

ua 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens te ver
h oogen met f 200. 

Voor de berekening van dit aantal uren wordt 
voor een j aarcursus het j aar op 52 weken gesteld. 

Van cursussen, korter dan een schooljaar, 
geldt het gezamen ijk aantal gegeven lesuren. 

H et aantal lesuren van de van R ijkswege 
gesubsiweerde afdeelingen der cent rumscholen 
telt voor een vierde mede. 

Voor de bepaling van het aantal jaarlij ksche 
lesuren (uren ter vervanging wegens ziekte 
uitgezonderd) wordt genomen de toestand op 
1 J anuari; bij aanstelling in den loo,p van het 
jaar de toestand op den datum van aanstelling. 

Inwen de wedde gedurende vier achtereen
volgende jaren is vastgesteld naar dezelfde 
groep jaarlijksche lesuren, blijft deze ook bij 
daling van dat aantal op dat bedrag gehand
haafd. 

H et salaris van directrices van scholen met 
10,000 jaarlij ksche les1ll'en en hooger, is bere
kend als voor haar, in het bezit van eene 
bevoegdheid tot het geven van onderwij s, aan
gegeven voor de leeraressen onder 2 a. Voor 
haar, die niet in het bezit is van eene zoodanige 
bevo~gdheid, heeft een aftrek van 15 pet. plaats. 
In bJJzondere gevallen kan, onder goedkeuring 
van den Minister, van deze bepaling worden 
afgewekeu. 

Het salaris der directrices mag met inbegrip 
van alle toelagen, uitgezonderd de kindertoelage, 
de grens van f 5500 niet overschrijden. 

Diensttijd, in Nederland en Nederlandsch
Indie doorgebracht a ls directrice aan nijver
heidsscholeu en daarmede gelijk t e st elleu in
richtingen, t elt t en volle mede. 

Dienstt ijd, doorgebracht als leerares met de 
leiwng belast , komt niet in aanmerking. 

De bezolwging van plaatsvervangende direc-

trices wordt, onder goedkeuring van den Mi
nister, vastgesteld in verband met de uitgebreid
heid en belangrijkheid der t aak. 

B. Inwen aan scholen met 3500 of meer, 
doch minder dan 10,000 jaarlij ksche lesuren, 
met goedkeuring van den Minister, een leerares 
met de Jeiding is belast, ontvangt zij een ver
goeding van f 400 boven het salaris van een 
leerares, belast met 28 wekelijksche lesuren 
(zie : Jeeraressen 2 a, b, c en d). H et . aantal 
door haar zelf t e geven lesuren zal ten minste 
moeten bedragen : 

aan scholen met : 
jaarl. lesuren : 

3500-5000 
5000- 6000 
6000-7000 
7000- 8000 
8000- 9000 
9000- 10000 

Jesuren per week : 
22. 
20. 
16. 
14. 
11. 

8. 

Indien het door haar gegeven wekelijksche 
aantal lesuren meer bedraagt dan het hiervoor 
bepaalde, ontvangt zij voor deze meerdere uren 
geen afzonderlijke vergoeding. Bedraagt het 
door haar gegeven wekelijksche aantal lesuren 
minder dan het hiervoor bepaald aantal, dan 
ontvangt zij boven het bedrag van f 400 voor 
de leiding eene vergoeding voor de gegeven 
lesuren . Geeft zij , we de· leiding van een der
gelijke school heeft, geen onderwijs, dan ont 
vangt zij alleen een bedrag van f 400 voor de 
leiwng. 

C. Aan het hoofd van een internaat wordt 
uitgekeerd voor de leiding bij : 

4 t /m 7 inwonende leerlingen . f 250 
8 t /m 12 ,. ,. . - 400 
meer dan 12 ,, - 600 
Pit bedrag mag, behoudens de beperking 

onder A voor de directrices, eventueel worden 
genoten boven en behalve het salaris als direc
trice, leerares of huishoudster. 

2. Leeraressen en leeraren . 
De leeraressen en leeraren worden onderschei

den in : 
a. leeraressen en leeraren in bet bezit van 

eene bevoegdheid voor het geven van onderwijs 
aan inricht,ingen, bedoeld in artikel 11, eerste 
en tweede lid, der ijverheidsonderwijswet, 
voor de vakken, waarin zij onderwijs geven, 
met dezen gelij k t e stellen de leeraressen in 
vakken van voortgezet lager onderwijs met 
vollew ge bevoegdheid voor dat onderwijs, de 
leeraressen in lichamelijke oefening met middel
bare bevoegdheid voor dat onderwijs en de 
leeraren in land- en tuinbouwkunde, in vTeemde 
t alen en in boekhouden, in het bezit van de 
akte L .O. voor w e vakken en tevens in het 
bezit van de akte voor hoofdonderwijzer. 

(Hieronder warden o. a. ook gerangschikt 
zij, die v66r 1 J anuari 1922 in het bezit 
waren van het leeraresdiploma (.8) van den 
Bond van Leeraressen bij het Huishoud
onderwijs, het leeraresdiploma van de Ver
eeniging van Hoo/den van Industriescholen 
voor meisjes, het leeraresdiploma van de 
V ereeniging ter bevordering van het Nijver
heidsonderwijs voor meisjes, het leerares
diploma der Amsterdamsche Huishoudschool 
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,,Zandpad", het leeraresdiploma van den 
R.-K. schoolraad, de overige leeraresdip_loma' s 
voor het onderwijs in de huishoudeliJke vak
ken, uitgereikt v66r 1902 en zij , die zonder 
desbetreffend diploma v66r l Januari 1914 
in eene volledige betrekking aan een der 
Nijverheidsscholen voor meisjes met dit onder
wijs waren belast en sinds l November 1928 
onafgebroken in dienst.) ; 

b. leeraressen en leeraren in het bezit van 
eene bevoegdheid voor het geven van onderwijs 
aan inrichtingen, bedoeld in artikel 11, eerste 
lid, der ijverheidsonderwijswet, voor de vak
ken, waarin zij onderwijs geven, met dezen 
gelijk te stellen de leeraressen, w elke, in het 
bezit van de akte L.O. fraaie handwerken, 
onderwij s geven in dat vak en leeraren in 
vreemde talen, in boekhouden en in land- en 
t uinbouwkunde, in het bezit van de akte L.O. 
voor die vakken, die niet vallen 01;1der a. 

(Hierond~r warden o. a. ook gerangschikt 
zij, die v66r l J anuari 1922 in het bezit 
waren van het onderwijzeresdiploma (A) van 
den Bond van L eeraressen bij het Huishoud
onderwijs, het onderwijzeresdiploma van de 
Amsterdamsche Huishoudschool ,,Zandpad" , 
het diploma der Rijkslandbouwhuishoud
school ,,de Rollecate", het onderwijzeres
diploma van den R.-K. Schoolraad, het 
leeraresdiploma van de Industrieschool voor 
meisf es te Rotterdam en zij, die v66r l J anuari 
1914 in eene volledige betrekking aan een der 
Nijverheidsscholen voor meisies met dit 
onderwijs waren belast en sinds l November 
1928 onafgebroken in dienst .) ; 

c. leeraressen en leeraren, niet in het bezit 
van de vereischte wettelijke bevoegdheid, die 
v66r 1 Januari 1921 in eene betrekking vau 
ten minste 16 uren per week aan een der Nijver
heidsscholen voor meisjes werkzaam waren en 
sinds 1 November 1928 onafgebroken in dienst, 
voor zoover zij niet vallen onder a of b ; 

d. leeraressen en leeraren, die niet in het 
bezit zijn van de vereischte wettelijke bevoegd
heid; 

e. leeraressen en leeraren in scheikunde, 
natuurkunde, plantkunde, anatomie, moderne 
talen en boekhouden, met middelbare bevoegd
heid voor deze vakken. 

(Hieronder warden o. a. gerangschikt zij, 
die in deze vakken onderwijs geven aan 
gymnasia, hoogere burgerscholen (lycea), 
middelbare (Rijks)dagnijverheidsscholen en 
daarmede gelij k te stellen inrichtingen.) 

Het salaris der leeraressen en leeraren, onder 
a bedoeld, bedraagt bij 1 t /m 28 lesuren f 75 
per wekelijksch lesuur per jaar, na 2, 4, 6, 8, 
10 en 12 dienstjaren t elkens te verhoogen met 
f 5 en na 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 2.50. 

Het salaris der leeraressen en leeraren, onder 
b bedoeld, bedraagt bij 1 t /m 28 lesuren f 65 
per wekelijkech lesuur per jaar, na 2, 4, 6 
en 8 dienstjaren telkens t e verhoogen met f 5 
en na 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 2.50. 

Het salaris der leeraressen en leeraren, onder 
c bedoeld, bedraagt bij 1 t /m 28 lesuren f 55 
per wekelijksch lesuur per jaar, na 2, 4, 6, 

8, 10, 12, 14, 16, · 18 en 20 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 2.50. 

Het salaris der leeraressen en leeraren, onder 
d bedoeld, bedraagt bij 1 t /m 28 lesuren f 40 
per wekelijksch lesuur per jaar, na 2, 4, 6, 
8, 10 en 12 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 2 en na 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens t e verhoogen met f 1. 

Voor de leeraressen en leeraren onder a t /m d 
worden de lesuren boven 28 per wekelijksch 
lesuur vergoed met het aanvangssa!aris, als 
voor elke groep aangegeven. 

Leeraressen en leeraren, in het bezit van de 
akte, bedoeld in art. 77a der L.0.-wet, die 
onderwijs geven in vakken van voortgezet 
lager onderwijs, genieten een salaris, als voor 
de leeraressen en !eeraren onder a aangegeven, 
verminderd met 15 pet. , 

De hierbedoelde lesuren worden zoowel over
dag als 's avonds gegeven. 

De door den Minister goedgekeurde dienst- en 
groepenwerkuren worden als lesuren bezoldigd. 

Aan de leeraressen, onder a, b, c end bedoeld, 
mogen zonder goedkeuring van den Minister, 
gemiddeld per jaar, niet meer dan 28 lesuren 
per week worden opgedragen. 

E en leerares, die een akte van bekwaamheid 
tot het geven van nijverheidsonderwijs bezit 
zonder de aanteekening, bedoeld in artikel 38 
der Nijverheidsonderwijswet, geniet voor de 
uren, waarin zij op grond van deze akte onder
wijs geeft, in plaats van de voor de volledige 
bevoegdheid vastgestelde bezoldiging, een sala
ris, als in de volgende groep aangegeven. 

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

Leeraressen, belast met ambulante lesuren, 
worden voor deze uren bezoldigd als de leerares
sen, onder a, b, c of d genoemd, met dien ver
stande evenwel, dat zij voor elk uur gegeven 
onderwijs 1 ¼ lesuur krijgen vergoed. 

Het salaris dezer leerkrachten mag, te begin
nen met 1 J anuari 1930, met inbegrip van de 
vergoeding voor de ambulante uren, in totaal 
niet stijgen boven een salaris, berekend naar 
32 uren. 

Leeraressen en leeraren, in het bijzonder 
belast met de opleidingscursussen voor de 
leeraressen bij het nijverheidsonderwijs, ont
vangen voor deze lessen voor elk wekelijksch 
lesuur per jaar bovendien: 

1. indien zij behooren tot hen, genoemd 
onder a en b en onderwijs geven in de practische 
vakken of aan de opleiding voor de akte fraaie 
handwerken, f 20 ; 

2. indien zij behooren tot hen, genoemd 
onder a en onderwijs geven in de theoretische 
vakken en de akte, welke zij bezitten, daartoe 
de bevoegdheid geeft, f 40. 

Onder theoretische vakken worden verstaan : 
hygiene, warenkennis, voedingsleer, opvoed
kunde, lesgeven en costuumkunde. 

Voor opleidingscursussen met minder dan 
5 leerlingen worden vorenbedoelde vergoedingen 
niet gegeven. In bijzondere gevallen kan, onder 
goedkeuring van den Minister, van deze bepa
ling worden afgeweken. 
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Deze vergoedingen mogen voor de onder 1 
bedoelde leeraressen n iet meer bedragen dan 
f 200 en voor de onder 2 bedoelde leeraressen 
niet meer dan f 400, met dien verstande even
wel, dat in totaal niet meer mag worden uit
gekeerd dan f 400. 

Leeraren en leeraressen, onder e bedoeld, 
genieten een salaris van f 110 per wekelij ksch 
lesuur (van 60 minuten) per jaar, na 2, 4, 6, 
8, 10 en 12 dienstjaren t elkens t e verhoogen 
met f 10 en na 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 7.50. 

Lesuren boven 20 worden bezoldigd met f 50 
per wekelijksch· lesuur per jaar, na 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren t elkens 
te verhoogen met f 5. 

Indien deze leeraren en leeraressen in het 
bezit zijn van een volledige bevoegdheid voor 
een middelbare n.ij verheidsschool en bovendien 
ondermjs geven aan door den Minister goed
gekeurde opleidingscursussen voor de leeraressen 
bij het n.ijverheidsonderwijs, genieten zij voor 
de opleidingsuren een salaris van f 125 per 
wekelijksch lesuur (van 60 minuten ) per jaar, 
na 2, 4, 6, , 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 12.50. 

Lesuren boven 20 worden bezoldigd met £ 50 
per wekelijksch lesuur per jaar , na 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 5. 

Indien de leeraressen en leeraren, onder e 
bedoeld, onderwijs geven in een antler vak, 
vermeld in deze groep, dan dat, waarvoor zij 
de middelbare bevoegdheid bezitten, wordt op 
hun salaris, voor dat vak berekend volgens 
deze groep, een korting van 15 pet. toegepast, 
t erwijl, indien zij onderwij s geven in t wee of 
meer dier vakken en slechts voor een daarvan 
de hiervoor bedoelde· bevoegdheid bezitten, zij 
voor alle vakken als bevoegd worden gesala
rieerd. 

Geven zij, behalve in de vakken genoemd 
onder e, ook onderwijs in andere vakken, dan 
worden zij voor de uren, onder e genoemd, be
zoldigd als voor die uren ie aangegeven en voor 
de uren in de andere vakken als onder a t /m d 
is aangegeven, met dien verstande evenwel, dat 
zij voor de uren in de verschillende vakken te 
zamen in totaal niet mee_r salaris mogen ont
vangen, dan zij zouden genieten, indien alle 
uren werden bezoldigd als onder e genoemd. 

Voor de bepalingen betreffende diensttijd, 
door deze leeraressen en leeraren aan andere 
inrichtingen van onderwij s doorgebracht, wordt 
verwezen naar die voor de leeraren onder a 
en b van Groep I A I 2. 

H et salaris van de land- en· tuinbouwleeraren, 
verbonden aan cursussen voor landbouwhuis
houdonderwijs, bedraagt £ 2.25 per werkelijk 
gegeven lesuur . 

Voor de berekening der salarissen van de 
leeraressen en Jeeraren is de duur van het jaar 
gerekend op 52 weken en het lesuur op 60 
minuten . Bedraagt het aantal lesweken minder 
dan 52, of het lesuur minder dan 60 minuten, 
dan worden de salarissen evenredig verminderd. 
De berekening geschiedt dan naar het aantal 
weken, hetwelk ligt t usschen het begin en het 
eiride van den cursus, gedurende welken onder 
WIJ S wordt gegeven, met inbegrip van de daarin 
vallende vacant ies volgens den goedgekeurden 
lesrooster. 

De vacanties mogen voor een jaarcursus niet 
meer dan 9 weken bedragen . 

Diensttijd. 
Diensttijd, boven den leeftijd van 21 jaar in 

Nederland en Nederlandsch-Indie doorgebracht 
aan dagnij verheid scholen en daarmede gelijk 
t e stellen inrichtingen, aan inricht ingen voor 
middelbaar onderwijs, als onderwij zer op jaar
wedde aan Rijksdagnormaallessen of als vak
leeraar of -leerares aan een R ijksopvoedi:ngs
gesticht, telt t en volle mede. 

Diensttijd, boven den 21-jarigen leeft ijd in 
Nederland en Nederlandsch-Indie doorgebracht 
aan scholen voor lager onderwij s, uitgezonderd 
die als onderwijzeres in nuttige en fraaie hand
werken, telt voor de helft mede tot een maxi
mum van 6 jaren. Voor hen, die in bet bezit 
zijn van de hoofdakte, telt deze diensttijd ten 
voile mede van den eersten dag der maand a£, 
waarin die akte is verkregen. 

Diensttijd, boven den 21-jarigen leeftijd, door 
onderwijzeressen in nuttige en fraaie hand
werken aan scholen voor lager onderwij s in 
Nederland en Nederlandsch-Indie doorgebracht, 
telt voor de helft mede tot een maximum van 
6 jaren, indien en voor zoover zij gedurende 
dien tijd ten minste 10 uren per week onderwijs 
hebben gegeven. Deze laatste beperking blijft 
voor haar in vasten dienst, die op 31 December 
1924 reeds in functie waren en voor wie zoo
danige diensttijd toen reeds werd medegeteld, 
buiten aanmerking. 

Of en in hoeverre dienstjaren, bij bet onder 
wijs in gevangenissen en t uchtscholen door
gebracht , als diensttijd medetellen, zal in elk 
afzonderlij k geva l door den Minister worden 
beslist . 

Dienstjaren, boven den leeftijd van 23 jaar 
doorgebracht in het bedrijfsleven (niet gelijk
vallende met den studietijd), tellen ten volle 
mede tot een maximum van 2 jaren. 

Diensttijd, aan avondscholen doorgebracht 
of bes teed aan daarmede gelij k te stellen 
ondermjs, telt bij de berekening van het aantal 
dienstjaren aan dagscholen niet mede. 

3. V acantieregeling . 
De vacantieregeling voor deze scholen is als 

volgt: · 
De groote of zomervacant ie begint 26 Juli, 

na afloop van den schoolt ijd, of indien deze 
26ste Juli op een Maandag valt, op 24 Juli, 
na afloop van den schooltijd en eindigt den 
avond van den 2den September, of, indien deze 
op Zondag valt, den avond van den 3den Sep
tember. 

De kerstvacantie begint op 23 December, na 
afloop van den schooltijd, of, indien deze 23ste 
December op Maandag valt, op 21 December, 
na afloop van den schooltijd en eindigt den 
avond van den 3den J anuari, of, indien deze 
op Zondag valt , den avond van den 4den 
Januari. 

De paaschvacantie begint op Donderdag voor 
Paschen, na afloop van den schooltijd en eindigt 
op den a.vond van den 2den faandag na 
P aaschzondag. 

Bovendien worden vrijgegeven de Zaterdag 
v66r en de Dinsdag na Pinksteren . 

Indfen het gewenscht is, kunnen, met goed
keuring van den Minister , deze vacanties anders 
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worden geregeld. De duur der gezamenlijke 
vacanties (49 werkdagen - Zondagen en alge
meen erkende Christelijke feestdagen niet 
medegerekend - ) mag daardoor echter niet 
worden verlengd. 

4. Huishoudsters . 

Huishoudsters genieten een salaris van f 1400, 
na 2, 4, 6, 8, 10 en 12 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 75 en na 14, 16, 18 en 20 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 100. 

Assistent-huishoudsters genieten een salaris 
van f 1200, na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 25 en na 10, 12, 14, 16, 
18 en 20 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 50. 

Diensttijd, boven den leeftijd van 21 jaar 
a ls huishoudster of leerares in Nederland en 
Nederlandsch-Indie doorsebracht aan andere 
inrichtingen van onderwiJ S of aan Rijksopvoe
<lingsgestichten, telt ten voile mede. 

5. Administratief en bedienend personeel. 

a. Administratief personeel. 
Indien aan dagscholen administratief perso

neel is verbonden en deze betrekkingen eene 
vol!edige dagtaak omvatten, kan een salaris 
worden genoten, als hieronder aangegeven : 

aan scholen met minder dan 17000 jaarlijk
sche lesuren f 1100, met 2 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200 en 3 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 100, tot een maximum 
van f 1800 ; 

aan scholen met f 17000 of meer jaarlijksche 
lesuren f 1300, met 3 tweejaarlijksche verhoo
gingen van f 200 en 4 tweejaarlijksche ver
hoogingen van f 100, tot een maximum van 
f 2300. 

De bezoldiging van het administratief perso
neel aan scholen, waar de administratie aan 
meer dan Mn persoon is opgedragen, wordt op 
voorstel van het bestuur door den Minister 
vastgesteld. 

b. Concierges : 
aan scholen met minder dan 17000 jaarlijk

sche lesuren bedraagt het salaris f 1300, met 
4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100, tot 
een maximum van f 1700 ; · 

aan scholen met 17000 of meer, doch minder 
dan 30,000 jaarlijksche lesuren, bedraagt het 
salaris f 1400, met 4 tweejaarlijksche verhoo
gingen van f 100, tot een maximum van f 1800; 

aan de overige scholen bedraagt het salaris 
f 1500, met 4 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f lQO, tot een maximum van f 1900. 

Indien de wedde der hiervoor onder a en b 
genoemde ambtenaren gedurende vier achter
eenvolgende jaren is vastgesteld naar dezelfde 
groep jaarlijksche lesuren, blijft deze ook bij 
daling van het aantal jaarlijksche lesuren op 
dat bedrag gehandhaafd. 

Concierges aan op zich zelf staande avond
scholen met 3000 tot 5000 lesuren genieten een 
salaris van f 200; aan avondscholen met 5000 
tot 6000 lesuren f 250 en aan avondscholen 
met 6000 lesuren of meer f 300. 

Voor de bepaling van het aanta l jaarlijksche 
lesuren (uren t er vervanging wegens ziekte 
uitgezonderd), zoowel onder a als b, wordt 
genomen de toestand op 1 Januari ; bij aan-

stelling in den loop van het jaar de toestand 
op den datum van aanstelling. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 24 De
cember 1929 (Staatsblad n°. 585). 

Mij bekend, 

De Minister van Onderwi,js, 
K unsten en W etenschappen, 

J. T e r p s t r a. 

BIJLAGE D. 

Bezoldiging van het personeel aan Rijks- en van 
Rij kswege gesubsidieerde bijzondere en gemeente
lij ke nijverheidsscholen, van hetwelk de wedde in 

maand- of weekloon is uitgedrukt. 

Indien aan Nijverheidsdagscholen portiers, 
machinisten, stokers, hulpconcierges, bedienden 
of knechts zijn verbonden en deze daarin eene 
volledige betrekking vinden, wordt hunne 
bezoldiging geregeld, als hieronder is aan
gegeven . 

I. 23 jaar of ouder : 

a. Hulp-concierge, bediende en knecht : 

dienstjaren aan scholen in gemeenten der 
1 e klasse 2e klasse 3e klasse 

0 f 24.- f 22'. 56 f 20.64 
1 - 24.96 - 23.52 - 21.60 
2 - 25.92 - 24.48 - 22.56 
3 - 26.88 - 25.44 - 23.52 
4 - 27.84 - 26.40 - 24.48 
5 - 28.80 - 27.36 - 25.44 
6 - 30.24 - 28.80 - 26.88 

b. Portier, stoker, machinist : 

dienstjaren aan scholen in gemeenten der 
le klasse 2e k!asse 3e klasse 

0 f 25.44 f 24.- f 22.08 
1 - 26.40 - 24.96 - 23.04 
2 - 27.36 - 25.92 - 24.-
3 - 28.32 - 26.88 - 24.96 
4 - 29.28 - 27.84 - 25.92 
5 - 30.24 - 28.80 - 26.88 
6 - 31.68 - 30.24 - 28.32 

Aan de onder a en b genoemde personen 
kunnen desgewenscht ook andere werkzaam
heden worden opgedragen. 

Diensttijd beneden den leeftijd van 23 jaren 
telt voor periodieke verhooging niet mede. 

II. beneden den leeftijd van 23 jaren: 
voor de onder l a genoemden aan scbolen in 

gemeenten resp. der : 

a. 14 jaar 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

l e klasse 
f 3.36 
- 4.80 
- 7.20 
- 9.60 
- 12.-
. 14.40 
- 16.80 . 
- 19.20 
- 21.60 

2e klasse 
f 2.88 
- 4.32 
- 6.24 
- 8.64 
- 11.04 
- 13.44 
- 15.84 
- 18.24 
- 20.64 

3e klasse 
f 2.40 

3.84 
5.76 
7.68 
9.60 

12.-
14.40 
16.80 

- 19.20 
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voor de onder lb genoemden aan scholen in 
gemeenten resp. der : 

b. 
l e klasse 

14 
15 
16 

jaar f 3.36 

17 
18 
19 ,, 
20 ,, 
21 
22 

- 5.76 
- 8.16 
- 11.04 
- 13.92 
- 16.80 
- 19.20 
- 21.60 
-24.-

2e klasse 
f 2.88 
- 4.80 
- 7.20 
- 10.08 
- 12.48 
- 15.36 
- 17.76 
- 20.16 
- 22.56 

3e klasse 
f 2.40 
- 4.32 
·_ 6.24 
- 8.64 
- 11.04 
- 13.92 
- 16.32 
- 18.72 
- 21.12 

Bij de vaststelling dezer loonen is gerekend 
op een gemiddelden werktijd van 48 uren per 
week. 

Werkvrouwen genieten eene bezold.iging, als 
ter plaatse gebruikelijk is, tot een maximum van 
35 cent per um:. . 

Vrouwelijk inwonend personeel geniet, be
halve kost en inwoning, eene 'bezoldiging, als 
ter plaatse gebruikelijk is, terwijl vrouwelijk 
uitwonend personeel eveneens eene bezold.iging 
geniet, als ter plaatse gebruikelijk. 

'B0

ehoort bij Koninklijk besluit van 24 De
cember 1929 (Staatsb!ad n°. 585). 

(l 

,,;/ 

Mij bekend, 
De jjfinister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . T ·e r p s t r a . 

24 December 1929. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 15 Maart 
1922 (Staatsbla.d n°. 123) , houdende be
Pitlingen betreffende den wijnaccijns. S. 
586. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 26 November 1929, n°. 136, 
Accijnzen; 

Gezien artikel 2te,· der gewijzigde wet van 
20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 127); 

Gelet op het advies van de Commissie van 
Deskundigen, bedoeld in artikel 31 der voor
rnel de wet ; 

De Raad van State gehoord (advies van 17 
December 1929, n°. 36); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 20 December 1929, 
n° . 162, Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In den aanhef van artikel 1, sub 
II, van Ons besluit van 15 Maart 1922 
(Staatsblad n°. 123) worden de woorden: 
,,tegen betaling van een wijnaccijns van f !lo 
en van een gedistilleerdaccijns van f 18 per 
hectoliter" vervangen door: tegen betaling 
per hectoliter van een wijnaccijns van f 20 
en van den gedistilleerdaccijns verschuldigd 
voor 3 liter zuiveren alcohol, gemeten bij 
eene warmte van vijftien graden van den 
honderddeeligen thermometer. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den l sten Januari 1930. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden opgenomen en waar-

van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 24sten December 1929. 
WILHELMINA. . 

De Minister van Financien, De Geer. 
( Uitgeg. 30 December 1929.) 

27 December 1929. KO ITNKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 207 .) 

Onthouding van goedkeuring aan een 
gi>meentebegrooting m6et zijn gegrond op 
bezwaren tegen de begrooting zelve ; een 
bezwaar, niet aan de begrooting zelve, doch 
aan een toelichting bij belastingverordenin
gen, waarvan de goPdkeuring door de 
Kroon nog niet vaststond, ontleend, kan 
niet tot zoodanige onthouding leiden. 

Vv aar reeds in den loop van het dienstj aar 
vaststond, dat die dienst met een nadeelig 
saldo moest eind.igen, hebben Ged. Staten 
terecht geeischt, dat op den post ,,Gedeelte 
van het (vermoedelijk) nadeelig saldo van 
den gewonen dienst van het dienstjaar 
192 ... " een met de minder te verwachten 
opbrengst aan inkomstenbelasting verband 
houdend bedrag zou worden geraamd, en 
bij weigering van den Raad terecht hunne 
goedkeuring aan de begrooting onthouden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschiklrnnde op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Ede tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 
24 Juli 1929, n°. 310, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan de begrooting dier gemeente voor 
het dienstjaar 1929; 

Den :J:ta d v~n State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 11 
December 1929, n°. 731 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 21 December 1929 n°. 11268, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

0. dat Gedepnteerde Staten bij bovengemeld 
besluit aan de begrooting der gemeente Ede voor 
1929 de goedkeuring hebben onthouden, uit 
overweging, dat uit ,het feit, dat de gewone 
dienst der hegrooting sluit, zou mogen worden 
afgeleid, dat de belastingheffing voor het be
lastingjaar 1929/'30 zoodanig zal worden ge-

. regeld, dat dekking wordt gevonden voor a/le 
gewone uitgaven op den dienst 1929, dus ook 
voor het nadeelig saldo gewoon 1927, zooals 
dat onder volgnummer 3 ten bedrage van 
f 58630.37 ten laste van de onderwerpelijke be
grooting wordt gebracht; dat echter uit de toe
lichting, gevoegd bij de belaatingverordeningen, 
vastgesteld bij raadsbesluiten van 19 April 1929 
is gebleken, dat de belastingheffing voor 1929/'30 
zoodanig is geregeld, dat het bedoelde nadeelig 
saldo over de iaren 1929, 1930 en 1931 wordt 
verdeeld; dat dus op de begrooting voor 1929 
feitelijk 2/3 X f 58630.37 of rond f 39083 wordt 
ongedekt gelaten; dat blijkens de toelichting 
op de posten volgnummers 326b en 329b blJ. de 
vaststelling van het aantal opcenten op de R1Jks
inkomstenbelasting en van het heffingspercenta
ge der Gemeentelijke Inkomstenbelasting, beide 
voor het belastingjaar 1928/29, werd gerekend 
op eene tct.ale opbrengst van onderscheidenlijk 
f 175995 en f 165780, a lzoo tezamen f 341775; 
dat daarvan ingevolge het bepaalde in de arti-
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kelen 9a en 10a der R ekeningsvoorschriften 
1924 - van welke bepalingen geene afwijking 
kan worden toegestaan - niet meer dan 2/ 3 
deel off 227850 op den dienst 1928 kan worden 
verantwoord ; dat ter zake op gemelden dienst 
werd geraamd (volgnummer 31 2a der begroo
ting voor 1928) een bedrag van £ 285500, bij 
raadsbesluit van 19 April 1929, door hen goed
gekeurd bij besluit van 5 Juni daaraanvoigend 
n°. 25, teruggebracht op f 275500; dat alzoo op 
den dienst 1928 ongedekt bleef een bedrag van 
£ 275500 - £ 227850 of £ 47650; dat de Raad 
niet bereid is het nadeelig saldo, daardoor op 
den gewonen dienst 1928 ontstaan, naar den 
dienst 1929 over te brengen en daar t e dekken , 
zulks in overeenstemming m et de aanwij z ing, 
~edaan bij aanschrij ving van Gedeputeerde 
.:;taten van 17 April 1928 n°. 195; dat de Raad 
zich daarbij op het standpunt stelt, dat het 
,,ongedekt laten" van zeker bedrag past in het 
stelsel van ,,geleidelijke belastingverhooging", 
een stelsel, eenerzijds geboden, t en einde de ge
meente Ede als plaats van vestiging hare aan
trekkelijkheid t e doen behouden, anderzijds 
te verdedigen met het oog op de out lasting, wel
ke de gemeentefinancien staat t e wachten bij de 
totstandkoming van de herziening der financi
eele verhouding tusschen Rijk en gemeenten ; 
dat, wanneer de geleidelijke belastingverhooging 
intijds was aangevangen en in voldoende mate 
was toegepast, nimmer een achterst and had 
kunnen ontstaan, als thans zoowel op den dienst 
1927 als op dien van 1928 t ot uit ing is gekomen; 
dat het niet van voorzichtig beleid getuigt reeds 
nu vooruit te willen loopen op mogelijke out
lasting, welke de nieuwe financiee]e wet zou 
kunnen brengen, zulks t e meer niet, waar reke
ning moet worden gehouden met de r egelmatige 
stijging der gewone uitgaven eenerzijds en met 
t egenvallers, als straks met name de ongunstige 
financieele toestand der Woningbouwvereeni
ging ,,Vooruit" geven za l, anderzijds i 

dat het Gemeentebestuur in beroep aanvoert, 
dat in het bestreden besluit niet duidelijk is uit
gedrukt of de goedkeuring is ont houden op 
grond, dat van het nadeelig saldo over 1927 op 
de begrooting voor 1929 een bedrag van f 39083 
feitelijk ongedekt is gelaten, dan we! op grond, 
dat het op den dienst 1928 ontstane nadeelig 
saldo ad f 47650 niet naar de begrooting voor 
1929 is overgebracht; dat de omstandigheid, 
dat uit de toelichting tot de door den Raad op 
19 April 1929 vastgestelde belastingverorde
ningen de bedoeling van den Raad blijkt om het 
nadeelig saldo over 1927 over enkele jaren te 
verdeelen, nimmer tot onthouding van goed
keuring aan de begrooting kan leiden, aange
zien dit iets is , dat met de begrooting zelve 
niets heeft uit t e staan; dat immers de omstan
digheid of de R aad aan die bedoeling uitvoering 
geeft of niet, i_n _d~ cij fers der begrooting voor 
1929 geene w11 z1gm g brengt; da,t bovendien 
Gedeputeerde Staten hier een band leggen tus
schen de vaststelling van de begrooting en de 
vastste\ling _van het t e heffen belastingpercen
t age, dien ZIJ m et mogen en als regel ook niet 
kunnen leggen, vermits de begrootingen inge
volge artikel 207 der Gemeentewet moeten 
worden vastgesteld t en minst een halfjaar voor
dat de opbrengst der kohieren over het loopende 
belastingjaar bekend is en op grond daarvan 
het te heffen percentage kan worden vastgesteld 

en het anderzijds met het gansche eerste hoofd
stuk van Titel I V der Gemeentewet in strijd zou 
zijn om de goedkeuring van de begrootingen tot 
het bedoelde t ijdstip op te schorten ; dat voorts 
de Raad n immer verklaard heeft niet bereid 
t e zijn het in 1928 ontstane nadeelig saldo ad 
f 47650 naar den dienst 1929 over te brengen en 
rlaar t e dekken, aangezien hem d it door Gede
puteerde Staten nooit is gevraagd ; dat Gede
puteerde Sta ten onbevoegd zijn de goedkeuring 
aan eene begrooting te onthouden op grond, 
dat eene van hen uitgegane algemeene aanschrij
ving niet is opgevolgd ; dat Gedeputeerde Staten 
bij de uitoefening van hun goedkeuringsrecht 
moeten beslissen op grond van omstandigheden, 
,vaaronder elk indiv idueel geval zich voordoet ; 
dat bij het raadsbesluit van 19 April 1929 de be
lastingen voor den dienst 1929/30 r eeds zoo
danig zij n verhoogd, dat terwijl de opcenten op 
de Rij ksinkomstenbelasting reeds op het maxi
mum stonden, het percentage der gemeentelijke 
inkomstenbelast ing van 2 op 2½ werd gebracht 
en de opcenten op de vermogensbelasting van 
25 t ot 50 werden verhoogd ; dat indien nu ook 
nog het bedrag van f 47650 op den dienst 1929 
gedekt moest worden, dit daarboven eene be
lastingverhooging van 8/ 2 X (47650-10475) = 
£ 55762 zou inhouden ; dat dit alleen te ver
krijgen is door het percentage van 2 op 3 en de 
opcenten op de vermogensbelasting van 25 op 
85 t e brengen ; dat het rlen Raad ongerijmd 
voorkomt , dat geen rekening zou mogen worden 
gehouden met van de nieuwe financieele w~t t e 
verwachten outlasting en we! rekening zou be
hooren gehouden te worden met eventueele toe
komstige tegenvallers ; 

0 . ten aanzien van de bezwaren van Gedepu
t eerde Stat en, betreffende den post onder volg
nummer 3 : nadeelig slot van den gewonen d ienst 
volgens de laatstvastgestelde rekening, groot 
f 58630.37, dat artikel 207 der Gemeentewet 
bepaalt, dat de gemeente-begrooting, om t e 
kunnf' n werken, de goedkeuring behoeft van 
Gedeputeerde Staten ; 

dat uit den aard van dit aan Gedeputeerde 
Staten verleende goedkeuringsrechtvoortvloeit, 
dat onthouding van goedkeuring moet zijn ge
grond op bezwaren tegen de begrooting, hetzij 
deze betreffen het voorkomen of het ontbreken 
van bepaalde posten op de begrooting dan we! 
de hoegrootheid of de bestemming van bepaalde 
post en, hetzij het even;vicht of de eindbedragen 
van de begrooting ; 

dat de bestreden grond, waarop Gedeputeerde 
Staten van Gelderland in het ·onderhavige ge
val de goedkeuring aan de begrooting van de 
gemeente E de hebben onthouden, echter niet 
ontleend is a-an de begrooting zelf, <loch aan de 
toelichting, gevoegd bij de belastingverorde
ningen, vastgesteld bij raadsbesluiten van 19 
April 1929, terwijl bovendien ten tijde, dat Ge
deputeerde Staten hunne bestreden beslissing 
nemen, door Ons nog geene beslissing was ge
nomen omtrent de goedkeuring der belasting
verordeningen ingevolge artikel 234 der Ge
meentewet; 

dat die grond Gedeputeerde Staten mitsdien 
niet had mogen leiden tot het onthouden van 
goedkeuring aan de begrooting ; 

0. t en aanzien van de bezwaren van Gedepu
t eerde Staten, betreffende den pro memorie 
uitgetrokken post onder volgnummer 4 : ge-
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d eelte van het (vermoedelijk) nadeelig slot van 
den gewonen dienst van het dienstjaar 19(28), 
dat ingevolge ar t ikel 1 der Voorschriften be
t,reffende de inrichting der begrooting van in
komsten en uitgaven van de gemeente, de be
grooting wordt ingericht overeenkomstig het 
bij deze Voorschriften vastgesteld model A ; 

dat ingevolge dit model, onder H oofdstuk I 
der uitgaven voorkomt een post ,,Gedeelte van 
het (vermoedelijk) nadeelig slot van den gewo
nen dienst van het dienst jaar 192 . .. " ; 

dat blijkens inlicht ingen, ingewonn~n naar 
a anleiding van een schrijven van de Afdeeling 
van den R aad van Stat e voor de Geschillen van 
Bestuur, met betrekking tot den dienst 1928 
d er gemeente Ede r eeds in den loop van het 
dienstj aar vaststond, dat die dienst met een 
nadeelig sa!do moest eindigen, aangezien in 
strijd met de best aande voorschriften omtrent 
de verdeeling en de opbrengst der belastingen, 
waarvan het dienstjaar niet met het kalender
iaar samenvalt, een t e groot bedrag a ls op
brengRt van de gemeentelijke opcenten op de 
R ijksinkomstenbelasting en van de gemeente
l ijke inkomstenbelast,ing 1928/1929 voor 1928 
was geraamd ; 

dat. Gedeput,eerde Staten derhalve op juiste 
gronden hebben geeischt, dat op bovenbedoel
den,, post een met de minder t e verwachten op
brengst verband houdend bedrag zou warden 
geraamd, en bij weigering van den Raad t erecbt 
hunne goedkeuring aan de hegroot ing hebben 
outbouden ; 
· Gezien de Gemeentewet ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond t,e verklaren . 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 

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

27 D ecem ber 1929. KONINKLI.JK BESLUIT. 
(Laaer Onderwij swet 1920 Art . 72.) 

Al moge het aantal uren, gedurende het
welk aan de school onderwijs bij kunstlicht 
moet worden gegeven, niet t&!rjjk zij n , en 
al moge in de openbare scbolen de aanwe
zige gasverlicbting tot geen noemenswaar
dige klacbten aanleiding bebben gegeven, 
zoo worden tocb door de vervanging van 
de bestaande gasverlichting door eene 
electrische verlichting de normale eiscben, 
aan het geven van lager onderwijs te stellen, 
niet overscbreden. Zulks klemt te meer, nu 
het schoolbestuur deze electrificatie oak 
wenscbt dienstbaar t e maken aan het 
onderwijs in het 7• leerjaar iri de beginselen 
der electriciteitsleer, welk onderricht niet 
kan geacht worden de normale eiscben, aan 
het geven van lager onderwijs te stellen, 
t e boven te gaan. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende QP bet beroep, ingestekl. door 

bet Bestuur der Kloosterlijke Vereeniging van 
het H eilig H art, gevestigd te Vaals, Huize Blu
menthal, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Limburg van 6 September 1929, 
La. 8846/5 U , 2e afdeeling, tot ongegrond
verklaring van · zijn beroep tegen het besluit 
van den Raarl der gemeente Vaals van 3 Jnni 
1929, n°. 368, waarbij m adewerking werd ge
weigerd tot beschikbaarstelEng der 'overeen
komst ig art. 72 der Lager Onderwij swet 1920 
>J.angevraagde gelden voor de vervanging van 

de in zjjne school, B!oemendalstraat 22 aldaar, 
aanwezige gasverlichting door eene electriscbe 
verlicht ing ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Gescbillen van Bestnnr, gehoord, advies va,n 
4 December 1929, n°. 862; 

Op de voordracht van Onzen Minist er van 
Onde1wijs, Knnsten en W etenschappen van 
21 December 1929, n°. 30400, afdeeling Lager -
Onderwijs Financieel; 

0. dat de Raad der gemeente Vaals in zijne 
vergadering van 3 Juni 1929 afwijzend heeft 
bescbikt op de aanvrage van het Bestnur der 
K loosterlijke Vereeniging van bet H eilig H ar t , 
gevesti~d ten hnize Blumenthal, t e Vaals, om de 
beschikoaarstelling van de benoodigde gelden, 
t en einde de in de onder zij n bestunr staande 
bijzondere meisjesschool aanwezige gasverlich
ting te vervangen door eene electrische ver
lichting; 

dat de R aad daarbij heeft overwogen , dat aan 
de in art. 73 der Lager Onderwijswet 1920 
omschreven vereischten is voklaa,n ; dat bet 
Schoolbestnur de bedoelde verandering van 
inrichting noodig acht wegens onvoldoende 
leiding en licht in de klaslokalen en de gangen 
en wegens het ontbreken van kousjes en lam pen; 
dat, wat het laat st e bet reft, hij van oordeel is, 
dat het zorgen voor bet aanwezig zijn van 
lampen en konsjes een onderhoudswerk is, 
bedoeld in art . 101 der Lager-Onderwijswet 
1920, terwijl, indien er inderdaad onvoldoende 
leiding in de lokalen aanwezig is, deze alsnog 
kan worden aangebracht ; dat mede in verband 
met den korten duur, voor welken van knnst
licht voor het onderwijs uitsluitend aan de leer
lingen der school gebruik moet worden gemaakt, 
de aanwezige gasverlicbting, indien deze, waar 
noodig, wordt uitgebreid en behoorlijk in orde 
gebracbt en gehonden, a lleszins voldoende is te 
achten , aangezien in de openbare scholen der 
gemeente Vaals, waar eveneens gasverlicht-ing 
aanwezig is, deze tot geen noemswaa.rdige 
klacbten aanleiding heeft gegeven ; dat op 
grond van het vorenstaande het vervangen 
van de iri de school aanwezige gasverlicbting 
door eene electrische geacht moet worden de 
normale eischen, aan het geven van lager onder
wijs te st ellen , t e bniten t e gaa.n, t e meer, daar 
nit de overgelegde stukken is gebleken, dat de 
aanleg van electrisch licht in de Hchool door het 
Scboolbestnur gewenscht wordt m verband met 
de electrificatie van de overige gedeelten van bet 
aan de Vereeniging toebehoorende gebouwen
complex; 

dat, nadat het Schoolbestunr van dit beslnit 
bij Gedepnteercle Staten van Limburg in beroep 
was gekomen, dit College bij bes]uit van 6 Sep
t ember 1929, La. 8846/5 U, 2e Afdeeling, het 
beroep ongegrond heeft verklaard, nit over
weging, dat nit een t er zake ingesteld onderzoek 
i~ gebleken, _dat de tegen~oor_dige gasverlicb
t mg seder t i aren ongebrmkt 1s gelaten, geen 
verbeteringen in de geleidingen z(jn aange
bracht, ontbrekende lampen en gloeikousen 
niet eens door andere zijn vervangen, zoodat de 
noodzakeljjkheid eener verlichting in het ver
leden b lijkbaar niet sterk is gevoeld; dat de M ll
wezige gasverlicht ing, indien deze waar noodig 
uitgebreid en in orde wordt gehracht, alleszins 
voldoende is te acbten, in a,anmerking genomen 
het gering aanta l uren, gedurende hetwelk 
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kunstlicht ten behoeve van het onderwijs moet 
worden gebezigd; dat dan ook tot dusverre de 
in eene openbare school gebruikte gasverlichting 
niet tot noemenswaardige klachten aanleiding 
heeft gegeven; dat het aanbrengen eener 
electrische verlichting in plaats van het in 
orde brengen der aanwezige gasverlichting, 
eene hoogere uitgave met zich zoude brengen 
van ± f 600.- ; dat voorts de aanleg van het 
electrisch licht in de school door het School
bestuur gewenscht wordt in verband met de 
electrificatie van de overige gedeelten van het 
aan het Schoolbest,uur toebehoorende f"ebouwen
complex ; dat ook naar het oordee van hun 
College in het onderhavige geval het vervangen 
van de in de school aauwezige &asverlichting 
door eene electrische verlicht,ing geacht moet 
worden de normale eischen aan het geven van 
lager onderwijs te stellen tl) overschrijden en de 
Raad derhalve de daarvoor aangevraagde gelden 
terecht heeft geweigerd; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
het Schoolbest,uur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat de vervanging van eene gas
verlichting door eene electrische verlichting 
moet worden aangemerkt a ls eene .verandering 
van inrichting in den zin van ar t. 72 der Lager 
Onderwijswet 1920 ; dat de thans aanwezige 
gasverlichting (in elk klaslokaal bevindt zich 
een 2-armige gasbuis, bestemd voor 2 lampen) 
a ls onvoldoende moet worden aangemerkt ; 
dat bijvoorbeelrl gedurende de wintermaanden 
in de namiddagschooltijden de rooster van 
werkzaamheden niet behoorlijk gevolgd kan 
worden wegens gebrek aan voldoende ver
ichting; dat door eene verbetering van de thans 
aanwezige gasverlichting geen afdoende voor
ziening kan worden getroffen, zooals blijkt uit 
het in afschrift overgelegde rapport van den 
architect Henri Kremer te Vattls; dat het 
Bcstuur erkent, dat de thans aanwezige gas
vedichting geruimen tijd ongebruikt is gelaten, 
doch dat daaruit geenszins mag worden afgeleid, 
dat ,,de noodzakelijkheid eener verlichting in 
het verleden blijkbaar niet sterk is gevoeld"; 
dat integendeel het Schoolbestuur wel door
drongen is geweest van de noodzakelijkheid 
eener behoorlijke verlichting, doch tevens van 
het feit, dat eene zoodanige verlichting alleen 
zou kunnen worden verkregen door eene af
doende voorziening te treffen Pn derhalve elke 
uitgave voor eene verbetering van de bestaande 
gasverlichting nutteloos zou zijn ; dat weliswaar 
het aantal lesuren, dat van kunstlicht gebruik 
moet worden gemaako, niet talrijk is te noemen, 
doch dat ook na afloop van de schooltijden dit 
licht ten behoeve van de school wordt gebruikt ; 
dat toch in den regel de onderwijzeressen na 
schooltijd, doorgaans tot 5 uur, dikwijls ook tot 
later, in de school blijven, om het vele correctie
werk te verrichten en verschillende lessen voor 
te bereiden; dat ook het schoonmaken der 
schoolloka len in den winter niet zonder kunst
licht kan geschieden; dat de kosten van het 
aanbrengen eener electrische verlichting, vol
gens de door de stroomverkoopmaatschappij en 
den architect Kremer verstrekte gegevens, 
niet ± f 600.-, doch ± f 400.- meer zullen 
bedragen dan de uitgave voor het tot stand 
brengen van eene nieuwe gasveilichting ; dat 
steUig eene belangrijke besparing van kostei:J. 
zou zijn verkregen, indien het aanbrengen van 

de electrische verlichting had kunnen plaats 
hebben . tegelijk met de electrificatie van de 
overige gedeelten van het gebouwencomplex ; 
dat tot de eischen, welke in den tegenwoordigen 
tijd aan het onderwijs in het zevende leerjaar 
worden gesteld, zeker ook behoort eenige proef
ondervindelijke kennis van electrische ver
schijnselen, aan welken eisch moeilijk kan 
worden voldaan, wanneer electrisch licht in 
de school niet aanwezig is ; dat dan ook, naar 
het oordeel van het Schoolbestuur, door het 
aanbrengen van eene electrische verlichting 
hier de normale eischen, aan het geven van 
lager onderwijs te ste!len, geenszins zouden 
worden overschreden ; 

0 . dat in het algemecn de vervanging van 
eene . bestaande gasverlichting door eene 
electrische verlichting de normale -eischen aan 
het geven van lager onderwijs te stellen niet te 
buiten gaat ; 

dat ook in dit bijzonder geval, a l moge het 
aantal uren gedurende hetwelk aan deze school 
onderwjjs bij kunstlicht moet worden gegeven, 
niet talrijk zijn, en a l moge in de openbare 
scholen de aanwezige gasverlichting tot geen 
noemenswaardige klachten aanleiding hebben 
gegeven, door de bovenbedoelde veran<;lering 
van inrichting de normale eischen aan het 
geven van lager onderwijs te stellen niet worden 
overschreden ; ' 

dat toch de aanwezige gasverlichting in de 
school van den appellant blijkens de stukken 
zeer veel te wenschen overlaat en dat dit euvel 
n iet afdoende is te verh~lpen dan door algeheele 
veruieuwing van het buizennet; 

dat onder deze omstandigheden, nu aanwezig
heid van kumtlicht in de school, zoowel voor 
het onderwijs ti,idens sommige uren in de winter
maanden als voor het schoonmaken der lokalen 
na schooltijd, niet kan worden ontbeerd, tegen 
de beoogde electrificatie niet met grond bezwaar 
kan worden gemaakt ; 

dat weliswaar volgens het bestreden besluit 
het aanbrengen van electrische verhchting meer 
kosten met zich zal brengen dan het tot stand 
brengen vau eene nieuwe gasverlichting, <loch 
dat, daargelaten of dit meerdere bedrag met 

·Gedeputeerde Staten op ± f 600.-, dan wel 
met het Schoolbestuur op slechts ± f 4()().- is 
te stellen, het Schoolbestuur, nu toch tot 
algeheele veruieuwing van de verlichtings
installatie moet worden overgegaan, terecht de 
voorkeur geeft aan electrificatie en dit te meer, 
aangezien ook het, overige gebouwencomplex 
der Vereeuigit1g van electrische verlichting is 
voorzien, en het Scboolbestuur, blijkens het in 
het beroepschrift gestelde, deze electrificatie 
mede dienstbaar wenscht te maken aan het 
onderwijs in hH 7de leerjaar in de beginselen 
der electriciteitsleer, welk onderricht, in aan
merking genomen de steeds toenemende betee
kenis der electriciteit voor het·maatschappeliJke 
even, de normale eischen, aan het geven van 
ager onderwijs te stellen, niet geacht kan wor
den t e boven te gaan ; 

dat derhalve, nu voor het overige aan de bij 
art. 73 der Lager-Onderwijswet 1920 gestelde 
vereiBchten is voldaan, de gevraagde mede
werking door den Raad niet had mogen worden 
geweigerd en het raadsbesluit mitsdien ten 
onrechte door Gedeputeerde Staten is gehand
haafd; 
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Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Limburg van 
6 September 1929, La. 8846/5 U, 2• afdeeling , 
en het besluit van den R aad van Vaals van 
3 Juni 1929; n°. 368, te bepa len, dat de door het 
Schoolbestuur van de Roomsch-Katholieke 
Meisjes chool, Bloemendalstraat 22, gevraagde 
medewerking door den R aad der gemeente 
Vaals behoort te worden verleend. 

Onze 1:inister van Onder"'.ij s, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A . B.) 

27 D~cember 1929: KONI NKLIJK BE SLUIT. 
(Gemeentewet Art. 221 j0 • art . 114bis.) 

Art. 221 been · de strekking, het geheele 
financieele beheer der gemeente aan de 
controle van Ged. Staten te onderwerpen. 
Hierop is geen uit zondering toegelaten voor 
het geval een bepaalde gemeente<lienst met 
t oepassing van art. 114bis als afzonderlij k 
bedrijf is georganiseerd . Daaruit volgt dat 
Ged. Staten bij de vaststelling van de ge

_ }Ileenterekening mede de bedrijfsrekening 
hebben te beoordeelen. 

Wanneer ingevolge art. 114bis van het 
bij de art t. 113 en 114 bepaalde wordt afge
weken, zal de decharge t engevolge van de 
vaststelling der rekening door Ged. Staten 
111~de den bij de verordening met het gel
<J-elijk beheer van het bedrijf belasten bij
zonderen ambtenaar betreffen. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Besp,hikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente · R enkum tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land V!l,ll 14 Augustus 1929, no. 261, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit van 
16 Mei 1929, n°. 27, t ot vast stelling van eene 
verordening, regelende het beheer der gemeente
lijke badinrich ting ; 

Den Raad van State, A.fdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
11 December 1929, n°. 866 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 21 December 1929, n°. 11269, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

0 . dat de Raad van R enkum in zijne ver
gadering van 16 Mei 1929 heeft vastgestcld eene 
verordening tot regeling van het beheer der 
badinrichting van de gemeente R enkum als 
bedr-ijf ; 

dat Gedeputeerde St.aten van Gelderland bij 
hun besluit van 14 Augustus 1929, n°. 261, 
aan dit raadsbesluit hunne goedkeuring hebben 
onthouden uit overweging, dat in ar t . 26 der 
onderwerpelijke verordening wordt bepaald 
dat de vaststelling van de gemeenterekelling 
door Gedeputeerde Staten in zich sluit de vast
stelling van de bedrij fsrekening en tevens strekt . 
tot outlasting van Burgemeester en Wethouders 
en den Ontvanger, behoudens later gehl.eken 
valschbeid in hewijsstukken ; dat, zooals reeds 
is medegedeeld, b ij aanschrij ving van 24 October 
1923, n°. l()(l, hunnerzijds geenerlei verant
woordeliikheid kan worden aanvaard ten as.n
zien van de juistheid van de bedrijfsadmini
st ratie en de daaruit opgemaakte jaarstukken; 
dat uit geen enkele wetsbepaling volgt, dat de 

vaststelling der gemeenterekelling ook die der 
bedrijfsrekening omvat ; da t weliswaar bij 
Ons besluit van 8 Juli 1925 in dien zin is beslist , 
maar in dit besluit geen argumenten aanwezig 
zijn, die in het door hen ingenomen standpunt 
wijziging vermogen te brengen ; dat derhalve 
cle bovenbedoelde verordening niElt voor goed
keuring vatbaa r is ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de Raad van R enkum· bij Ons in beroep is ge
komen, aan voerende, dat bij z ich volkomen kan 
vereenigen met de beslissing, vervat in Ons. 
besluit van 8 Juli 1925, waarbij in een soort
gelijk geval met alleen werd heslist dat eene 
bepaling als door hem, appellant , in art. 2& 
opgenomen, jui t is, doch in de overwegingen 
er de nadruk op werd gelegd, dat de opvatt ing 
van Gedeputeerde Staten van Overij ssel, die 
ongeveer overeeukwam met die van Gedepu
teerde Staten van Gelderland, onjuist was ; dat 
deze opvatting ook stenn vindt in Ons besluit 
van 17 Juli 1929, n°. 21, waarin wordt aan
genomen, dat uit den onderlingen samenhang 
tusscben de gemeenterekening en de gemeente
begrooting voortvloeit, dat, vermits de goed
keming der gemeentebegrooting door Gede
puteerde Sta ten goedkeuring der bedrijfa
be<?rootingen in zich sluit, eveneens de vast
ste!ling der gemeenterekening in zich s.1uit de 
vaststelling der bedrijfsrekeningen · 

0. dat d EI bepaling van a rt. 221 der Gemeente
wet, voorschrij vende dat Gedeputeerde St.a ten 
de gemeenterekening sluiten en het bed.rag der 
ontvangsten en uitgaven vaststellen, de strek
king heeft het geheele financieele beh~er der 
gemeente aan de controle van Gedeputeerde 
Staten t,e onderwerpen ; 

dat hierop geen uitzondering is toegelaten 
voor het geval eene bepaalde gemeentedienst 
a ls afzonderlij k bedrijf is georganiseerd en te 
<lien aanzien aan ar t. 114bi8 der Gemeentewet 
toepassing is gegeven ; 

dat hieruit volgt , dat GedeputeerdP, Staten 
bij de vnststelling van de gemeenterekening 
mede de bedrijfsrekening hebben te beoor
deelen ; 

dat de bedrij fsrekening weliswaar een eenigs
zins antler karakter draagt dan de a lgeme~ne 
gemeenterekening ; zij immers, blijkens a rt. 38 
der Rekeningsvoorschriften bestaat uit een 
rekening van baten en lasten, uit een rekening 
van kapitaalsontvangsten en -uitgaven, alsmede 
uit een balans, dooh dat de beoordeeling van 
een en and.er door Gedeputeerde Staten aan de
hand van de aan hen over te leggen bescheiden, 
geenszins onmogelijk is, terwijl de daaraan 
verbonden bez w11,ren geen voldoend motief' 
kunnen opleveren om, in strijd met het stelsel 
der wet, dit dee! van het geldelijk beheer der
gemeente buiten de controle van Gedeputeerde 
Staten t e laten ; 

dat in de openbare vergadering van de 
Afdeeling van den Raad van Sta te, voor de
Geschillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, door den vertegen-. 
wooriliger van Gedeputeerde Sta ten nog is. 
aangevoerd, dat bij gemeenteverordening geen 
taak aan Gedeputeerde Staten kan worden. 
opgedragen, doch dat dit argument in deze niet . 
opgaat, aangezien de,controle van Gedeputeerde 
Staten en de vaststelling van de bedrijfsrekening. 
als gevolg van de vast stelling der gemeente-
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rekening, niet enkel voortvloeit uit de bepa
lingen der verordening, doch, gelijk hiervoren 
is over.wogen, haar 8teun vindt in het in art. 221 
neergelegde beginsel der Gemeentewet ; 

dat mitsiien tegen art. 26 der bedrijfsver
ordening niet met grond bezwaar kan worden 
gemaakt; 

dat Gedeputeerde Staten er voorts op hebben 
~ewezen, dat volgens bet bedoelce artikel de 
vaststelling van de gemeenterekening tevens 
strekt tot outlasting van Borgemeester en Wet
houders en den kassier van het bedrijf, waardoor 
h. i. een ongeoorloofde uit breiding zou worden 
gegeven aan art. 222 der Gemeentewet, krach
tens hetwelk de daarbedoelde vaststelling 
slechts decharge voor Burgemeester en Wet
houders en voor den Ont vanger ten gevo!ge 
heeft; 

dat echter ook dit bezwaar moet warden af
gewezen, aangezien, a l moge bij art. 6 der 
bedrijfsverordening de gemeente-ontvanger a ls 
kassier van het bedrijf zij n aangewezen, strt. 26 
dPr verordePing niet anders dan art . 222 der 
Gemeent.ewet handelt c,ver der.harge va n den 
Ontvanger; 

dat, al ware dit anders, de verordening toch 
niet geacht zou kunnen warden met de wet in 
strijd te zijn, omdat , wanneer ingevolge art. 
114bis der Gemeentewet van het bij de artt. 113 
en 114 bepaalrle wordt afgeweken, de decharge 
uit den aard der za,i,k medb dPn bij de verorde
ning met het geldelijk beheer van het bedrijf 
belasten bijzonderen ambtenaar zal moeten 
b etreffen; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgev-.,nden en ver.,taan: 

met verni~.tiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Golderlanrl van 
14 Augustus 19\:9, n9 • 261, :,,an de bij ritads
besluit van 1G Mei 1929, n°. 27, vastgestelde 
verordening tot regeling van hl'lt beheer der 
badinrichting van de gflmeente R enkum als 
bedrijf alsnog goedkeuring te verleenen . 

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

27 .December 1929, KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

Aan een raadsbesluit tot afwijzing van 
een aanvrage krachtens art . 72, waartegen 
qet schoolhestuur zich niet in beroep heeft 
voorzien, is naar de bedoeling des wetgevers 
de kracht van eindbeslissing verzekerd ge
worden. Het schoolbestuur, dat andermaal 
een aanvrage indient van dezelfde st rekking 
als de afgewezene, met het doe! alsnog een 
uitspraak in beroep van de Kroon te ver
krijgen, behoort in zijn verzoek niet -ont
vankelijk te warden verklaard. 

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

btit Bestunr van de Stichting .,Nutsschool 
Breda" , t e Breda, t egen bet besluit van Gede
puteerde Staten van Noord-Brabant van 23 
Augustus 1929, G n°. 367, JVe. Afd., t ot niet
ontvankelijkverklaring van zijn beroep tegen 
het besluit van den Raad der gemeente Breda 
van 13 Mei 1929, n°. I /101 , houdende weige
ring van de overeenkomstig artikel 72 der Lager 
Onderwijswet 1920 gevraagd E> medewerking 
voor de aansrhaffing van leermiddelen t en be-

hocve van de bijzondere school voor gewoon 
lager onderw:ji s aan de Catharinastraat en van 
de uitgebreid lager onderwijs -school voor meis
jes aan de Bouwerij straat, aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur gehoor<l, advies van 27 

ovember 1929, n°. 842; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderw\js. Kunsten en W eten chappen van 
23 December 1929, n°. 30062, Afd. L. -O. F. ; 

0. dat de Raad van Breda in zijne vergaderiog 
van 13 Mei 1929 op het verzo'3k van het Be~tuur 
der Stichting ,,Nutsschool Breda" tot be
~chikbaarstelling van de noodige gelden vocr 
de aanscbaffing van leermiddelen : a. voor de 
lagere school aan de Catharina traat ten be
hoeve van de aanschafling van 4 kaarten rler 
werelddeelen, ad f 4.50 per kaart , en b. voor de 
uitgebreid lager onderwijssrbool voor meisjes 
aan de Bouwerijstraat, ten behoeve van de 
aanschafling van een ·wereldkaart, waarvan 
de prijs bedraagt f 44.50, heeft bes loten de 
gevraagde medewerking te weigereo, daarbij 
overwegende, dat de aanvraag slechts eene 
herhaling is van een verzoek, waarop in de 
raadsvergadering van 10 October l ~28 reeds 
afwijzend werd beschikt ; dat deze afwijzing 
was gegrond op de volgende overweaingen : 
1°. dat de aanschaffing van 4 kaar ten cler 
werelddeelen eene uitgaaf is, welke behoort te 
warden gekweten uit de vergoeding, welke het 
schoolbestuur jaarlijks ingevolge art . 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920 van de gemeente 
ontvangt, omdat niet gebleken is, dat de leer
middelen noodig zijn wegens toeneming van 
bet aantal leerlingen, <loch alleen, omdat eene 
andere inricbt ing van onderwijs eene wijziging 
heeft gebracht in het progra=a 'Tan het 
t.oelatingsexamen tot die inrichting, en 2°. dat 
de aanschaffing van een wereldkaart niet nood
zakelijk wordt geacht ; dat geen t ermen aan
wezig zij n , om het destijds in deze zaak inge
nomen standpunt te wijzigen; 

dat, nadat bet, Schoolbestuur bij Gedeputeer
de Sta ten van Noord-Brabaut van clit besluit 
in beroep was gekomen, dit Colle,<:?e bij besluit 
van 23 Augustus 1929, G n°. 367 (IV0 afd. ) het 
Schoolbestuur in zijn beroep niet-ontvankelijk 
heeft verk laard, uit overweging, dat het 
Schoolbestuur bij zijn adres van 18 Juli 1928 
"elden voor de aanschaffing van dezelfde 
kaar ten en voor dezelfde scholen als bovenge
noemd aan den Gemeenteraad heeft aange
vraagd ; dat de Raad der gemeente Breda bij 
zijn bes luit van 10 October 1928, n°. l /2018, op 
die aanvrage afwijzend heeft beschikt ; dat het 
schoolbestuur van dit besluit de tijds niet bij 
hun college in beroep is gegaan ; dat dethalve 
voorschreven besluit van den Raad dn ge
meente Breda van 10 Oct,ober 1928 onher
roepelijk is geworden ; dat de nadien door bet 
Schoolbestuur bij den Gemeenteraad ingediende 
aanvrage slechts eene herhaling is van zijne 
bovenbedoelde aanvrage v11,n 18 Juli 1928; 
da t, in het administratief recht a lgemeen de 
regel word t aanvaard, dat, indien voor de be
handeling eener zaak een bepaalde rechtsgang 
is voorgeschreven en verzuimd wordt <l aarvan 
gebruik te maken, een in kracht van gewijsde 
<>egane beslissing, zooals d ie van den Raad 
der gemeente B reda van 10 October 1928, niet 
door het aanhangig maken van een geheel nieu-
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we behandeling, kan worden t e niet gedaan ; 
dat mitsdien het schoolbestunr niet meer ge
rechtigd is, thans nog in beroep eene beslissing 
omt.rent, deze aangelegenheid uit t e lokken; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Sta
. ten het schoolbestuur bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoetende, dat inderdaad de aan
vraag van 28 Januari 1929 een herhaling is 
van die van 18 Juli 1928, en dat evenzeer 
juist is de bewering, dat van de daal'Op door 
den Raad genomen afwijzende beschikking 
van 10 October 1928, n°. 1/2018, het tichtings
bes1,uur niet in beroep is gekomen; dat echter, 
bij ontvangst van die afwijzende bi,schikking, 
aan z(jn bestuur niet bekend was - en niet 
bekend kon zijn - Ons standpunt in deze, 
zooals dit bliikt uit 0nze Besluiten van 20 Sep
tember 1928: n°. 376 en 2 Mei 1929, n°. 40 ; 
dat eerst na kcnnisneming van de daaruit 
gebleken interpretatie van art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920, het de overtuiging kon 
krijgen, dat 's R aads beslissing van 10 October 
1928, n°. 1/2018, aanvechtbaar was; dat, al 
moge in het administratief recht a lgemeen de 
regel gelden, dat niet, bij verzuim van gebruik
making van een bepaalden rechtsgang, een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing kan wor
d en t e' niet gedaan door het aanhangig maken 
van een geheel nieuwe behandeling, geen 
tellig wetsvoorschrift - voor zoover aan het 

Bestuur bekend is - zoodanig opnieuw aan
hangicr maken verbiedt; 

0. dat de onderwerpelijke aanvrage van het 
Schoolbestunr dezelfde strekking heeft als die, 
waarop de Raad van Breda bij zijn besluit van 
10 October 1928 afwijzend heeft beschikt; 

dat aan dit raadsbesluit, waartegen het 
choolbestuur zich niet in beroep heeft voor

zien, naar de bedoeling des wetgevers, de 
.kracht van eindbeslissin!! is verzekerdgeworden; 

dat de aard der beslissing miskend wordt 
en het wettelijk voorschrift;· dat het beroep 
aan een termijn bindt, verijdeld zou worden, 
bij aldien langs den weg door het Schoolbestuur 
ten deze ingeslagen, nu het raadsbesluit van 
10 October 1928 niet is genomen onder andere 
-0 mstandigheden dan het vorige, a!s nog getreden 
werd in een onderzoek van dezelfde a11,ngele
:genheid als die, waarin door den Raad eene 
met eene einduitspraak aequivaleerende be
,slissing is genomen ; 

dat er voor den Raad mitsdien geen termen 
bestonden deze zaak opnieuw in overweging 
te nemen; 

dat echter de Raad ten onrechte hij zijn 
besluit van 13 Mei 1929 de gevraagde medewer
.king nogmaals heeft geweigerd in plaats van 
het schoolbestuur in zijne hernieuwde aan
vrage, welke na de eenmaal gedane uitspraak 
van den Raad niet op de wet steunde, niet
ontvankelijk t e verklaren ; 

Gezien de Lager-0nderwijswet 1920 ; 
.Ft.ebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van het besluit van Gedepu

t eerde Staten ,an Noord-Brabant van 23 Au
_gustus 1929, G n°. 367 (IVde Afdeeling) en 
het besluit van den Raad van Breda van 
13 Mei 1929, het Schoolbestuur in 7,ijn aan den 
Raad op 28 Januari 1929 gedaan verzoek niet-
ontvaT1.kelijk t e verklaren. , . 

0nze Minister van 0nderwijs, Kunsten en 
W etenschappen is belast enz. (A. B.) 

1929. 

28 December 1929. K0NINKLI.TK BESLUIT. 
(Lager 0nderwijswet 1920 Art.• 13.) 

De wettelijke aanspraak op de vergoeding 
of tegemoetkoming, in art. 13 bedoeld, 
ontstaat voor belanghebbenden eerst te 
rekenen van het tijdstip, waarop het ver
langen daartoe aan het orgaan, dat in 
eersten aanleg daarover heeft te oordeelen, 
wordt kenbaar gemaakt, wat uitsluitend 
kan blijken uit de desbetreffen<le door hen 
bij dan gemeenteraad ingediende aanvrage. 

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

C. van Gammeren t e Drongelen, gemeente 
Eethen, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant, van 10 Juli 1929, 
n°. 423, IVe Afdeeling, waarbij met vernietiging 
in zooverre van het besluit -van den Raad der 
gemeente Eethen, van 11 Maart 1929, hou
dende toekenning, te r ekenen van 1 Januari 
1929, van eene vergoeding a f 1.50 per week, 
ingevolge art. 13 der Lager 0nderwijswet 1920, 
o. a. aan den adressant ten behoeve van zijn 
kin<l, dat de bijzondere school voor uitgebreid 
lager onderw:ijs te Waalwjjk, uitgaande van 
het Departement Waalwijk van de Maat
schappij tot Nut van 't Algemeen, bezoekt, 
i~ bepaald, dat de door dien Raad vastgestelde 
vergoeding ad f 1.50 per week moet worden uit
gekeerd te rekenen van 12 December 1928 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesch1llen Yan Bestuur, gehoord, advies van 
4 December 1929, n°. 8fi3; 

Op de voordracht van 0nzen Minister van 
0nderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
23 December 1929, n°. 8043, afdeeling Lager 
0nderwijs Algemeen ; 

0. dat de Raad der gemeente Eethen bij 
be• luit van 11 Maart 1929 heeft ingewilligd 
het verzoek van C. van Gammeren te Drongelen 
om hem ingevoJge art. 13 der Lage1 0nderwijs
wet 1920 eene vergoedin~ ad f 1.50 per week t e 
verleenen t en behoeve van zijn leerplichtig, 
de school voor uitgebreid lager onderwijs te 
Waalwijk bezoekend kind, echter met dien 
verstande, dat de vergoeding niet, gelijk was 
aangevraagd, ingaat op 1 September 1928, 
do<'h op 1 Januari 1929 ; 

da t, nadat C. van Gammnren tegen dit raads
besluit bij Ge<leputeerde Staten van Noord
Brabant in beroep was ~ekomen, deze bij 
besluit van 10 Juli 1929, v. n°. 423, IVe Af. 
deeling, met verni~tiging in zooverre van het 
genoemde raadsbesluit, hebben bepaald, dat de 
door den Raad vastgestelde vergoed ing ad 
f 1.50 per week moet worden uitgekeerd te 
rekenen van 12 D cember 1928, uit overweging, 
dat de ~trekking van art. 13 der Lager 0nder
wijswet 1920 naar hunne meenin~ geen andere 
kan zijn dan deze, dat de wetteliJke aanspraak 
op de daarbedoelde vergoeding of tegemoet
koming voor belanghebbenden eerst ontstaat 
te rekenen van het tijdstip, waarop het ver
langen daartoe aan het orgaan, dat in eersten 
aanleg daarove,· heeft te oordeelen, wordt 
kenbaar gemaakt; dat dit uitsluitend kan 
blijken nit de desbetreffende door hen bij den 
gemeenteraad ingediende aanvrage; dat de 
appellant van dit verlangen eerst heeft doen 
blijken door indiening zijner aanvrage, gedag
teekenrl 12 December 1928; dat derhalve de 

67 
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vergoeding oak te rekenen van dezen datum 
moet warden uitgekeer:l ; 

dat van dit besluit C. van Gammeren bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat zijn 
zoontje van 1 September 1928 af de school 
te Waalwijk bezoekt; dat de vergoeding z. i . 
op dien datum behoort in te gaan ; 

0 . dat op den in het bestreden besluit ver
melden grand Gedeputeerde Staten terecht heb
ben beslist, dat de vergoeding behoort te warden 
verleend met ingang van 12 December 1928; 

Gezien de Lager Onder~jswet l f12f\; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

bet beroep ongegrond te verklaren. 
Onr.e Minin.ter van Onderwijs, Knnsten en 

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

30 D ecember 1929. BESLl;IT tot wij7iging van 
het W erktijdenbesluit voor winkels 1929 
(Koninklijk besluit van 13 Jnni 1929, 
Staatsblad n°. 313). S. 587. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, H andel en Nijverheid van 2 December 
1929, n°. 2881, Afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 
het Werktijdenbesluit voor winkels 1929 te 
wijzigen; 

Gelet op de artikelen 44, 47, 68, elfde lid, en 
91 der Arbeidswet 1919 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 December 1929, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
. noemden !l'finister van 24 December 1929, 

n°. 3312, Afdeeling Arbeid: 
Hebben goedgevonden en verstaan te 

bepalen: 
Art. I. In heu derde lid van artikel 1 van 

het Werktiidenbeslnit voor winkels 1929 wordt 
t nsschen ,;kennis hebben gegeven," en ,,mag 
van het bepaalde" ingevoegd: .,,vindt het be
paalcle in het tweede lid geen toepassing en·'. 

Art. II. Artikel 5 van het Werktijdenbesluit 
voor winkels 1929 wordt gewijzi?d alsv olgt : 

In het eerste lid, onder a, wordt, de punt
komma vervangen door eene komma en wordt 
toegevoegd : ,,en in vischwinkels bovendien op 
Vrtdag :". 

De puntkomma aan het slot van h"t eerste 
lid, onder c, wordt vervangen door eene punt. 

Het bepaalde onder d va'1 het eerstn lid ver
valt . 

H et tweede lid wordt gelezen als volgt : 
,,2. Bovenrlien mag, in afwijking van het 

bepaalde in anikel 3, een man of eene vrouw 
ar beid verric hten als volgt : 

a. in winkels, waa1 uitsluitend of in hoofd
zaak brood, banket, suikerwerk en chocolade 
wordt verko~ht, op 3, 4, 5 en 24 December ge
durende t en hoogste veertien uren per dag, op 
25 December gedurendf, ten hoogste 11 uren, 
op 31 December gedurende ten hoogste dertien 
uren en bovendien in de vt:ek, waarin 31 De- · 
cember valt,, gedurenrle ten hoogste twee en 
zestig uren ; 

b. in bloemenwinkels op 22, 23, 24 en 30 
December gedurende ten hoogste veertien uren 
per dag, op 31 December gedurende ten .hoog
ste twaalf uren en bovendien in de week, waarin 
30 December valt, gedurende ten hoogste twee 
en z~tig uren ; 

c. in vischwinkds op 30 December gedurende 
te:i hoogste eh ure::i, op 31 December gedmende 
ten hoogste veertien uren en bovendien in de 
week, waarin :n December valt, gedurende 
ten hoogste twee en zes~ig uren : · 

d. in slagerswinkels en in winkels v~.n vleesch
waren op 31 December gedurende ten hoogste 
elf uren.". 

H «t derde lid wordt gele~en al~ volgt : 
,,3. Onverminderd het bepaalde in het 

ee:ste en het tweedc lid mag een man of eene 
vrouw in een winkel, waarvan het hoofd •of""de 
be~tuurder tot een I sraelietisch kerkgenoor
schap behoort, of welke onrler rabbinaal toe
zicht staat, in afwijking van het hepaalde in 
art,ikel 3, arbeid verrichten gedurende ten boog
ste elf uren per dag : 

a.. op de twee dagen, onmiddellijk vooraf
gaande aan dE>n dag van ingang van het Israe
lietisch Paaschfeest, zoo dit ingaat op Woens
dag- of Vrijdagavond; op den voorafgaanden 
Woensdag en Donderdag, indien het op Zater
dagavond ingaat, en op den voorafgaanden 
Donderdag en Zondag, indien het op Maan-
dagavond ingaat; · 

b. op den dag, onmiddellijk voorafgaande 
aan den dag van ingang van den zevenden tJag 
van het I srae1ietisch Paaschfeest, indiell deze 
ingaat op Dinsdag-, Donderdag- of Vrijdag
avond en op den voorafgaanden Donderdag, 
indien hij ingaa~ op Zondagavond; 

c. op den dag, onmiddellijk voorafgaande 
aan den dag van ingang van het Israiilietisch 
Wekenfeest, indi,'n dit ingaat op Dinsdag- of 
Donderdagavond, en op den voorafgaanden 
Donderdag, indien het ingaat op z .,.terdag
of Zondagavond; 

d. op den dag, onmiddellijk voorafgaande 
aan den dag van ingang onderscheidenlijk van 
het Isra·: Jietisch Nieuwjaarsfeest, bet Loo!
hnttenfeest of het Slotfeest, indien zoodanig 
feest ingaat op Maandag-, Woensdag- of Vrij 
dagavond, en ;:,p den voorafgaanden Donder
dag, indien het ingaat op 7,ondagavond; 

een en antler antler voorwaarde, dat in den 
wfokel tijdens den duur van genoemde feesten 
geen arbeid wordt verricht.". 

Art. III. He,. eerste lid van artikel 7 varu 
het Werktijdenbesluit voor winkels 1929 wordt 
gewijzigd als volgt : 

In den tweeden volzin vervallen de woorden 
,,op marktdagen of". 

Aan dat lid wordt E'en nieuwe volzin toege
voegd, luidende : 

,,Op dagen, waarop in de betrokken ge
meente een iaarmarkt gehonden wordt, of 
waarop de arheidsti.id van den arbeider niet 
v66r .l2 uur des middags aanvaugt en tevens. 
niet na 7 uur des namiddags eindigt. kan echter 
met de in den eersten volzin bedoelde rust
tijden warden volstaan ." . 

Art. IV. In he. negende lid van artikel 8-
van het Werktijdenbesluit voor winkels 1929' 
wordt in plaatf' van .. ,na 11 uur des namiddags" 
gelezen: ,,tusschen 11 uur des namiddags en 
6 uur des voormiddags". 

Art. V. Het opsehrift rnn § 2 van het Werk
tijdenbesluit voor winkels 1929 wordt gelezen 
als volgt: 

,,§ 2. Bijzondere regelingen voor bepaalden 
arbeid of arbeid antler bepaalde omstandig
heden. Vrijstellingen betreffcndearbeidslij sten." _ 
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Art. VI. In het derde lid van artikel 10 
van hct Werktijdenbesluit voor winkels 1929 
wordt .in den aanhef in plaats van ,,Voor een 
man" gelezen: ,,Voor een arbeider" . 

Art. VIL In artik el 16 van het Werktijden
besluit voor winkels 1929 wordt onder ri in 
plaats van ,,met de leiding daarvan" gelezen: 
,,met de leiding van het daarin werkzame per
soneel". 

Art . VIII. 1'usschen artikel 19 en ~ 3 van 
h et. Werktijdenheslui t voor winkels 1929. worden 
de volgende artikelen ingevoegd : 

,,Art. 20. In eene onderneming, staande 
onrler heheer van twee of meer hoofden of be
stuurders, behoeft de onderteekening van de 
arbeidslij st slechts t e geschieden door een dier 
hoof den of bestuurders." 

,,Art. 21. H et hoofd of de bestuurder van 
eene onderneming, waarin arbeid wordt ver 
richt in een winkel, behoeft niet te zorgen, dat 
in dien winkel eene arbeidslijst wordt opge
hangen voor de arbeiders, wier regeling van 
a rbeids- en rusttijden duidelijk is aangegeven 
op een in den winkel opgehangen rooster, ten 
opzichte waarvan overigens het bepaalde in 
artikel 68, vierde, vij fde, zevende, achtste, 
negende en tiende lid, der Arbeidswet 1919 
wordt in acht genomen. 

Het district shoofd kan voor eene bepaalde 
onderneming den vorm van den rooster vast
stellen." 

,,Art. 22. Indien de arbeidsregelingen van 
verschillende ploegen van arbeiders in een win 
kel regelmatig omwis elen, mogen deze arbeids
regelingen op eenzelfde blad van de arbeids
lijst zijn vermeld, mits hierop de wjjze van om
wisseling duidelijk is -aangegeven." 

,,Art. 23. 1. Indien bij eene vergunning 
krachtens artikel 8 van dit besluit <'ene werk
tijdregeling is vastgestelrl, t reedt deze voor de 
arbeiders, voor wie de vergunning geldt, ge
durende den duur dier vergunning in de plaats 
van de voor hen op de arbeidslijat vermelde 
regeling. 

2. Indien bij eene vergunning krachtens 
artikel 8 van dit besluit geen werktijdregeling 
is vastgestelcl, mag een arbeider, voor wien die 
vergunning guldt, gedurende den duur dier ver
gunning afwijken van de voor hem op de ar
beidslijst vermelde regeling. onder voorwaarde 
dat naast de acte der vergunning, zoolang daar
van gebruik wordt gemaakt, een door het hoofd 
of den bestuurder der onderneming of een door 
dezen daarmede belast persoon, als bedoeld in 
artikel 75 der Arbeidswet 1919, onderteekend 
geschrift is opgehangen, dat de op grond dier 
vergunninl? te volgen werktijdregeling aangeeft . 
Dit geschrift moet voldoen aan de eischen in 
artikel 68, tweede lid, der Arbeidswet 1919 
voor eene arbeidslijst gesteld. 

Deze regeling treedt voor d tl_ ar b<Jiders , voor 
wie zij geldt, gedurende den duur der vergun
ning in de plaats van de op de arbeidslijst ver
melde. 

Ren arbeider, voor wien eene vergunning 
krachtens artikel 8 van dit besluit geldt, welke 
is verleend bij eene in de Staat~crni~ant afge
kondigde beschikkin~, mag gedurende den duur 
dier vergunning afw1jken van de voor hem op 
de arbeidslijst vermelde regeling, on<ler voor
wnarde, rlat, zoolang van de vergunning ge
bruik wordt gemaakt , naast de arbeidslij st of 

een geschrift, bedoeld bij artikt:l 21, een door 
hct hoofd of den bestuurder der onderneming 
of een door dezen daarmede belast persoon, a ls 
bedoeld in artikel 75 der Arbeidswet 1919. 
onderteekend gcschrift is opgehangen, dat de 
op grond dier vergunning te volgen werktijd
regcling aangeeft . Dit geschrift moet voldoen 
aan de eis0hen in artikel 68, tweede lid, der 
Arbeidswet 1919 voor eene arbeidslijst ;,:esteld." 

,,Art. 24-. Een man of eene vrouw mag, voor 
zoover a, tikel i'\, ee,·st e lid, onder b of c, tweede 
of derde lid, van <lit besluit te zijnen nf haren 
aanzien toepassing vindt, van de voor hem of 
haar op de arbeidslijst vermelde regeling van 
arte1ds- en rusttijden afwijken, onder voor
waarde, dat nanst de arbeidslijst een door het 
hoofd of den bestuurder der onderneming of 
een door dezen daarmede belast persoon, als 
bedoeld in artikel 75 <ler Arbeidswet 1919. 
onderteekend ge$chrift is opgehangen, dat aan
geeft, welke regeling voor hem of haar in de 
plaats treedt van die op de arbeidslijst vermeld. 
Dit geschrift moet voldoen aan de eis~hen in 
artikel 68, tweede lid, der Arbeidswet 1919 voor 
eene aibeidsLij st vesteld. " 

,,Art. 2:'\. Vonr zoover de toepas~ing van 
artikel 12 van di~ besluit het noodzakelijk 
maakt, dat een arbeider afwijkt van de voor 
hem op de arbeid8lijst vermelde regeling vali 
arbei-is- en rusttijder, mag hij daarvan a,fwijken, 
onder voorwaarde, dat het hoofd of de bestuur
der der onderneming of een door dezen daar
mede belast persoon, a ls bedoeld in artikel 75 
der Arbeidswet 1919, hiervan binnen acht en 
een ha lf uur, te rekenen van af het tijdstip van 
den daaman volgenden werkdag, waarop de 
a rbeider zij n arbeid weder heeft aangevangen, 
volgens door Onzen Minister gegcven voor
schriften aanteekening houdt en hiervan aan 
de in artik!'! 84 rler Arbeidswet 1919 bedoelde 
ambtenaren op hun verzoek inzage en aan het 
districtshoofd op diens verzoek afs11hriften of 
uittreksels verstrekt.". 

Art. IX. De bestaande P..rtikelen 20, 21 en 22 
van het Werktijdenbesluit voor winkels l!l29 
worden respe!'tievelijk genu=erd 2fi, 27 en 28. 

Art. X. Dit besluit treedt in warking met 
ingang van den tweeden dag na dien de_· dag
t t.ekening van het Staatsblad, waarin het is 
geI,laat st·. 

Onze Minister van Arbeic1, Ha.ndrl en Nijver
r eid is belast met de uitvoering van dit beslnit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 30sten Deceml-•et· 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid_ Handel en Nijverheid, 
T. J . V e r s c h u u r. 
(Uitgeg. 13 J an. 1930.) 

30 December 1929. BESLUIT tot wijziging van 
het Rustdagbesluit voor transportarbeiders 
te land 1929. (Koninklijk besluit van 6 
Juni 1929, Staatsblad n°. 306.) S. 588. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverbeid v11,n 27 November 
1929, n°. 3046, Afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 



1929 30 D E C E M B E R (S.588-596) 1060 

bet Rustdagbeslnit voor transportarbeiders te 
land 1929 te wijzigen ; 
· Gelet op de artikelen 14 en 96 der Arbeidswet 
1!)19 ; 

Den· Raad van State gehoord (advies van 
17 December 1929, n°. 32) : . 

Gezien ·bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 Dt>cember 1929, 
no. 3313, Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
Art . I. Artike1 2 van bet Rustdagbes!u;t 

voor transportarbeiders t.e land 1929 wordt 
gewijzigd als volgt : 

Het bepaalde ond~, c wordt gelezen als ·volgt : 
,,c. m elk en ·we1 ; 
Het bepaalde onder ~ wordt gelezen als. volgt : 
,,e. in keukens en m banketbakkeriJen be-

reide eetwaren voor maalt ijden op <lien dag 
zelf ;" 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien_ der dai:;
teekening van het Staatsbla,J,, waarm het 1s 
geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 30sten December 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Ver s c h u u r. 

( Uitgeg . 9 Jan. 1930.) 

30 December 1929. WET tot verlenging van 
den geldigheidsduur van tijdelijke bepa
lingen betreffende de vaccinatie, vervat 
in de wet van den llden F ebruari 1928 
(Staatsblad n°. 29), zooals zij is gewijzigd bij 
de wet van 29 December 1928 (Staatsblad 
n°. 523). S. 589. 

Wij WILHELMINA, enz ... . doen t e weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de omstandigheden het noodzakelijk maken, 
dat de tijdelijke bepalingen betreffende de vac
cinatie,.die vervat zijn in de wet van den llden 
Februari 1928 (Staatsblad n°. 29), zooals die 
zijn gewijzigd bij de wet van 29 December 1928 
(Staatsblad n°. 523), ook na 1 Januari 1930 
blijven gelden en dat het wenschelijk is in ver 
band met het in werking treden van de Besmet
telijke Ziektenwet (Staat.-blad 1928, n°. 265), 
de wettelijke bepalingen betreffende de vac
cinatie en evenbedoelde tijdelijke bepalingen 

• te wijzigen; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de artikelen 17, 17a, 17b, 17d, 

17 e en 18 van de wet van den 4den December 
1872 (Staatsblad n°. 134), houdende voorzie
ningen tegen besmettelijke ziekten, zooals die 
wet bij latere wetten is gewijzigd, wordt telkens 
voor: ,,pokken" gelezen: ,,variola major (pok
ken)" ; in voormeld artikel 17 wordt voor : 
,,natuurlijke kinderpokken (variolae)" gelezen: 
,,variola major (pokken)" . 

Art. II. In artikel 3 van de wet van den 
llden Februari 1928 (Staatsblad n". 29), zooals 
zij is gewijzigd bij de wet van 29 December 
1928 (Staatsblad n°. 523), wordt in plaats van 

,,1930" , voorkomende onder 1 van de ,, Tijdelijke 
Bepalingen" , gelezen: ,,1931". 

Art. III. In artikel 3 van de wet van den 
llden F ebruari 1928 (Staatsblad n°. 29), zooals 
zij is gewijzigd bij de wet van 29 December 
1928 (Staatsblad n°. 523), wordt onder 2 in plaats 
van ,,pokken" gelezen: ,,variola major (pcfkken) 
of variola minor (alas trim)". 

Art. IV. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag volgende op dien van haar 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30s~en De

cember 1929. 
WILHELMINA. 

De M inister van A rbeid, Handel en Nijverheid,, 
T. J. Ver s c h u u r. 
( Uitgeg. 31 Dec. 1929) 

30 Decembe1· 1929. WET tot wijziging en 
aanvulli ng van het derde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1928. 
s. 590 . 

30 Decembe1· 1929. WET tot wijziging van 
het zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1928. S. 591. 

30 Decembe1· 1929. WET tot wijziging van 
het achtste hoofdstuk der Staatsbegroo
t ing voor het dienstjaar 1928. S. 592. 

30 December 1929 . WET tot wijziging van 
de begrooting van uitgaven van het We
genfonds voor het dienstj aar 1928. S. 
593. 

30 December 1929. WET, houdende goed
keuring van den onderhandschen verkoop 
van de voormalige militaire werken aan 
de K arnemelksloot te Naarden, met den 
verbindingsweg naar de gemeente B us

· sum (Fortlaan) aan de gemeente N aarden. 
s. 594. 

30 Dece1nber 1929. WET tot verhoogi ng van 
het zevende hoofdstuk B der Rijksbegroo
t ing voor het dienstj aar 1929. (Belasting 
betalen op postkantoren.) ·S. 595. 

1
30 December 1929. WET tot WlJZlj!Jng va.n 

artikel 193, vijfde lid, der Lager-onder
wijswet 1920 en van pfl-ra~raaf ll van 
a rtik"1 L XIV der wet van 16 Februari 
1923 (Staatsblad n°. 38) tot wijziging van 
de Lage r-onderwjjswet 1920. S. 596. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten , 
A!zoo Wij in o,erweging genomen hebben, 

dat het wensche!ijk is den werk;ngsduur van 
artikel 193, vijfde lid, der Lag:er-onderwiiswet 
1920 en van paragraaf ll van artikel LXIV der 
wet van 16 Febr uari 1923 (Staatsblad n°. 38) 
tot wijziging van de Lager-onderwiiswet 1920, 
zooals die paragraaf is gewijzigd bij de wetten 
van 30 December 1927 (Staatsblad n°. 428) en 
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29 December 1928 (8taatsblad n°. 506), te ver
lengen; 

Zoo is het, dat WiJ, den Ra.ad van Eltate, enz. 
Art. I. Jn den aanhef van artikel 193, vijfde 

. lid, der Lager-onderw,jswet 1!)20 en van para
graaf 11 van artikel LXIV der wet van 16 F e
brnari 1923 (Staatsblad n°. 38) tot wijziging 
van de Lager-onderwijswet 1920, zooals die 
pamgraaf is gew~jzigd bij de wetten van 30 
December 1927 (8taatsblad n°. 428) en 29 De
cember 1928 (Staatsblad n°. ijQ6), wordt in nlaats 
van ,,Tot l Januari 1930" ge1ezen, ,,Tot 1 J ann
ari 19:ll " . 

Art. II. Deze wet treedt in werking met, 
ingang van den dag, volgende op dien van hare 
afkondiging. 

Lasten en bevelen. dat deze in het Staatsblad 
zal warden geplaatst, en dat alle Ministerieele 
Departementen, Aut,orit eiten, Colleges en Am b
tenaren, wie 7.ulks aangaat, aan de nauwkeurie:e 
uitvoering de hand zullen houden. ' 

Gegeven te 's-Graveqhage, den 30sten De. 
cember 1929. 

WILHELMINA. 
De Mini8ter van OndervJijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T e r p s t r a. 
(Uitgeg. 31 D ec . 1929.) 

30 D ecembe·r 1929. WET tot wijziging van 
hoofdstuk Va der Staatsbegrooting voor 
bet dienstjaar 1928. S . 597. 

30 December 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Ge7.0ndheidswet Art. 12. \ 

Vergoeding voor reiskosten voor het bij. 
wonen van de vergaderingen d er gezond• 
heidscommissie .aan een lid, dat daartoe 
gebruik maakt van een eigen automobiel, 
welk lid op ± 5 K.M. afstand van de 
vergaderplaats woont, kan op niet hooger 
clan f 1.- per vergadering warden gesteld. 

Kosten van het onderzoek van nieuw. 
gebouwde woningert mogen niet in de reke
ning warden op.~enomen. 

Wij WILHELMINA, cnz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Gezondheidscommissie van H ulst krachtens 
art. 12 van de Gezondheidswet (S. 1919, 
n°. 784), t egen de beslissing van Gedeputeerde 
Staten van Zeeland van 12 Juli 1929, no. 20/1, 
3e afdeeling, waarbij de goedkeuring is out. 
houden aan de rekening en verantwoording dier 
Gezondheidscommissie over 1927 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge• 
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 December 1929, n°. 8!\ l ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 23 De
cember 1929, n°. 2237 H, Afdeeling Volks
gezondheid ; 

0. dat de Raden onderscheidenlijk van de 
gemeente Hulst en van de gemeente Sint J an
steen hunne goedkeuring hebben onthouden 
aan de rekening over 1927 van de inkomsten en 
uitgaven van de Gezondheidscommissie, ge
zeteld te H ulst, op de navolgende gronden, 
1 •. dat ten onrechte aan het lid dier Commissie 
L . J. Co!sen voor de door heni bijgewoonde 
vergar!eringen eene vergoeding voor reiskosten 

is uitgekeerd van f 1.50 voor elke door hem 
bijgewoonde vergadering, aangezien volgens 
Onze Besluiten van 2 Juli 1929, nummers 137 
en 138, die vergoeding slechts tot een beclrag 
van f 1.- per vergadering in de r ekening mag 
warden opgenomen ; 2•. dat ten onrechte aan het 
lid der Commissie P . F. Voet eene vergoeding 
is uitbetaald voor door hem verrichte onder
zoekingen ten aanzien van nieuwgebouwde 
woningen, aangezien volgens Onze even
genoemcle Besluiten zooclanige kosten niet in de 
rekening mogen voorkomen ; 

dat, nadat de Gezondheidscommissie het 
geschil ter kennis van Gedeputeerde 8taten 
van Zeeland had gebracht, deze bij hun besluit 
van 12 Juli 1929, N°. 20/ 1., 3• afdeeling, hebben 
beslist, dat de aan den Heer Colsen uitbetaalde 
vergoeding slechts tot een bedrag van f 1.
per vergadering in de rekening _over 1927 mag 
warden gebracht, en dat .de kosten van het 
onderzoeken van nieuwgebouwde woningen 
niet in de rekening: over 1!)27 mogen warden 
opgenomen; 

dat van dit besluit de Gezondheidscommissie 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
met betrekking tot punt 1, dat in Onze Be
sluiten van 2 ,Tuli 1928, nummers Ul7 en 138, 
van de veronderstelling wordt uitgegaan, dat 
L. J. Colsen zich per motorrijwiel naar de plaats 
van vergadering p!eegt te begeven ; dat deze 
echter geen gebruik maakt van een motorrijwiel, 
doch van een auto, zoodat Onze genoemde Be
sluiten hier niet van toepassing zijn ; met be
trekking tot punt 2, dat h. i . uit Onze Besluiten 
niet mag warden afgeleid, dat door eene 
Gezondheidscommissie geen onderzoek mag 
warden ingesteld naar nieuwe woningen, doch 
alleen, dat zij niet bevoegd is tot het houden 
van t-oezicht op de naleving van de in art. 1 
der Woningwet bedoelde voorschriften, omdat 
dit toezicht door art. 9 derzelfde wet aan spe-. 
ciaal daartoe aangewezen ambtenaren wordt 
opgedragen; dat, wanneer door eene Gezond
heidscommissie om de hierboven genoemde 
reden geen nieuwe woningen zouden mogen 
warden onderzocht, om .dezelfde reden door 
haar ook geen bestaande woningen zouden 
mogen warden ge,n~pecteerd, omdat in a,·t.. 1, 
sub r,, der Woningwet antler de woningen, 
betreffende welke voorschriften door de Ge
meenteraden warden vastgesteld, ook bestaande 
woningen warden genoemd en dus ook door de 
ambtenaren, bedoeld in art. !) der Woningwet, 
op de voorschrif.ten betreffende bestaande 
woningen toezicht moet warden gehouden ; 

dat de bevoegdheid der Gezondheidscom
missies om nieuwe woningen t e onderzoeken 
naar hare meening verder blijkt uit art. 16 der 
Gezondheidswet, waar in duidelijke woorclen 
aan de Leden en Secretarissen van Gezond
heidscommissies zonder eenige beperking de 
bevoegdheid is verleend om binnen hun ambts
gebied o. m. alle woningen hinnen te treden, 
voor zoover dat noodig is voor de handhaving 
van de wetten en verordeningen betreffende de 
Volkshuisvesting, en eveneens uit, art. 14 der 
W oningwet, waarin aan de Gezondheids
commissie, eveneens zonder eenige beperking 
wordt opgedragen aan de Gemeentebesturen 
de woningen aan te wijzen, die ongeschikt zijn 
ter bewoning (o. a. wegens het niet in acht 
nemen van de voorschriften, bedoeld in art. 1 
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der Woningwet) en verder de woningen, waarbij 
het aanbrengen van bepaalde verbeteringen 
noodzakelijk is en die, waarin meer personen 
zijn gehuisvest, dan volgens de plaatselijke ver
ordening geoorloofd is; dat deze aanwijzing uit 
den aard van de zaak een voorafgaand onder
zoek vereischt ; dat het weliswaar over het 
algemeen niet vaak voorkomt, dat nieuwe 
woningen ingevolge art. 16 der Gezondheids
wet of naar aanleiding van art. 14 der Woniug
wet, zullen behooren te warden onderzocht, 
aangezien door de in art. 9 rl er Wouingwet 
bedoelde ambtenaren bij nieuwbouw toezicbt 
wordt gehouden op de naleving der Bouw
verordening, <loch dat in de gemeenten binnen 
haar ambtsgebied, waar de ambtenaren, be
doeld in art. 0 der Woningwet, niet aanwezig 
zijn en bet te houden toezicht, wordt opgedragen 
a,i,n aemeente-opzichters, dit toezicht in vele 
gevallen slechts zoodanig wordt gehouden, dat 
zij meermalen kon con8tateeren, dat bij nieuw
gebouwde woningen de voorschriften der Bouw
verordening, o. m. wat afmetingen betrof, in 
het gebeel niet werden nageleefd, zoodat deze 
woningen onmiddellijk in aanmerkin!; zouden 
rnoeten komen om onbewoonba,i,r te warden 
verklaard, terwijl in ontelbare gevallen door 
haar, overeenkomstig art. 14 der Woningwet, 
moest worden geadviseerd, bepaaldelijk aan
geduide verbeteringen te doen aanbrengen aan 
nienwe woningen; dat zij heeft gemeend op de 
hoogte te moeten bl(jven van den toestand der 
Volkshuisvesting, binnen baar ambtsgebied 
en uit, <lien hoofde onderzoekingen te moeten 
instellen ook naar enkele nieuwe woningen, 
daar zij meent niet onkundig te mogen blijven 
van de woningtoestanden, ook wat nienwe 
woningen betreft ; dat niet alle kosten voor 
woningonderzoek, die voorkomen in hare 
reke!ling over he,t dienstjaar 1927, nieuwe 
wonmgen bet.reffen, <loch daaronder ook 
kosten voorkomen betreffende bet onderzoek 
van bestaande woningen ; dat het niet goed
keuren van de rekening een verschil tusschen 
de kas en de saldo's der rekening zou veroor
zaken <>n schade zon toebrengen aan het prestige 
der Gezondheidscommissie ; 

0. dat, ook al gaat L. J. Colsen, die op onge
veer 5 K .M. afstand van de vergaderplaats 
woont, per eigen automobiel naar de plaats van 
ver~adering van de Gezondheidscommissie, 
de .1rnsten daarvan op niet hooger dan f I.
per vergadering kunnen warden gesteld. 

0. ten aam.ien van de kosten van de door het 
lid der Commissie P . F . Voet verrichte onder
zoekingen der nieuwgebouwde woningen, dat 
deze onderzoekingen niet geacht kunnen wordeu 
te behooren tot de taak, welke bii art. 31 van 
Ons Besluit van 19 Februari 1920°(8. 83), laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 17 Mei 1924, 
( . 247), aan de Gezondheidscommissie is op
gedragen, <loch veeleer tot de taak van de in 
art. 9 der Woningwet bedoelde ambtenaren ; 

dat een beroep op art. 14 der Woningwet 
niet opgaat, aangezien <lit artikel het oog heeft 
op woningen, welke of reeds ongeschikt ter 
bewoning zijn of, nog niet in het stadium van 
on bewoonbaarheid verkeerend, dringend ver
betering behoeven, of wel eene te talrij ke be
volking huisvesten ; 

dat dergelijke woningen uiteraard eer elders 
dan oncle!' di.n nieuwbouw gezocht moeten 

worden en, mocht al in een uitzonderingsgeval 
eene rueuwe woning voor een onderzoek in aan
merking komen, deswege evenmin als in andere 
geva.llen aan een lid der Commissie eene beloo
ning kan worden verstrekt ; 

dat een e entueel onvoldoend toe:r,icht van 
de ambtenaren, bedoeld in art. 9 der Woningwet, 
er niet toe inag leiden, dat de Gezondheids
commissie haar taak uitbreidt buiten de wette
lijke daarvoor geldende grenzen, terwijl de be
voegdheid van hare leden om alle woningen 
binnen te treden evenmin tot overechrijding 
van voornoemde grenzen mag leiden ; 

Gezien de Gezondheidswet en de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het heroep ongegrond t,e verklaren. 
Onze Minister van Arbeid, H!l.ndel en Nijver-

heid is belast enz. (A. B.) 

31 De.cember 1929. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabili
teitswet 1927 (Stadtsblad n°. 259) restanten 
op enkele artikelen van het V de Hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1928 worden toegevoegd aan overeenkom
stige artikelen van het Vde Hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1929.· S. 598. 

31 De.cember 1929. BESLUIT, waarbij met toe-
. passing van artikel 24 der Comptabiliteits
wet 1927 (Staatsblad n°. 259) restanten 
op enkele artikelen van Hoofdstuk VA 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1928 worden toegevoegd aan overeen
komstige artikelen van Hoofdstuk VI der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1929. 
s. 599. · 

31 De.cember 1929. BESLUIT tot vaststelling 
van de geldelijke bijdrage door __ de Rade!l 
van Arbeid en de erkende bedr1Jfsvereeru
gingen te storten in het fonds, bedoeld in 
artikel 123, eerste lid, der Ziektewet. 
S. 600. 

Wij WILHEL UNA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en ijverheid, van 27 December 
1929, no. 3496a, Afdeeling Arheidersverzeke- · 
ring; · 

Gezien artikel 123, eerste en tweede lid, der 
Ziektewet; 

Hebben goed~evonden en verstaan: 
de geldelijke b1jdrage door de Raden van 

Arbeid en de erkeml.e bedrijfsvereenigingen te 
storten in het fonds, bedoeld in artikel 123, 
eerste lid, der Ziektewet, te hepalen op een 
vierde per duizend van het loon, dat in het 
afgeloopen kalenderjaar voor de premiebetaling 
in rekening is gebracht. . 

Onze Minister van Arbeid, Handel en NiJver
heid is belast met de uitvoering van <lit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 3lsten December 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Ver s c h u u r. 

(Uitgeg. J.6 J an. 1930.) 
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31 December 1929. BESLUIT, waarbij met 
toepas ing van artik.el 24 der Comptabili
teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) het 
restant op artik.el 153 van het Xde Hoofd
stuk der Staatsbegrooting voor bet dienst
jaar 1928 wordt toegevoegd aan het over
eenkomstige artik.el van het Xde Hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaa~· 
1929. s. 601. 

31 December 1929. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artik.el 24 der Comptabili
teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) restanten 
op enkele artik.elen van het IXde Hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1928 worden toegevoegd aan overeenkom
stige artik.elen van het IXde Hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor bet dienstjaar 
1929. s. 60:l. 

31 December 1929. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabili
teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) het 
restant op artik.el 31 van Hoofdstuk VIIB 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1928 wordt toegevoegd aan overeenkom
stige artik.elen van Hoofdstuk VIIB der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1929. 
s. 6:l3. 

31 December 1929. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artik.el 24 der Comptabili
teit-swet 1927 (Staatsblad no. 259) restanten 
op enkele artikelen van het VIde en VIIIste 
Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1928 worden toe~evoegd aan 
overeenkom~tige artik.elen van het VIIIste 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor bet 
dienstjaar 1929. S. 604. 

31 December 1929. BESLUIT, \vaarbij met toe
passing van artiket 24 der Comptabiliteits
wet 1927 (Staatsblad n°. 259) het restant 

op artikel 117 van het viercle Hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 
1928 wordt toegevoegd aan overeen
komstige artik.elen van het vierde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor bet dienst
jaar 1929. S. 605 . 

31 December 1929. RESLUIT tot bepaling van 
den dag, waarop de wet van den 24sten 
Juni 1929 (Staatsblad n°. 331), houdende 
wijziging der wet op de Rijksverzeke
ringsbank (Staatsblad 1920 n°. 780) en de 
artikelen I, II, III, IV, VII, VIII, X, XI, 
XII en XIII van de wet van den 24sten 
Juni 1929 (Staatsblad n°. 330), houdende 
wijziging der Ouderdomswet 1919, in 
werking zullen treden. S. 606 . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 31 December 
1929, n°. 3644, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel VI van de wet van den 
24sten Juni 1929 (Staatsblad n°. 331), houdende 
wijziging der wet op de Rijksverzekeringsbank 
(Staatsblad 1920, n°. 780), en op artikel X IV 
van de wet van den 24sten Juni 1929 (Staats
blad n°. 330), houdende wijziging der Ouder
domswet 1919; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen dat : 
de wet van den 24sten Juni 1929 (Staatsblad 

n°. 331), houdende wijziging der wet op de 
Rijksverzekeringsbank (Staatsblad 1920, n°. 780). 
en de artik.elen I, II, III, IV, VII, VIII, X, XI, 
XII en XIII van de wet van den 24sten Juni 
1929 (Staatsblad n°. 330), houdende wijziging 
der Ouderdomswet 1919, in werking treden met. 
ingang van 1 Januari 1930. 

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

' s-Gravenhage, den 3lsten December 1929. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Ver s c h u u r. 
( Uitgeg. 16 Jan. 1930.) 
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.A.ANVU LLI G 1929 . 

Staatsblad n°. 461 van 1928 en n°8
• 39 en 302 van 1929 zijn vervallen. 

4 A pri l 1929. ARREST van den H oogen 
Raad. (B. W. ar t . 1401.) 

De schade was een direct gevolg van het 
bij dagvaarding omschreven verbod. Het 
was onder de gegeven omstandigheden 
(zie arre t, Red.) niet noodig t e stellen dat 
het verbod ,,daadwerkelijk" werd gehand
haafd. 

H et enkele verbod was een onrechtmatige 
daad, omdat het in strijd komt met den 
rechtsplicht, welke den grondslag vormt 
van het voorschrift van art. 284 Sr. Ook 
in dit opzicht was dus het stellen van 
daadwerkelijke handhaving van het verbod 
niet noodig. (Vgl. H . R. 5 April 1918, 

. J. 1918. 432, Red.) 
De Staat der Nederlanden, eischer t ot cas

satie van een op 7 M:ei 1928 door het Gerechts
hof te 's-Gravenhage tnsschen part iji>n gewezen 
arrest, advocaat Jhr. Mr. G. W. van der Does; 
gepleit door M:r. A. F. Telders, 

tegen: 
E. M:. Dubois, weduwe van V. H . Russel, zonder 
beroep, zoo voor zich a.ls in hare hoedanigheid 
van voogdesse over haren minderjari!l_en zoon 
P. F. A. Russel, wonende te H enri v hapelle, 
Opperlange, in Belgie, verweester in cassatie, 
advocaat M:r. J . Raymakers; gepleit door M:r . 
H. J. Past oors. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Besier. 

Wijlen Russel, die t hans in het geding door 
zijne rechtverkrijgende (voor zich en a.ls voog
des) is vervangen, heeft bij inleidende dag
v~arding van den Staat vergoeding gevorderd 
van de schade hem toegebracht door twee hem 
in M:ei 1915 en in M:ei 1916, naar hij stelde, 
onrechtmatig door den Commandant van het 
Veldleger, het militair gezag uitoefenende in de 
p~ovincie ~_imburg, opgelegde verboden om uit 
ZJJn magaz1Jnen, winke!s en woning te E cht ten 
uitvoer verboden goederen uit te slaan, die te 
verkoopen, daarin handel t e drijven of die uit 
zijn voorraad. af te leveren, van welke verboden 
het eerste vier weken heeft gegolden en da3.d 
werkelijk is gehandhaafd en het tweede voor 
onbepaalden t ijd is gegeven en nimmer is op
geheven, t erwijl bij overtreding dezer verboden 
zware maatregelen werden en waren bedreigd. 

7.ich stellende op het stand punt van 's Hoogen 

R aads arrest van 5 April 1918 (W. 10243, N. J. 
1918, biz. 432) heeft de Staat toegegeven, da t 
de verboden niet steunen op eenig wettelijk 
voorschrift en zijn verplichting erkend om de 
schade te vergoeden voortgevloeid uit het 
eerste verbod, dat daadwerkelijk door hem is 
gehandhaafd . Daarentegen heeft hij de niet
ont,vankelij kheid voorgesteld van de vordering, 
voor zoover zii steunde op het tweede vi>rbod, 
omdat niet was gesteld, dat dit daadwerkelijk 
is gehandhaafd. 

In eersten aanleg heeft de Rechtbank de vor 
dering in haar gehei>l toegewezen en bij het 
t hans bestreden in hooger beroep gewezen 
arrest heeft het H of dit vonnis bevestigd . 

De Staat voert hiertegen als middel van 
cassatie aan : 

,,Schending of verkeerde t oepassing van 
ar t t . 1401, 1402 en 1403 B. W. art. 2 A. B . 
ar t t. 48, 347 en 355 Rv. 

,,doordat het H of - het verweer van den 
Staat, dat eis0heres in het tweede dee] harer 
vord.ering niet-ontvankelijk is, omd.at niet is 
gesteld dat het verbod daadwerkelijk is ge
hanrlhaafd en verkoop, handel en afievering is 
onmogelijk gemaakt, aangezien alleen een daad
werkelijk ingrijpen ten deze in aanmerking 
komt - ongegrond acht en het vonnis - de 
vordering ontvankelijk achtende en toewij ,.ende 
- bevestigt met alle gevolgen van dien, 

t.en onrechte, daar het rechtens on bevoegdelij k 
gegeven verbod niet daadwerkeljjk gehand
haafd, niet kan aangemerkt worden als onrecht
matige daad, de schade, wegens stilstand van 
verkoop, handel en a flevering, als noodzakelij k 
en rechtstreeksch gevolg hebbende ; en de weer
legging van de door den Staat aangevoerde ar
gumenten onjuist en met de aangehaalde wets
artikelen in strijd is, terwijl t en slotte is uit 
het oog verloren, dat daadwerkelijk noch eenig 
aan part ii toekomend recht is aangetast noch 
eenige rechtsplicht door den Staat is geschonden 
noch eenige ter zake dienende norm is veron
achtzaamd" . 

De zeer algemeene stelling, welke in dit 
middel is vervat, dat de weerlegging Yan de 
door den Staat aangevoerde argumenten on
juist en met de aangehaald.e wet~artikelen in 
st rijd is, meen ik onbesproken te kunnen laten , 
omdat zii te vaag is geformuleerd om op haar 
beurt t e worden weerlegd. Ik zal mii dus be-



1065 · 

pa.Jen tot de grieven, dat het onbevuegdelijk 
gegeven bevel, niet daadwerkelijk gehandhaafd, 
niet kan aangemerkt worden a.ls een onrecht
matie;e schade-veroorzakende daad en <lat door 
het Hof nit het oog is verloreu, dat daadwerke
lijk noch eeuig a.an den rechtsvoorganger der 
verweerster toekomend recht is aangetast, 
noch eenige rechtsplicht door den Staat is ge
schonden, noch eenige ter zake dienende norm 
is veronachtzaamd. 

De eerste dezer grieven moet afstuiten op de 
feitelijke beslissing van het Hof, ,,dat het ver
bod van M:ei 1916, zij het dan onbevoegdelijk 
was nitgegaan van een antoriteit met nitvoeren
de macht bekleed en in staat het verbod daad
w.erkelijk te handhaven en Rus el zich ook 
daaraan niet had kunnen onttrekken zonder 
met den sterken arm dier autortteit kennis te 
ma.ken" en voorts : ,,dat het onaannemelijk is, 
dat de Mllitaire autoriteit, die het verbod had 
uitgevaardigd; <lit ook niet daadwerkelijk zou 
hebben gehandhaafd, al werd het plaatsen van 
een schildwacht voor de deur van den winkel 
niet noodig gea~ht om den uitslag te beletten 
en bet tegendeel dan ook blijt" ... gelijk in het 
arrest dan verder is betoogd. 

De kennismaking met den sterklln arm, 
waarvan het Hof hier gewaagt, heeft het a.ls 
een noodwendig gevolg van een zich onttrekken 
van Ru el a.an het verbod kunnen aannemen, 
omdat de gemeente Echt zich destijds bevond 
in den staat van beleg en bet militair gezag 
dus krachtens art. 33 der z.g.n. Oorlogswet 
van 23 M:ei l 899, S. 128 bevoegd was personen 
reeds op grond, dat hunne ~,anwezigheid voor 
<le rust en de algemeene veiligheid gevaarlijk 
werd geacht, te verwijderen van bet in dezen 
staat zijnde gebied of hen in bewaring te stellen. 
Hierop had ook de eischer reeds bii de dag
vaarding gedoeld, toen hij sprak van bedreiging 
met zware maatregelen bij overtreding van het 
verbod. De feitelijkl' beslissing van bet Hof 
vindt dus ook haa,r grondslag in de Wet. Outler 
deze omstandigheden kon het Hof oordeelen -
gelijk bet deed - dat reeds bet verbod a.an 
Russel gegeven op zich zelf hem belemmerde 
in de vrije beschikking over zijn goederen. In 
den rechtsstaat moge een onbevoegd gegeven 
verbod zulk een gevolg niet hebben, in den 
staat van beleg, waarin de rechtstoestand der 
ngezetenen terugtreedt voor een praktisch 
nagenoeg onbegrensde macht van bet mi litair 
gezag, is het anders. 

De tweede der bovengenoemde grieven blijkt 
nu ook ongee;rond, daar naar 's Hofs jniste be
slissing door bet bevel van den Commandant 
van het Veldleger Russel in de vrije beschikking 
over zijn goederen werd belemmerd en dns zijn 
eigendomsrecht werd aangetast. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep 
en tot veroordeeling van den eischer in de 
kosten in cassat.ie gevallen. 

De Hooge Raad. enz. ; 
0. dat nit het bestreden arrest blijkt : 
dat wijlen Victor Hubert Russel - re<1hts

voorganger van verweerster en van den door 
haar vertegenwoordigden minderjarige - heeft 
gevorderd onder meer onrechtmatigverklaring 
van na te melden besluit en beta.ling van Pcha
devergoedina door den Staat, op grond : dat 
de Commandant van het veldleger, het militair 
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gpzag in de provinrie Limburg uitoefenende, 
bij besluit ingaande op 29 M:ei 191 fl hem, Russel, 
voor onbepaalden tijd een verbod heeft opge
legd van u;tvoer van zoogenaamde verboden 
gc,ederen, waarbij hem in bet bijzonder is ver
boden den uitslag nit zijn magazijnen. wiokels 
en wooing van a!le ten uitvoer verboden e;oe
deren, zoodat het hem, Russel. niet vergund 
was bedoelde goederen (ko!oniale waren en 
aanverwante artikelen) te verkoopen, of daarin 
handel te drijven of nit zijn voorra.ad af te 
leveren, waardoor de handel in en verkoop ·van 
gemelde goederen is onmogelijk geworden; 
dat dit nirnmer opgeheven verbod, dat hem., 
Russel, is aangezegd en tegen welks overtrediog 
zware maatregelen en strafft:n waren bedreigd, 
onrechtmatig was, da.ar het betreffende mili
tair gezag daartoe njet, gerechtigd was ; dat 
h.ij, Russel, die te Echt een groote grossierderij 
en winkelzaak in meet, vlee~ch, koloniale waren 
en aanverwante artikelen dreef, door het ver
bod schade heeft geleden, welke de Staat moet 
vergoeden; 

dat Russel in de inleidende dagvaarding die 
schade nader heeft uiteengezet en onder andere 
erop wijst, dat hij gemis van genot heeft van 
zijn eigendommen, zijn handel is stopaezet en 
waren zijn bedorven ; 

dat de Staat toegevende, da.t bet verbod niet 
steunt op eenig wettel(jk voorschrift, de niet
ontvankelijkheid van het hierboven weerge
geven dee! van Russel's vorderiog heeft be
weerd, omdat niet was gesteld, dat bet verbod 
daadwerkelijk is gehandbaafd en verkoop, han
del en afleveriog is onmogelijk ~emaakt ; 

dat de Arr.-Rechtbank te s-Gravenl1age 
( . J. 1928, K. 1009, R ed.) en in hooger beroep 
bet Gerechtshof bij het bestreden arrest dit ver
weer hebben verworpen; 

dat het Hof onder meer heeft overwogen : 
,,dat het aangezegd verbod Russel in zijn 

bedrijf en in de vrije beschikking over zijne 
goederen heeft belemmerd ; 

dat het verbod, zij het onbevoegdelijk, was 
uitgegaan van een autoriteit met uitvoerende 
macht bekleed en in staat het verbod daad
werkelijk te handhaven en Russel zich dan ook 
daaraan niet had kunnen onttrekken zonder 
met- den sterken arm dier autoriteit kennis te 
ma.ken; 

dat ook voor een scherp onder cheid tusschen 
een verbod zonder meer en een verbod met een 
wa.cht voor de deur, zooals de taat maakt, 
geen reden bestaat, daar beide gevallen rechtens 
met feitelijkheden moeten worden gelijk gesteld, 
omdat zij beide den verkoop van verboden 
goederen, den handel daarin en rl.e afleveriog 
daarvan onmogelijk maakten : 

da,t het immers onaannemelijk is, dat de 
militaire autoriteit die het verbod had uitge
vaardigd, dit ook niet daadwerkelijk zou hebben 
gehandhaafd, al werd bet plaatsen. van e_en 
schlldwacht voor de deur van den w1nkel met 
noodig geacht, om den . uitslag te beletten en 
het tegendeel dan ook blijkt uit den overge
legden brief van den oud-wachtmeester der 
marechaussee Willems, die destijds te Echt 
als zoodanig dienst deed en srhrijft, dat oc>k 
bij bet tweede hierbedoelde verbod aanvankeliJ_k 
een militaire post voor de deur van Russel 1s 
geplaatst, dat die post later is opgeheven, om
dat de zaak van Russel midden in bet dorp lag 
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en daarom een post niet noodig wa , da.t de 
zaa.k ecbter onder surveillantie van de mare
cha ussees werd gehouden, die daar geregeld sur
veillee,·den en een enkele maa.l ook in de zaak 
g ingen ter surveillantie" ; 

0. dat de Staat tegen 's S:ofs besli s ing heeft 
ingebracht het navolgende middel van cassatie: 
(Zie Cone!. Adv. -Gen.); 

0 . dat de telling, welke aan het middel ten 
grondslag ligt, hierop neerkomt, dat een .rec b
tens onbevoegd gegeven verbod, dat niet daad
werkelijk wordt gehandhaafd, n iet is: a. oor
zaak van geleden schade, b. onrechtmatige 
daad, - waaruit eischer afleidt da.t nu niet is 
gesteld, dat het door het militai r gezag jegens 
R ussel uitgevaardigd ver bod daadwerkelijk gc
handbaafd i , de vordering niet-ontvankelijk is ; 

0. ad a: 
dat bet hier betreft, zooals de inleid nde dag

vaarding ook vermeldt, een door het militair 
gezaa in L imburg in Mei 1916 - to n dit ge
deelte van het grondgebied des Rijks in staat 
van beleg was verklaard - a.an Russel aange
zegd en met bedreiging van zware traffen 
h m opgelegd verbod tot vervoer van bepaalde 
goed ren ; 

dat een enkel dergelijk verbod uitgaande van 
een a uto riteit, die niet alleen de mac bt heeft 
elke poging om tegen bet ~erbod te handelen 
te verhinderen - en van wie het Hof zegt, dat 
het onaannemelijk is, dat zij d it n iet zou doen -, 
maar die bovendien gerechtigd is JJer onen, 
wier aanwezigbeid zij voor de ru t en de a lge
meene veilig beid gevaarlijk acht, u it bet grond
gebied te verwijderen of hen a.ls daartoe de 
mogelijkbeid niet bestaat in bewaring te stelien, 
op · zicb zelf reeds een beletten van het ver
voer is; 

dat dan ook de schade een direct gevola van 
het b.ij dagvaarding omschreven ve,bod is en 
het n ?et n oodig was te stellen, dat het verbod 
,,daadwel'kelijk" werd gehandhaafd; 

0 . ad b : 
dat een enkel verbod a ls het hier bedoelde 

een onrechtmatige daad is omdat het in strijd 
ko mt met den rechtsplicht, welke den grond
s lag vormt van het voorschrift neergelegd in 
art. 2 4 van bet \Vetboek van trafrecht: 

dat mitsdien ook ten aanzien van dit punt 
eene .,daadwerkelijke" handhaving van het 
verbod niet bij dagvaarding beboefde ge teld 
te worden; 

Verwerpt bet beroep. (N. J.) 

28 111ei 1929. K 0NINKLlJK BE LUIT. 
(Gemeentewet Art. 244a.) 

N iet a ls werkforens kan worden be
schouwd de secretaris-penningmecster van 
een waterschap die niet op meer clan 90 
dagen in lfet belastingjaar z ijn werk ver
richt in een vertrek waarover bij overigens 
n ie~ de beschikking heeft, ook al heeft hij 
het bez it van de)l sleutel van de klui 
waarin de boeken van het waterschap be
waard worden. 

W ij WILHELMI A, enz. ; 
Beschikkende op de bezwaren van P. G. te 

Utrecht op grond van art. 265i der G meente
wet ingediend tegen de aan lagen in de ge
meente K ortenhoef in de p laatsel ij ke inkom
stenbelasting a ls forens over de bela tingjaren 
1925/26, 1926/27 en 1927/28; 
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Den Raad van 'tate, enz.; 
0. dat P. G. te trecht bij aanslagbiljetten 

van 2 1ei en 24 Maart 1928 over de genoem
de belastingjaren als werkforens in de ge
meente Kortenhoef is aangeslagen; 

dat hij daartegen bezwaar heeft gemaakt, 
aanvoerende dat hij ecretar is-penningmeester 
is van den Polder en het Wegenfonds te Kor
tenhoef; dat hij de aan deze fu ncties ver bon
den werkzaamhedcn voo r het grootste dee! te 
Utrecht verricht; dat hij voornamelijk naar 
Kortenhoef gaat voor ve rgaderingen en zit
dagen, hij daar ten hoogste 40 it 45 malen per 
belastingjaar aanwezig is gewee t; 

0. dat blijkens de overg legde ambtsberich
ten P. G. tijden de bela tingjaren 1925/26, 
1926/27 en 1927/28 was ecretaris-penning
meester van den polder Kortenhoef en het we
genfond van <lien polder, gevestigd in het 
Polder- en Gemeentehuis te K ortenhoef; 

dat hij in de voormelde kwa li teiten echter 
niet de beschikk ing had over de in het Poi
der- en Gemeentehuis zich bevindende z.g. 
Polderkamer, aangezien de besch ikking daar
over berustte bij het bestuur van den Polder 
en het Wegenfonds en d it vertrek den recla
mant slechts ter besch ikk ing stond op de da
gen, dat l1ij krachtens zij ne betrekking ~r 
werkzaamheden had te verrichten; dat d,t 
laatste niet op meer dan 90 dagen van elk der 
genoemde belastingjaren het geval is ge
weest; 

dat de in het vertrek zich bevindende kluis, 
waarvan alleen l'. G. de lcutel had, niet kan 
worden aangemerkt al eene va te inrichting 
tot persoonlij ke uitoefening door den recla
mant van zijne betrekk ing, im mers deze k luis, 
waarin de boeken van den polder en het fond 
bewaard werden, niet voor den reclamant was 
bestemd om er zij ne werkzaamheden in to 
verrichten; 

dat derhalve P. G. n iet o p meer dan 90 
dagen van el k dor genoemde belastingjaren 
in de gemeente Kortenhoe f de beschikking 
heeft gehad over eene vaste inri ch t ing tot per
soonlij ke uitoefening van zij ne betrekkingen; 

dat ook niet is g bleken, dat hij t ij dens die 
belastingjaren verkeerde in een der andere in 
art. 244a, eerste I id, onder 3° der Gemeente
wet vermelde geval len; 

dat mitsdien de opgelegde aanslagen strij
den met art. 244a, eerste lid onder 3° der 
Gemeentewet; 

Gezien deze wet; 
H ebben goedgevonclen en ve rstaan: 

de aanslagen van P. G. te Utrecht in de 
plaatsel ij ke inkomstenbelasting der g:emeente 
K or tenhoef a ls foren over de be last111gJaren 
1925/26, 1926/27 en 1927/28 te ve rnietigen. 

(A. B. ) 

28 ll!ei 1929. KO:NINKLIJK BE LUIT. 
(Gemeentewet Art. 244a.) 

Indien een art in een gemeente getegeld 
zi;n praktijk uitoefent en a ldaar ten huize 
van een ander de door hem gereedgemaakte 
medicijnen ter afhaling bezorgt, a lwaar bij 
tevens de voor hem gekomen boodschappen 
verneemt, is dat hu is voor hem niet een 
vaste inriohting ter uitoefening van zijn 
beroep. '' 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Besahikkende op de beroepen, ingesteld door 

het gemeentebestuur van Puttershoek tegen 
de uitspraken van Ged. Staten van Zuid-Hol
la nd van 17 September 1928, F n°. 1109 (3e 
afd.) G.S. n°. 164/1 en G . n° . 266 (3e Afd.) 
G.S. n°. 164/2, op de bezwaarschriften tegen 
de aanslagen a ls werkforens over de be] asti ng
jaren 1926/27 en 1927/28 der gemeente Put
tershoek, opgelegd aan M . C. V. te 's-Gra
vencieel ; 

Den Raad van State, enz.; 
0. dat Geel. Staten van Zuici-H olland bij 

besluiten van 17 September 1928, F n°. 1100 
(3e afci.), G.S. n°. 164/1 en G. n°. 266 (3e 
a [d.) G.S. n°. 164/2, hebben vern ietigd de 
aanslagen van l\,l. C. V. te 's-Gravendeel a ls 
werkforens der gemeente Puttershoek over de 
belastingjaren onderscheidenlijk 1926/27 en 
1927/28; 

dat Ged . Staten daarbij hebben overwogen 
dat het gemeen tebestuur van 's-Gravendeel 
tegen deze aanslagen bezwaar heeft gemaakt, 
aanvoerende dat de aangeslagene op meer dan 
90 dagen van elk der belastingjaren in de ge
meente Puttershoek aanwezig is geweest ten 
s inde zij n patienten te hunnen huize te be
zoeken; dat de aangeslagene voor e igen reke
ning geneeskundige praktijk uitoefent en niet 
te Puttershoek komt ter vervulling van eene 
betrekking;· dat de aangeslagene weliswaar 
de voor zijn patienten bestemde medicij nen 
laat bezorgen ten huize van T. v. D. te Put
tershoek, terwijl aan diens adres de voor de 
aangeslagene bestemde boodschappen worden 
afgegeven, wel ke hij bij zijn komst te Putte rs
hoek aan dat adres in ontvangst neemt doch 
d at tusschen den aanges lagene en v. D. ten 
aanzien van de bedo lde prestaties van laatst
genoemde geenerlei bindende overeenkomst 
bestaat ; dat de aangeslagene ten huize van v. 
D . geen consultatiebu reau of spreekuur houdt, 
noch patienten in behandel ing neemt, dat h ij 
derhalve niet de beschikking heeft over de WO

n ing van v. D . of over een gedeelte daarvan; 
dat de aangeslagene de rechtmatigheid van de 
aanslagen betwist, aanvoerende dat hij om 
den anderen dag te Puttershoek komt om zijn 
a l daar wonende patienten te bezoeken; dat 
hij te Puttershoek geen vaste inrich t ing in ge
bruik heeft; dat hij a Il een te Puttershoek 
eon adres heeft, waar boodschappen voor hem 
bestemd, kunnen worden afgegeven en waar 
m ed icij nen kunnen worden afgehaa ld; dat h ij 
hiervoor aan den betrokken persoon geenerlei 
geldelijke vergoeding geeft; dat hij zij n . pa
t ienten te Puttershoek in hun woningen be
haf\(lelt; dat hij voorts niet in de gemeente 
Puttershoek aanwezig is ter vervulling van eene 
betrekking; dat door het gerneentebestuur van 
Putte rshoek tot staving van de opgelegde aan
slagen is aangevoerd, dat de belanghebbende 
voor1 de uitoefening van zij n geneeskund ige 
praHij k en van zijn beroep van apotheker de 
voort lurende beschikking heeft over het per
ceel I chouteneinde 127 te Puttershoek, be
woond door T. v. D. ;· dat het niet geheel juist 
is, dat de aangeslagene aan v. D. geenerlei 
vergo!/rling zou geven voor het gebrnik van 
diens woning; dat toch de aanges lagene m et 
Nieuwjaar den spaarpot van de kinderen van 
v. D. met een zeker bedrag pleegt aan te vu!-
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Jen, hetgeen hij waarschijnlijk niet zou doen , 
indien diens woning niet voortdurend tE! zijner 
besohikking was; dat, a l moge de aangesla
gene aan v. D. geen bepaalde beloon ing geven 
voor het gebru ik van <liens woning, hij niet
tem in tijdens het belastingjaar over dit per
ceel de beschikking heeft gehad; dat de clien
ten van den aangeslagene zich immers aan de 
woning van v. D . vervoegen, om boodschappen 
voor den aangeslagene af te geven en medicij 
nen af te halen; dat de aanges lagene, die om 
den a nde ren dag voor de u itoefening van zijn 
praktijk te Puttershoek komt, zich bij zijn 
komst te Puttershoek aanstonds begeeft naar 
de wo ning van v. D., om de adressen op te 
nemen van de personen, di e bezoek van hem 
wenschen te ontvangen; dat hij zonder een 
dergelijk ,,station" te Puttershoek zijn pra k
tijk a ldaar bezwaarlijk zou kunnen uitoefenen; 
dat het opnemeo ten huize van v . D. van de 
voor den aangeslagene ingekomen boodschap
pen een onafscheidenlij k onderdeel ,vormt van 
de praktijk van den aangeslagene; dat de 
aangeslagene derhalve op meer dan 90 dagen 
van elk der belastingjaren over de woning van 
v. D. de beschikking heeft gehad tot persoon
lijke uitoefening van zijn beroep van genees
heer; clat het afhalen van de door den aan
geslagene klaargemaakte medicijnen ten huize 
van v. D ., diens woning bovendien stempelt 
tot eene vaste inrichting tot persoonl ij ke uit
oefening door den aangeslagene van zij n be
roep van apotheker; dat Ged . Staten van oor
deel zij n dat bet antwoot'Cl op de vraag, of de 
woning van v . D. is aan te merkeo als eene 
vaste iorichting, waarover de aangeslagene op 
m eer dan 90 dagen van elk der belastingjaren 
de beschikking heeft geha d tot persoonlijke 
uitoefening van zijn beroep, afhankelijk is van 
de verhouding tusschen den aangesl agene en 
genoemden v. D. ten opzichte van het gebruik 
van diens woning; dat omtrent deze verhou
ding is gebleken, dat v. D. zonder eenige ver
plichting zij nerzijds, op zich genomen heeft 
voor den aangeslagene verschi ll ende diensten 
te veqichten, terwijl de aangeslagene niet ver
pl icht is hem deswege eenige vergoeding, in 
we! ken vorm ook, te verstrekken; dat deze 
di ensten van v. D. o. m . bestaan in het op
bergen in zijn woning van door den aanges la
gene gereed gemaakte medicijnen tot dat deze 
medicij nen door de c lienten van den aange
slagene worden gehaald , zoomede in het te 
woord staan aan zijne woning van den aange
slagene opda t deze, hetzij van v. D. , hetzij 
van diens huisgenooten, kan vernemen, wat 
zij n patienten te Puttershoek van hem wen
schen, of wat zij hem kenbaar willen maken; 
dat v. D. door deze prestaties het . gebru ik van 
zij n woning noch geheel noch gedeeltel ij k aan 
den aangeslagene afstaat; dat voorts het per
ceel :i. ijne bestemming, om uitsluiteod te di e
rien tot \voning van v. D. door de prestaties 
van deze ten behoeve van den aanges l agene 
niet verl iest en de aangeslagene doord ien v. 
D. bepaalcle di ensten voor hem verricht, niet 
geacht kan worden de beschikking te verkrij
gen over de woning van v. D. of over een 
dee! daarvan, noch in die woning aanwezig 
te zij n tot u itoefening va n een beroep of be
drijf ; da t de aangeslagene, di e te 's-Graven
deel hoofd verblij f heeft, derhalve niet geacht 
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ka n worden op meer dan 90 dagen van elk 
der belastingjaren te P uttershoek de besch ik
king te hebben gehad over eene vaste inr ich
t ing tot persoonlij ke uitoefen ing van zijn be
roep, terwij l h ij evenmin geacht kan worden 
op meer dan 90 dagen van elk der belasting
jaren ter uitoefen ing van zijn beroep te P ut
tershoek aanwezig te zij n geweest in eene 
vaste inricht ing· a ls bedoeld in art. 244a, eer
ste l id, 3°, laatste gedeel te, der Gemeentewet; 
dat voorts niet is gebleken, dat de aangesl a
gene ui t ancleren hoofde over de belasting
jaren 1926/27 en 1927/28 ingevolge het be
paalde bij ·art. 244a, eerste lid, 3° der Ge
meentewet a ls forens in de plaatsel ij ke be
lasting naar het inkomen en in de heff ing 
van opcenten op de hoofdsom der Rij k inkom
stenbela t ing der gemeente P uttershoek moet 
word en betrokken ; 

dat van deze besluiten het gemeentebestuur 
van P uttershoek bij Ons in beroep i geko
men, in hoofdzaak aanvoerende dat de wooing 
van v. D . fe itelij k op meer dan 90 dagen van 
elk der belastingjaren ter beschikking van den 
aangeslagene is geweest voor de uitoefening 
van zijn beroep; dat deze woning dien tbaar 
was gemaakt voor de persoonlijke u itoefening 
van de geneeskundige praktij k van den aan
geslagene; dat hij immers in de woning van 
v. D . de voor hem afgegeven hood chappen 
opneemt, terwijl ook de voor zij n patienten 
te P uttershoek bestemde medicijnen in deze 
woning werden gedeponeerd en aldaar door 
of namens de patienten warden afgehaal d ; 

0. dat, daargelaten of M. C. V . over de be
lastingjaren 1926/27 en 1927/28 de beschik
king h ad over de woning van v. D. te P ut
tershoek, deze woning niet voor hem bestemd 
was om daar in persoonlijk zijn beroep van 
ar ts ui t te oe fenen, aangezien noch de inr ich
t ing van deze woning noch het gebru ik, dat 
hij er van maakte door aldaar te vernemen 
bij welke pat ienten zijn komst was verzocht en 
door a ldaar medicij nen voor patienten achter 
te laten, de lotsom rechtvaardigen, dat deze 
woning mede bestemd was voor de persoon
lij ke uitoefening door den aangeslagene van 
zij n beroep; 

dat evenm in is gebleken van andere om
tand igheden, op grond waarvan hij krachtens 

art. 244a, 1 id 1, 3° der Gemeentewet, als 
werkforens in de gemeente P uttershoek over 
de belastingja ren 1926/27 en 1927/28 kan wor
den aangeslagen; 

Gez ien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
(A. B .) 

11 J uli 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 244a.) 

Als werkforens moet worden beschouwd 
de cha uffeur d ie, in dienst van een parti
culier, dagehjks een kind van zijn patroon 
per auto naar een school in de gemeente 
brengt. 

Wij WILHELMI N A , enz.; 
Be chikkende op bet beroep, ingesteld door 

het gemeentebestuur van Woudenberg tegen 
de ui tspraak van Ged. Staten van Utrecht van 
15 October 1928, l e Afd. N°. 2891/1939, op 
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de bezwaarsc:hri ften tegen den aansla~ als 
werkforens over het belastingjaar 1927/~ der 
gemeente Zeist, opgelegd aan G. H . R. te 
W'oudenberg; 

Den Raad van State, enz. ; 
0 . dat G. H. R. te Woudenberg over het 

belastingjaar 1927/28 als werkforens in de ge
meente Zeist is aanges lagen ; 

dat, nadat door hem en door den R aad der 
gemeente Woudenberg tegen d ien aanslag bij 
Ged. Staten bezwaren waren ingebracht, di t 
College bij besluit van 15 October 1928, l e 
afd . 0

• 2891/1939, de ingebrachte bezwaren 
ongegrond heeft verklaard, ui t overweging, 
dat bet hun College, na zoowel schriftelij ke 
als mondelinge behandeli ng van de onderha
vige bezwaarschriften gebleken is, dat G. H. 
R., die als chauffeur-hu isknecht in dienst is 
van P . A. G. baron v. H. v. B . te Wouden
berg, in het belastingjaar 1927/28 op meer 
clan 90 dagen in de gemeente Zeist aanwezig 
is geweest tot vervulling van zij ne gemelde 
be trekking; dat derhal ve de betwiste ,ianslag 
terecht is opgelegd; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoe r t, 
dat R. uit den aard zij ner betrekking gehou
den is tot het vervull en van d ie opdrachten, 
welke zijn patroon hem verstrekt ·en waartoe 
clan behoort het per auto overbrengen en te
rughalen van Zeist van een der kinderen van 
zij n patroon, dat te Zeist eene school bewekt; 
dat hij is aangesteld tot het verrichten van 
huiselij ke diensten, tot die werkzaamheden 
n.l., welke zich beperken tot de wooing en de 
onmiddellijke omgeving daarvan, die hem a ls 
gevolg van zijne onderge chiktheid worden 
gegeven, waartoe dan als kle in onderdeel be
hoort het voormelde overbrengen van een kind 
naar de school te Zeist; dat hij n iet is aan
gestel d als chauffeur voor den dagelijkschen 
rit naar Zeist, en zij n arbeid a lzoo niet gelij k 
is aan dien van een autobus-chauffeur wiens 
betrekking u itsluitend is het dagelij ks rij den 
langs een bepaalde route; dat hij alzoo een 
opdracht vervult in zijne betrekking en zijne 
vorenomschreven handelingen niet zij n het 
vervulen van zijn betrekking; dat voorts voor 
de aanwezigheid ter vervull i ng van eene be
trekking iu eene niet-woongemeente eeniger
lei band client te bestaan tusschen de betrok
ken gemeente en den elders wonenden patroon, 
d. w. z. dat de bemoei ingssfeer van den werk
gever zich client uit te strekken tot buiten de 
gemeente gelijk zulks b.v. het geval is met 
den aannemer van eenig bouwwerk elders of 
met _den grondeigenaar wiens bezittingen zich 
ook in andere gemeenten uitstrekken; 

0 . dat mede blij kens het in het berqep
schrift aangevoerde, G. H. R . op meer dan 
90 dagen van het belastingjaar 1927/28. .. te 
Zeist aanwezig is geweest tot vervulling, van 
zij ne betrekking van chauffeur-h uisknecht; 

dat hij dus terecht overeenkom t ig a rt. 244a, 
l e l id, onder 3°. der Gemeen tewet in die •ge
meente als forens is aangeslagen, en •µed. 
Staten bij hun bestreden besluit terecht de 
daarrogen ingebrachte bezwaren ongegrond 
hebben verklaard; 

Gezien de genoemde Wet; , 
H ebben goedgevonden en verstaan: , 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(AT B.) 
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11 lf);li 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(&emeentewet Art. 244a.) 

De arts, aangesteld door een ziekenfonds 
tot het bebandelen van de leden van het 
fonds, verricht die behandeling in de uit
oefening van een betrekking in den zin 
van 3°. van het art-ikel. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
B eschikkende op het beroep, ingesteld door 

het gemeentebestuur van H ellevoetsluis tegen 
de uitsnraak van Ged. Staten van Zuid-Hol
land van 5 N ovember 1928, G.S. N°. 257/2, 
op zijn bezwaarschrift tegen den aanslag als 
,verkforens in de gemeente Nieuw-Helvoet, 
opgelegd aan S. B. te H ellevoetsluis, over het 
belastingjaar 1927/28; 

Den .Raad van State, enz.; 
0. dat S. B. te H ellevoetsluis over het be

lasting jaar 1927/28 te Nieuw-H elvoet a ls 
werkforens is aangeslagen; 

dat, nadat het gemeentebestuur van H elle
voetsl uis daartegen bij Ged. Staten van Zuid
Holland bezwaar had ingebraoht, deze bij hun 
besluit van 5 November 1928, G.S. N °. 257/2, 
de reolame ongegrond hebben verklaard, daar
bij o. a. overwegende, dat de adressant tegen 
dezen aanslag bezwaar heeft gemaakt, aan
voerende, dat de aanslag is opgelegd op grond 
van het feit, dat de aangeslagene op meer dan 
90 dagen van het belastingjaar te Nieuw-Hel
voet aanwez ig is geweest, tot uitoefening van 
zijn geneeskundige praktijk; dat een aanslag, 
op dezen grond opgelegd, geen steun vindt in 
art. 244a, eerste lid, 3°. der Gemeentewet; dat 
door het gemeentebestuur van Nieuw-Helvoet 
tot staving van den opgelegden aanslag is 
.aangevoerd , dat de aangeslagene door het be
stuur van de te H ell evoetsluis gevestigde Zie
ken- en Begrafe nisbus is aangesteld a ls ge
neeskundige om de te Nieuw-Helvoet wonende 
leden van <lit fonds te behandelen tegen eene 
bepaalde vergoed ing per I id ; dat hij ter ver
vulling dier betrekking t ijdens het belasting
jaar regelmatig ten minste vier malen per 
week in de gemeente . ieuw-Helvoet aanwezig 
is geweest; dat Ged. Staten van oordeel zij n, 
dat uit de geschiedenis van de totstandkoming 
der huidige redaotie van art. 244a, eerste lid, 
3° . der Gemeentewet, waarbij het woord 
,, <l ien tbetrekking" door ,,betrekking" werd 
vervangen, en uit den samenhang dezer wets
bepaling met art. 244b der Gemeentewet blijkt, 
cla~ onder ,,betrekking" in deze bepalingen 
niet a ll een een <lien tbetrekking moet worden 
verstaa11, <loch, naar de meen ing van hun Col
lege, in verband met het doe! der heffing 
iedere funotie, tot het vervullen waarvan men 
door a nderen wordt geroepen en aan de ui t
-0eflming waan·an in den regel dan we! in het 
bijzondere geva l middellijk of onmiddellijk 
·stoffelijke voordeelen zijn verbonden, onge
.acht, of eene dienstverhouding aanwez ig is of 
niet; dat uit het vorenstaande volgt, dat de 
aangeslagene a ls fondsdokter voor de Zieken
en Begrafenisbus te H ellevoetsl u is eene be
trekl<ing vervult in den zin van art. 244a, 
eerste l id, 3°. der Gemeentewet; dat hij ter 
vervulling van die betrekking op meer dan 
90 dagen van het belastingjaar te Nieuw
H elvoet aanwezig is geweest; dat de aanslag 
mitsdien terecht is opgelegd; 

dat van <lit besluit het gemeentebestuur van 
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Hell evoetsluis bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoe1·ende, dat z. i. de aanslag ten onrechte 
is opgelegd; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken S. B. 
te Hellevoetsluis door het bestuur van de Zie
ken- en Begrafenisbus, gevestigd te H elle
voetsluis; is aangesteld als genee kundige, om 
de te Nieuw-Helvoet wonende leden van <lit 
fonds te behandelen tegen eene bepaalde ver
goed ing per l id ; 

dat deze functie moet worden aangemerkt 
als e(lne betrekking in den zin van art. 244a, 
eerste lid , onder 3°. der Gemeentewet; 

dat S. B. bi ij kens de stukken in het be! as
tingjaar 1927/28 regelmatig ten minste vier 
malen per week in de gemeente Nieuw-Hel
voet voor deze hem opgedragen fondspraktij k 
aanwezig is geweest; 

dat hij dus op meer dan 90 dagen van het 
genoemde belastingjaar te ieuw-Helvoet aan
wezig is geweest tot het vervul I en van eene 
betrekking; · 

dat derhalve de aanslag steunt op a rt. 244a, 
eerste lid, 3°. der Gemeentewet en Ged. Sta
ten <lien tereoh t hebben geh andhaafd ; 

Gezien de G~meentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B .) 

11 J uli 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 244a.) 

Een kantoor houdt niet op de vaste 
inrichting ter uitoefening van iemands 
beroep te zijn door het enkele feit dat hij 
door ziekte verhinderd is het beroep uit 
te oefenen. 

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

M evrouw P. J. A. J. , geboren v. B ., te W as
senaar, tegen de uitspraak van Ged. Staten 
der provincie Zuid-Holland , op haar bezwaar
schrift tegen den aanslag als werkforens over 
het belastingjaar 1926/27, gemeente Leiden, 
opgelegd aan wijlen haar eohtgenoot J . W . 
V. H . ; 

Den Raad van State, enz. ; 
0 . dat nu wijlen J . W. v. H . te W assenaar 

als werkforens over het belasti ngjaar 1926/27 
in de p laatselijke inkomstenbelasting der ge
meente Leiden is aangeslagen; 

dat, nadat zijne weduwe P. J. A. v. H ., ge
boren v. B ., daartegen bij Ged. Staten van 
Zuid-H oll and bezwaren h ad ingebracht, <lit 
Coll ege bij be luit van 22 October 1928 P. N°. 
896 (3e Afd.) G.S. n°. 142, de bezwaren on
gegrond heeft verklaard, uit overweging, dat 
wij len de aangeslagene, die te Wassenaar 
hoofdverblijf had, tot 17 October 1926, den 
datum van zijn overlijden, directeur is ge
weest van de Naamlooze Vennootschap Ge
broeders v. H .'s H outhandel te L e iden ; 

dat hij als zoodanig van 1 Mei 1926 tot 17 
October d.a.v., alzoo gedurende meer dan 90 
dagen van het belastingjaar, de beschikking 
heeft geha d over het kantoor dezer vennoot
sohap a ldaar; dat <lit kantoor voor zij ne werk
zaamheden a ls directeur was bestemd en in
gericht; dat wijl en de aangeslagene dus op 
meer dan 90 dagen van het belastingjaar over 
het kantoor der aamlooze Vennootsohap Ge-
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broeders v. H.'s Houthande l te Leiden de be
sch ikking heeft gehad tot persoonlijke uit
oefening van zijne betrekking van directeur 
dezer vennootschap; 

dat van het besluit van Ged. Staten Me
vrouw P. J. A. J. -v. B., W eduwe van J. W. 
v. H., bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat wijl en haar echtgenoot J. W. v. H. 
in Januari 1926, derhalve eenige maanden 
v66r den aanvang van het belastingjaar, is 
ziek gewmden en op 17 October 1926 is over
laden; dat hij gedurende zijne ziekte zich niet 
met de zaken van de Naamlooze Vennootschap 
Gebroeders v. H.'s Houth andel te Leiden, 
waarvan hij een der directeuren was, heeft in
gelaten; dat h ij in verband hiermede, naar 
hare meening, geen foren is geweest daar 
hier toch moeilijk kan worden gesproken van 
het ter-beschikking-houden van een kantoor 
tot persoonlijke uitoefening van eene betrek
king; 

0. dat blij kens' de overgelegde stukken nu 
wijl en J. W. v . H . tijdens het belastingjaar 
1926/27 tot aan den dag van zijn overl ijden 
op 17 October 1926 mede-directeur was van 
de Naamlooze Vennootschap Gebroeders v. 
H.'s Houthandel te Le iden ; 

dat hij als zoodanig gedurende <lit tijdvak 
de beschikking heeft geh ad over het in Le i
den gevestigde kantoor der vennootschap; 

dat moet worden aangenomen dat <lit kan
toor, hetwelk naar zijn aard bestemd was voor 
den arbeid der directeuren, terwijl niet i be
weerd, noch van elder gebleken dat in <lit 
bij zonder geval daaraan eene andere bestem
ming is gegeven, voor den aangeslagene is 
bestemd geweest om daarin per oonlijk zijne 
werkzaamheden te verrichten ; 

dat het enkele feit, dat de aangeslagene ten
gevolge van eene ziekte, welke van Januari 
tot 17 October 1926 heeft geduurd, van <lit 
kantoor geen gebru ik heeft kunnen maken, 
in de bestemming der inrich ting geen veran
dering bracht, zoodat, nu niet is beweerd, 
laat staan aangetoond, dat tijdens de ziekte 
van den aangeslagene de bestemming van het 
kantoor i veranderd, ";j!en de echtgenoot 
van de appellante geacht moet worden ook 
van 1 Mei tot 17 October 1926, derhalve op 
meer dan 90 dagen van het belastingjaar 
1926/27 in de gemeente L eiden de beschik
ki ng t.e hebben gehad over eene vaste inrich
ting tot persoonlijke uitoefening van zijne 
betrekking; 

dat de bestreden aanslag dus OYereenkom
stig art. 244a, l e I id, 3°. der Gemeentewet is 
opgelegd en door Ged. Staten mitsdien terecht 
is gehandhaafd; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en ver taan: 

het beroep ongegrond te verklaren . 
(A . B .} 

11 Juli 1929. KO INKLIJK BESLTJIT. 
(Wet Inkomstenbelasting 1914 Art. 53. -
Gemeentewet Art. 244a.) 

Woonplaats en plaats van hoofdverblijf 
van iemand die, bier te lande komende 
wonen, niet dadelijk een vaste woonplaats 
kiest. 
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Wij WILHELMI A, enz. ; 
Beschikkende op het bezwaar, ingeb'racht 

door G. v. D. te Baarn tegen de gemeente, 
waar hij over het belastingjaar 1928/29 in de 
Rijksinkomstenbelasting en in de gerneente
lijke inkomstenbelasting is aangeslagen; 

Den Raad van State, enz.; 
0. dat G. v. D. over het belastingjaar 

1928/29 in de bovengenoemde be lastingen is 
aangeslagen in de gemeente Nij kerk; 

dat hij daartegen bezwaar heeft gemaakt, 
aanvoerende dat hij na zij n komst in eder
land op 2 Juli 1928 zij ne woonplaats heeft 
gevestigd in de gemeente Baarn, aangezien 
hij en zijne echtgenoote sedert 16 Augustu 
te Baarn wonen en hij zij ne kinderen a ldaar 
liet schoolgaan; dat daarna z. i. niet afdoet, 
dat hij om zijne ouders te bezoeken, direct na 
aankomst uit lndi e in Nijkerk ging logeeren 
en eenige weken aldaar verblij f h ield om daar
na reizende door te brengen; 

0. ten aanzien van het bezwaar van den 
reclamant betreffende de toepass ing van art. 
53 der Wet op de Inkomstenbela ting 1914, 
dat op grond van de overgelegde stukken 
moet worden aangenornen, dat G. v. D., di e 
na zijn komst in ederland op 2 Juli 1928 
aanvankelijk te Nijkerk en elders tijdelijk 
vertoefde, niet eerder eene va te woonplaats 
in den zin van art. 53 der Wet op de Inkom
stenbelasting 1914 heeft gekregen, dan toen 
hij zich op 15 Augustus 1928 te Baarn ves
tigde; 

dat hij derhalve nu hij v66r zijne vestiging te 
Baarn geen vaste woonplaats had, voor de 
Rijksinkomstenbelasting te recht is aangesla
gen in de gcmeente N ij kerk, alwaar hij is 
opgespoord ; 

0. ten aanzien van het bezwaar van 
den reel am ant betreffende de toe passing van 
art. 244a der Gemeentewet, dat op grond van 
de overgelegde stukken moet worden aange
nomen, dat G. v. D. hier te lande eerst op 15 
Augustus 1928 hoofdverblij f in den zin van 
art. 244a, eerste lid, .1°. der Gemeentewet 
heeft verkregen en we! in de gemeente Baarn, 
aangezien hij zich na zijn aankomst uit e
derlandsch-Indie eer t in die gemeente defini
tief heeft gevestigd; 

dat daaraan niet afdoet, dat hij tusschen 2 
Juli 1928 en 15 Augustus 1928 tijde lijk te 
Nij kerk en elders heeft vertoefd; 

Gezien de Wet op de Inkomstenbel asting 
1914 en de Gemeentewet; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. het bezwaar ongegrond te verkl aren, 

voorzoover het is gericht tegen den aanslag in 
de Rijksinkomstenbelasting; ,. 

2°. te bepalen, dat G. v. D. voor de toe1;i'as
sing van art. 244a der Gemeentewet voo r het 
belastingjaar 1928/29 moet geacht worden voor 
het eerst hoofdverblijf te hebben gehad te 
Baarn. 

(A. B.} 
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20 Juli 1929. KONINKLIJK BESLUI T. 
((remeentewet Art. 244a.) 

T oepasselijkheid van 4° van het artikel 
t en aanzien van iemand die in de gem eente 
van tijd tot tijd komt logeeren bij zijne 
moeder , aan wie hij een hem toe behoorend 
hu is ten gebruike heeft afgestaan . 

W ij WILHELMI_ A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

D. P. N . te Zwolle tegen de u itspraak van 
Ged. Staten van Gelderland van 14 November 
1928, n°. 25, op zijn bezwaarschrift tegen den 
aanslag a ls woonforens, opgelegd in de ge
meente Hattem over het belastingjaar 1927/28; 

D en R aad van State, enz. ; 
0. dat D . P. . over het belast ing jaa r 

1927/28 a ls woonforens is aangeslagen in de 
gemeente Hattem; 

dat, nadat hij tegen di en aanslag bij Ged. 
S taten van Gelderla nd bezwaar had inge
bracht, cli t coll ege bij beslui t van 14 ovem
ber 1928, 11°. 25, den aanslag heeft gehand
haa fd ; 

clat Ged. Staten daarbij hebben overwogen 
clat ui t het ter zake ingestelde onderzoek is 
gebleken, dat de betwiste aanslag a ls forens 
is opgelegd, omdat de reclamant gedurencle 
meer da n 90 dagen van het belastingjaar 
1927/28 in de gemeente H attem eene gemeubi
leercle waning ter beschikk ing zou hebben ge
had ; clat hij tezam en met zij ne moeder en zij n 
zwager A . in de m aand October 1920 in de 
gem eente H attem een stuk grond kocht met 
het doe! daarop voor gezamenl ij ke rekening 
een l a ndhu is te doen bouwen en clat huis te 
cloen me ubileeren, tot welk e incle door ieder 
hunner voorloopig een ige geldmiddel en wer
den beschikbaar gestel d ; dat door verschi l
lencle omstancligheden di t voornemen n iet ge
heel kon warden volvoerd, en ter voorkoming 
van een procedure omtrent de terzake ge rezen 
geschill en op 21 J a nuari 1926 tusschen par
tij en eene onde rhanclsche akte van <l ading is 
tot stand gekomen, vo lgens welke hij van be
cloelcl vast goecl a lleen eigenaar werd, waar
tegenover de beicle andere partijen o. m . van 
hare verpl ich t ingen te dezer zake werden ont-
heven en zij ne moeder claarbij tevens verkreeg 
het vrij e gebruik en genot van de vorenbe
doelde vil la, genaamd X. en van de daarin 
aanwez ige m e ubileering ; dat deze onderhand
sche akte van <lading op 3 F ebruari 1926 is 
gevolgcl door eene ten overstaan va n den te 
Zwolle gevestigden notaris D. B . verleden 
akte van sche id ing van de tusschen partijen 
bestaancle onverdeeldhe id betrekkelij k gemeld 
huis en erf, waarbij dit vast goed aan den 
reclamant is toebedeeld, dooh waarbij geen 
gewag is gemaakt va n het aan des reclamants 
moeder toegekend recht van gebruik ; dat -
a l moge met eene zekere bedoeling het recht 
van gebru ik in de later ve rl eden akte van 
scheicl ing n iet zij n vMmeld - cle rden a ll een 
rekening kunnen houden met den inhoud van 
de laatstbedoelde authentieke a kte van e igen
dom; dat zul ks te meer klemt, nu de recla
mant tij clens het belastingjaa r 1927/28 gere
ge ld in zij ne gemelde vill a met zij n gez in ver
tuefde en verbl ijf hielcl, en dat, namens den 
reclamant is m eclegeclee ld , dat h ij zelf a lclaar 
tacht ig malen in dat belastingjaar nach tver
blij f heeft gehouden, waarvan dus blijkbaar 
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1 nauwkeurig aanteeken ing is gehouden; clat 
een mogelij k vrij gebru ik en genot de r goecle
r en door des reclamants moeder in di t op
zicht n iet te kort doet aan de waargenomen 
fe iten dat de reclamant en zij n gez in in en op 
het onroe rend goed geregeld aanwezig waren ; 
dat in o nder l ing verband en samenhang cl an 
ook moet warden aangenomen, dat de recla
mant gedurende meer dan negenti g dagen van 
het belastingjaar 1927/28 voor zich of zij n 
gezin eene ge1ne ub ileerde woning in de ge
meente H attem zonder a ldaar tevens hoofd
verblij f te hebben , heeft beschikbaar gehouden 
en de te dier zake opgelegde aanslag als. 
woonforens mi tsdien j u i t is; 

clat van cl it bes luit D. P . N. bij Ons in be
roep is ge kom en, aanvoerende dat hij we l bij, 
a kte van scheiding den 3 F ebrua ri 1928 voor 
den nota ri s D. B. te Zwolle verl eden, e ige
naar is geworden van de v ill a X . met bij ge
legen grond te H attem , <loch di e akte van 
scheid ing eerst is tot stand gekomen, nadat 
een groot aantal verschi ll en , we lke gerezen 
waren tusschen de drie personen, voor wier 
gezam enlijke rekening de grand was aange
kocht, en d ie vi i la was gebouwd - n.l. zij ne 
moecler, Mevrouw de W ecluwe A . P. N .-H. , 
zij n zwager S . A . en hem - waren bee indigd 
door eene clading krachtens welke <la d ing : 
1 °. de genoem cle heer S . A. tegen a fstand 
zij ner r echten ontslagen were! va n al le ver
pl ichtingen, we lke hij ten aanzien dier vil la 
c. a. had ; 2°. door /£evrouw de W eduwe A . 
P. N. -H. afstand gedaan werd van a ll e rnch
ten welke zij op di e vil l a c. a. had , tegen 
ontslag van a ll e op haar ter zake rustende 
verp l ich t i ngen en tegen toekenni ng va n het 
recht om, enkel tegen vergoeding van een be
drag van f 50 per jaar voor g rondbelasting 
en kosten van assurantie, haar !even lang het 
vr ij e gebruik dier vi lla c. a. te hebben ; en 
3°. h ij (reclamant} eigenaar zou warden der 
gemelde vi ll a c. a. onier ve rpl ichting a. om 
ve rder a l le schu lden ter zake van den aan
koop van den grnnd, van den bouw der villa 
en de aanschaffing de r meubelen gem aa kt, 
voor zij ne rekening te nemen en b. om Me
vrouw de W eduwe N. onder de gemelde bepa
lingen gedurende haar Leven het gebruik der 
vi ll a te laten hebben; clat d ie <lading behoor-
lij k bij onclerhandsche akte, geteekend den 21 
J a nua ri 1926 is vastge legd; dat echter Ged. 
Staten het bij die overeenkomst van <l ad ing 
overeengekomene hebben ter zij de gesteld OP' 
grond ,, dat derden a ll een rekening kunnen 
houden met den inhoud de r autbentieke akte 
van e igendom" , welke door de overschrij ving 
ten hypott, eekkantore is openbaar geworden; 
dat d ie Ste lli ng z. i. ech ter volkomen onju ist 
is; dat toch niem a ncl zal will en of kunnen 
beweren dat, wan neer een persoon krachtens 
akte van koop of sche id ing e igenaar is van 
een ig h ui s c. a. - welke akte door overschrij - · 
ving ten hypotheekka ntore is openbaar ge
maakt - en hij <l it hu is c. a. bij onderhand
sche akte verhuurd heeft aan een a ntler - hij 
clesn iettegenstaande gerekend moet warden. 
,,voor zich een gemeubil eerde waning te heb
ben beschikbaar gehouden" ; dat er geen en
kel e reden is op grand waarvan we l met een 
onderha ndsch huurcontract, <loch niet m et een 
in onderhandsci1en vorm opgemaakte akte va n. 
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<lading rekening moet worden gehouden ; dat 
het dan ook aan geen twijfel onderhevig is, 
dat bij de beoordeeling, of art. 245 der Ge
meentewet in deze toepasselijk is, rekening 
gehouden moet worden met alle ter zake der 
viii a X . bestaande contracten en het er ook 
niets toe doet, of deze in authentieken of in 
onderhandschen vorm zijn opgemaakt en deze 
al of niet door overschrijving ten hypotheek
kantore zij n openbaar gemaakt; dat het er 
a ll een om gaat of die contracten werkelijk be-
taan en te goeder trouw zijn aangegaan, clan 

we! of zij slechts gefingeerd zijn; dat <lit 
laatste noch in de stukken noch bij de monde
linge behandeling van de zij de der gemeente 
Hattem of van Ged. Staten van Gelderland 
ook maar met een woord is beweerd en het 
bestaan der bovenbedoel de geheel te goeder 
trouw aangegane contracten dan ook be
schouwd mag worden in confesso te zijn; dat 
geheel in overeenstemming hiermede Mevrouw 
de Weduwe A. P. N. geboren H . : 1°. in het 
Bevol kingsregister der gemeente Hattem is 
ingeschreven als bewonende de gemelde villa 
X.; 2°. is aangeslagen in de personeele be-. 
lasting, welke ter zake van die villa verschul
cligd i , en 3°. als ingezetene der gemeente 
I-Iattem is aangeslagen op het kohier dier ge
rneente in de Rijks- en gemeentelijke Inkorn
stenbelasting en in de Verrnogensbelasting 
enz.; dat het niet rnogelijk is, dat eenzelfde 
gerneubileerde woning, gelijktijdig ter be
schikking van twee verschillende, ieder een 
volkomen afzonderlijk gezin vorrnende, perso
nen zou zijn, en, nu Mev rouw de Weduwe A . 
P. N.-H. in overeenstemming met de werke
Jijkheid voor alle belastingwetten als de wette
lijke bewoonster en gebruikster der villa wordt 
behandeld en deze krachtens het desbetreffen
de contract het geheele jaar door voor zich 
het gebruik van- en de beschikking over de 
bedoelde villa heeft, het niet mogelijk is te 
beweren dat hij (rec!all!lant) voor zich .en zij n 
gezin gelijktijdig ook de beschikking over die 
woning zou hebben; dat nochtans Geel. Sta
ten van Gelderland van oordeel blijken te zijn, 
dat deze onmogelijkheid wel rnogelijk is , en 
zij meenen dat dit ook hieruit zou volgen: 
dat hij (reclamant) tijdens het belastingjaar 
1927/28 geregeld in de gernelde villa met zijn 
gezin vertoefde en verblijf hield en dat ,,na
mens den reclamant is rnedegedeeld, dat hij 
zelf aldaar 80 malen in dat belastingjaar 
nachtverblijf heeft gebouden, waarvan dus 
bl ijkbaar nauwkeurige aanteeken ing is gehou
den"; dat het geheel onwaar is, dat hij tijdens 
het belastingjaar 1927/28 geregeld in de ge
melcle villa met zijn gez in zou hebben ver
toefd of verblij f gehouden; dat hij we! in de 
zomermaanden veel met zijn gezin bij zijne 
a ll een wonende rnoeder gelogeerd beeft, doch 
dit geheel iets anders is clan hetgeen Geel. 

taten in hunne beschikking gelieven te be
weren; dat bovendien de cone! usie van Ged. 
Staten van alle logica gespeend is, aangezien 
wanneer hij inderdaad gedurende meer clan 
90 clagen eene gemeubileerde woning voor zich 
en zijn gezin in de gemeente Hattem had be
schikbaar gehouden, het volslagen overbodig 
zou zij n geweest te gaan noteeren hoeveel 
nachten door hem binnen die gemeente nacht
verblijf werd gehouden, maa~ dit juist ge-
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schieclde omdat hij, niet eene gemeubileerde 
woning te zijner beschikking hebbende en we
tende dat de gemeente Hattem steeds controle 
bierop uitoefent, moest zorgen in de woning 
zijner moeder minder clan 90 malen nachtver
bl ijf te houden, opdat hij niet op anderen 
grond in de forensenbe lasting zou kunnen 
worden aangeslagen; 

0. dat blijkens de stukken de villa X . eigen
dom is van den aange lagene, <loch dat deze 
vill a door hem gemeubileerd gedurende het 
belastiugjaar 1927/28 in gebruik was afgestaan 
aan zijne moeder; 

dat niet aannemelijk is gemaakt, dat feite-
1 ijk de aangeslagene daarnevens voor zich of 
zijn gezin deze gemeubi leerde woning heeft 
beschikbaar gehouden: 

dat hij daar wel herhaaldelijk bij zijne moe
der kwam logeeren, doch dat hieruit zonder 
meer niet volgt, dat hij de woning mede voor 
zich of zijn gezin beschikbaar heeft gehouden; 

dat evenmin is gebleken, van andere om
standigheden op grond waarvan hij over het 
belastingjaar 1927/28 als woonforens in de ge
meente Hattem kan word en aangeslagen ; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden beslui t 
van Ged. Staten van Gelderland den aanslag 
van D. P. N . als woonforens in de gemeente 
Hattem over het belastingjaar 1927/28 te ver
nietigen. 

(A. B.) 

30 Augustus 1929. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 244a.) 

Toepasselijkheid van 3° van bet artikel 
ten aanzien van den in Indie werkzamen 
clirecteur eener naamloozl') vennootscbap 
die tijdens zijn verlof bier te lande relaties 
heeft aangeknoopt en onderhouden en zich 
a!daar ten kantore op de hoogte van den 
gang der zaken heeft gesteld. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

Mr. S. C. H. N. te Amsterdam, gemacbtigde 
van G. B. F. v. H. v. d. S. (thans) te 's-Gra
venhage, tegen de uitspraken van Ged. Staten 
van Noord-Holland van 13 Juni 1928, 0 • 50, op 
zijne bezwaarschriften tegen de aanslagen als 
werkforens over de belastingjaren 1923/24, 
1924/25 en 1925/26, in de gemeente -Amsterdam 
opgelegd aan den laatstgenoemde ; 

Den Raad van State, enz. ; 
0. dat G. B. F . v. H . v. d. S., thans wo

nende te 's-Gravenbage, destijds te Bloemen
daal, over de belastingjaren 1923/24, 1924/25 
en 1925/26, als werkforens in de plaatselijke 
inkomstenbelasting der gemeente Amsterdam 
is aangeslagen ; 

dat, nadat Mr. S. C. H. N. te Amsterdam, 
namens den aangeslagene, daartegen bij Ged. 
Staten van oord-Holland bezwaar gemaakt 
had, <lit College bij besluiten van 13 Juni 
1928, N°. 5(), de reclames ongegrond heeft 
verklaard; 

dat van deze besluiten Mr. S. C. H. N. als 
gemachtigde van G. B. F. v. H. v. d. S. bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvo.erende, dat 
de aangeslagene in de betrokken belasting
jaren directeur wa van de te Semarang ge-
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vest igde en aldaar kantoor houdende Naam
looze Vennootschap Semarangsche Administra
tie-Maatschappij, en met verlof in Nederland 
vertoefde ; dat hjj te Amsterdam niet beschik
te over eene voor de uitoefening van zijn per
soonlijk werk bestemde vaste inrichting ; dat 
hij wel op meer dan 90 clagen van het betrok
ken belastingjaar te Amsterdam geweest is, 
maa1· niet tot uitoefening van de voormelde 
betrekkino, doch tot het aanknoopen en on
derhouden van relaties; dat hij ook niet uit 
anderen hoofclc oncler bet bereik van art. 244ct, 
l e lid, 3°. der Gemeentewet vie!; 

0. dat G. B. F. v . H. v. d. S. gedurende 
de belastingjaren 1923/24, 1924/25 en 1925/26 
was directeur van de Naamlooze Vennootscbap 
Semarangscbe Administratie-Maatscbappij, ge
vestigd en kantoor boudende te Semarang 
(Nederlandsch-Indie) ; 

dat bij t ijdens deze belastingjaren tijdelijk 
bier te lande heeft vertoefd ; 

dat, al moge bij in dien tijd, blijkens de 
stukken, op meer clan 90 dagen van elk der 
genoemdt> belastingjaren bet bijkantoor der 
vennootschap te Amsterdam hebben bezocht, 
hieruit niet volgt, dat de aangeslagene, wiens 
zetel voor de uitoefening van zijne genoemde 
functie te Semarang was, terwijl niet is ge
bleken, dat hij in Nederland vertoefde anders 
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clan met verlof, geclurencle dien tijd te Am
sterda m aanwezig is geweest tot vervul ling 
van zijne betrekking; · 

dat daaraan niet afdoet, dat de aangesla
gene zich zijn verblij f hier te lande ten nutte 
maakte door bet aanknoopen en onderhouden 

. van relaties en hij zich op het bijka ntoor der 
Vennootscbap t e Amsterdam, waar voor hem 
geen werkzaamheden te verrichten waren , op 
de hoogte bleef stellen van den gang van za
ken der vennodscha_p ; 

dat ook niet is gebleken, dat hij t ijdens de 
genoemde belastingjaren verkeerde in een der 
andere in art. 244a, eerste lid, onder 3°. der 
Gemeentewet vermelde crevallen ; 

dat derhalve de opgelegde aanslagen strij
den met art. 244a, eerste lid, onder 3°. der 
Gemeentewet en mitsdien door Geel. Staten 
ten onrecbte zijn gehanclhaafd ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevond.en en verstaan : 

met vernieti~ing va n de bestreden uitspra
ken van Geel. 1:-itaten van Noord-HollfLnd van 
13 Juni 1928, N°. 50, de aanslagen van G. B . 
F . v. H. v. d. 8., thans te 's-Gravenbage, als 
werkforens in de gemeentelijke inkomstenbe
lasting der gemeente Amsterdam over de be
lastingjaren 1923/24, 1924/25 en 1925/26 te 
vernietigen. (A. B.) 

ERRATUM. 

Lee op bladz. 752 noot in plaats van ,,Nov.": ,, Mei". 

1929. 68 
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Ambtenaren. Zie: RijksamJ,tenarenenwerklieden 
Ambtenarenwet. Wet, houdende regelen be

treffende den rechtstoestand van ambtenaren. 
. 530. 12 Dec. 

Arbeid. Arrest van den Hoogen Raad. (Ar
beidswet 1919, art,. 1. ) - Art. 1 eerste lid 
sub d, der Arbeidswet zondert enkel uit zoo
danige werkzaamheden, welke als huishoude
lijke arbeid buiten eenige onderneming in 
een huishouding plegen voor t e komen. De 
Rb. mocht i. c. aannemen, dat de werkzaam
heden van het zoontje van den slager - door 
haar als het ,,rondbrengen van vleesch" bij 
de klanten gequalificeerd - niet a ls huiselijke 
diensten buiten eenige onderneming in een 
huishouding plegen voor te komen. - W ei 
blijkt uit de geschiedenis der genoemde bepa
ling, dat naar de bedoeling van den wetgever, 
onder bepaalde om~tandigheden ook het doen 
van boodschappen ten behoeve van een 
onderneming onder die bepaling kan vallen, 
<loch bij de uitlegging der op zich ze!I duide
lijke bepaling mag een daarvan afwijkende 
bedoeling niet in aanmerking komen. 

21 Jan. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 

va n 4 October 1920, S. 773, laatstelijk gewij
zigd bij het K. B. van 21 December 1928, 
S. 492, tot vaststelling van een Algemeenen 
Maatregel van Bestuu r, als bedoeld bij artikel 
82 der Arbeid wet 1919. . 266. 27 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Arbeidswet 
artt .. 1 en 74). De opvatting der R echtb., dat 
het wettelijk begrip ,,werkzaamheden in een 
onderneming" geenerlei verband ·t usschen de 
onderneming en dengene, die de werkzaamhe
den verricht, vereischt wordt en voldoende 
zou wezen het verricht zijn der werkzaamhe
den ten behoeve van de onderneming, is on
juist. Van werkzaamheden verricht in een 
onderneming kan a lleen sprake zijn, indien 
degenen, die de werkzaamheden verrichten, 
tot de onderneming in de uetrekking staan a ls 
patroon of als arbeider. Daarnaar had de 
R echtb. i. c. een onderzoek behooren in te 
stetlen, hebbende zij, door dit na te laten niet 
naar den grondslag der telastlegging beraad
slaagd en bes!ist. Vernietiging v. h. vonnis. 
-Cone!. Adv.-Gen.: Wil een hoofd of bestuur
der eener onderneming aansprakelijk gesteld 
kunnen worden voor naleving van de bepa
lingen der Arbeidswet, in bepa11,lde vertrekken, 
dan dient het hoofd of de bestuurder eenige 
zeggenschap te hebben, hetzij over hetwerk
lokaal, hetzij over dengeen, die de arbeid 
verricht. R et is niet gebleken, dat het naaien 
van de knoopen op kaar ten georga.niseerd is 

a ls dee! der onderneming en evenmin, dat de 
kinderen, d ie thuis werden aangetroffen, bezig 
zijnde met het opnaaien, iets met de onder
neming te maken hadden. De in het vonn is 
aangewezen redengevende feiten en omstan
digheden kunnen de daarop gegronde be
slissing niet dragen. 27 Mei. 

- Besluit tot vaststelling van een a lgemeenen 
maatregel van bestnur, a ls bedo~ld bij de 
ar tikelen 14 en 96 der Arbeidswet 1919, met 
betrekking tot arbeid op Zondag in het 
transportbedrijf te land. . 306. 6 Juni. 

- Besluit tot vaststelling van het tijdstip, 
waarop met betrekking tot arbeid in het 
transport,bedrijf te land de artikelen 14, 19 
en 20 der Arbeidswet 1919 in werking treden. 

. 307. 6 Juni. 
- Gewijzigd . S. 588. 30 Dec. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld bij de 
ar t ikelen 44, 47, 68, elide lid, en 91 der Ar-
beidswet 1919. S. 313. 13 Juni. 

- Gewijzigd. S. 587. 30 Dec. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip, 

waarop met betrekking tot arbeid in winkels 
verschi llende bepalingen der Arbeidswet 1919 
in werking treden. S. 369. 25 Juni. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij de 
artikelen 14, tweede lid, en 96 der Arbeidswet 
191!1, met betrekking tot arbeid van toon
kunstenaars in bioscoopen op Zondag . 

. 380. 4 J uli. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Arbeidswet 

1919 a rt. 1 ; Mijnwet 1903 art,. 10.) - Uit de 
geschiedenis der Arbeidswet 1919 volgt, dat 
a11,n a rt . 1 v. h. K . B. van 24 Augustus 1920, 
S. 721, de beteekenis is t e hechten, dat, 
zoolanl!' de wet van 26 Maart 1920, S. 156, tot 
wijziging der Mijnwet 1903, S. 1904 n°. 73 
niet in werking zal zijn ~etreden, alle bij de 
exploitat ie eener mijn llehoorende boven
gronds gelegen werken en inrichtingen - met 
uitzondering alleen van kantoren - evenals 
tot dusver aan de werking der Arboidswet 
blij ven ontt rokken. - De werkzaamheden, 
ver richt op het terrein der mijn aan een g, 
bouw, hetwelk door de mijndirectie bestemd 
was voor een synthetische ammoniakfabriek 
als een nevenbedrijf der mij n, zijn mitsd ien 
in den wettelijken zin te beschouwen a ls werk
zaamheden in een bovengronds gelegen werk, 
behoorende bij de exploitatie eener mjjn. 
Aan deze opvatting, die in overeenstemming 
is met de str ekking der Mij nwet van 1810, 
staat niet in den weg, dat de fabriek op groo
ten afstanrl van den zetel der mijn zal komen 
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en het bedrijf, hetwelk daarin zal worden 
uitgeoefend , niet een geheel zal vormen met 
het bedriif v . h. delven van steenkolen, n6ch 
voor een· steenkolenontginnin~ noodzakelijk 
is. E venmin is van belang, dat, het in deze een 
nog slechts in aanbouw zijnde fabriek be
trof. - De omstandigheid, dat de werkzaam
heden plaats vonden in een in aanbouw zijnd 
bouwwerk (ar t . 2 I aanhef en C der Arbeids
wet 1919) en bet feit, dat requirant als direc
teur cler N. V. ,, Internationaal Gewapend 
Betonbouw" dat bouwwerk had aangenomen, 
zijn op grond v. h. bovenstaande niet afdoende 
voor de t oepas elijkheid der Arbeidswet. -
Vernietiging v. d . vonnissen der Rb. en v. d. 
kantonrechter, die de Arbeidswet toepasselijk 
achtten. - Cone!. Adv.-Gen. cf. 21 Oct. 

- Besluit tot vaststelling van het t ijdstip, 
waarop. met betrekking tot arbeid van toon
kunstenaars in bioscopen de a rt ikelen i 4, 19 
en 20 der Arbeidswet 1919 in werking treden. 

S. 477. 4 Nov. 
- Arrest van den H oogen R aad . (Arbeidswet 

1919. ar tt. 1 en 2.) - De omstandigheid, dat 
de op te werpen dijk slechts moest dienen tot 
fundament voor een spoorbaan, het aange
nomen hoofdwerk, ontneemt- aan den dijk 
niet het karakter van een in aanbouw zijnd 
grondwerk, al zou clan ook de aanleg van een 
spoorbaan OJ?. zich zelf niet a ls een grondwerk 
kunnen worden beschouwd. - Terecht heeft 
de R ec htb. bes!ist, dat de arbeid ·werd ver
richt in de onderneming, waar van verdachte 
hoofd en bestuurder was , in een werkplaats 
daarvan. De R echt b. toch heeft. vastgesteld, 
dat als stoker bedienen v . e. locomotief v. e. 
zandt rein geschiedde voor het aanvoeren van 
zand tot den aanleg v. e. ringdijk, welke aan
leg zonder dien aanvoer niet denkbaar was 
en dat de onderneming, waarvan verdachte 
hoofd en bestuurder was, a l die werkzaam
heden op zich had genomen. 11 Nov. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 
7, eerste lid , de r Arbeidswet 1919, voor zoover 
betreft , bloemenbinderijen, tevens bloemen
winkels. S. 497. 22 Nov. 

- Besluit tot nadere wijz iging van het R ust
tijden- en Arbeidslijstenbe !nit voor fabrieken 
of werkplaatsen 1923 (K oninklijk besluit 
van 11 September 1923, S. 443, gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 4 Maart 1926, Stbl. 
no. 39). S. 510. 11 Dec. 

- Besluit tot nadere wij ziging van het W erk
tijdenbesluit voor fabrieken of werkplaat sen 
1923 (Koninklijk besluit van 11 September 
1923, . 442, laatstelijk gewijzigd bij Konink
lijk besluit van den 18 September 1926, 
Stbl. n°. 337). S. 532. 13 Dec. 

- Zie ook: '1.'ractaten. 
Arbitrage. Zie ook : T ractaten. 
Archieven. Besluit t er bekendmaking van den 

tekst der Archiefwet 1918, S. 378, zooals die 
is gew\jzigd bij de wet van 14 Mei 1928 (Stbl. 
no. 177). S. 50. 20 Fehr. 

- Rondschrijven van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw aan Geel. 
Staten der onderscheidene provincien, be
treffende duurzaamheid van machineschrift 
en inktpotloodaanteekeningen . 11 April. 

- Besluit tot wijziging van Ons Besluit van 
2 September 1919. S. 552, tot vaststelling van 

den algemeenen maatregel van bestuur, be 
doeld in artikel 10 der Archiefwet 1918 
(Stbl. n°. 378). S. 159. 15 April. 
Beslui t tot aanvulling van Ons beslui t van 

6 September 1!!19, S. 557, tot va~tstelling 
van den algemeenen maatregel van bestuur, 
bedoeld in de art ike!en 16 en 23 der Archief
wet 191 8 (St bl. n°. 378). S. 160. 15 April. 

- Besluit tot wijziging van den Algemeenen 
l\faatregel van Bestuu r, vastgesteld bij Ons 
bes luit van 28 AuguPtus 1919, S . 546, hou
dende regeling van de overbrenging naar de 
Rijksarchiefbewaarplaatsen van de notarieele 
archieven, dagt eekenende van na de invoe
r in~ der Fransche wetgeving en van v66r 16 
October 1842. S. 161. 15 April. 

- Besluit tot wij ziging van den Algemeenen 
Maatregel van Bestuur, vastgesteld bij Ons 

besluit van 28 Augustus 1919, S. 547, bou
dende regeling van de overbrenging naar de 
Rijksarchiefbewaarplaatsen van de recbter
!ijke arcbieven van 1811 tot 1838. 

S. 162. 15 April. 
Besluit, houdende vaststelling van bet t a rief, 

bedoeld bij de artikelen 18 en 25 van de 
Archiefwet 1918, S. 378, gewijzigd en aange
vuld bij de wet van 14 Mei 1928 (Stbl. n°. 177). 

S. 170. 19 April. 
- Beslnit t ot uitvoering van bet eerst e lid 

van ar t ikel 19 der Archiefwet 191.8, . 378, 
gewijzigd bij de wet van 14 Mei 1928, S. 177 
en van het v ierde lid van dat artikel, voor 
zoover dit de archieven van de voormalige 
wees- en momboirkamers betreft. 

S. 171. l 9 April. 
- Beslui t tot regeling VR,fi de overbrenging 

naar de Rijksarchiefbewaarplaatsen van de 
registers van den Burgerlijken Stanrl tot 31 
December 1842, op de griffies van de arrondis
sements-rechtbanken berustende. 

S. l 76. 23 April. 
- Besluit tot regeling van de overbrenging 

naar de R jjksarcbief-bewaarplaatsen van de 
kerkelijke doop-, t rouw- en begraafboeken, 
enz. dagteekenend van v66r de invoering van 
den bnrgerlijken stand en van de gedeelten 
der zoogenaamde gaardersarchieven, die aan
t eekeningen omtrent geboorten , t ronwen, 
sterven en be~raven bevatten, welke thans in 
de gemeentehjke arcbiefbewaarplaat sen be
rusten. S. 269. 31 Mei. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van Ons 
besluit van 7 Oct ober 1919, S. /j96, t ot vast
stelling van den algemeenen maatregel van 
bestuur, bedoeld in artikel 5 der Arcbiefwet 
1918, (Stbl. n°. 378). . S. 316. 14 Juni. 

- Besluit tot regeling van de overbrenging 
naar de Rijksarchiefbewaarplaatsen van de 
r e"isters der overledenen, opgemaakt inge
vol ge de ,, Ordonnantie eener Belasting op bet 
Regt van Successie" vari 4 October 1805. 

S. 381. 6 Juli. 
Armwezen. :Be~Jni t tot schorsing van bet be

sluit van den Raad der gemeente Coevorden 
van 19 J anuari 1929, strekkende tot het ver
Jeenen van steun aan werklonze arbeirler s. 

• S. 25. 4 F ehr. 
- K oninklijk Eesluit. (Armenwet Art. 39). -

Al heeft de armlastige een getuigschrift van 
woonplaatsverandering verzocht, zoo moet 
toch de gemeente waar b.ij t evoren woonplaats 
bad, met de kosten zijner verpleging worden 
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belast, nu niet is gebleken dat hij voornemens 
was zijn hoofdverbl ijf elders te vestigen, hij 
voorts tot zoodanige vestiging op dat tijdstip 
uiet in staat was, en de band met de vorige 
gemeente niet was verbroken, hetgeen o.a. 
blijkt uit de omstandigheid, dat daar nog een 
waning met sta! en erf tot zijn beschikking waB 

2 Mei. 
- w·et tot wijziging van d e wet van 27 April 

1912, S. 165, tot regeling van het armbestuur. 
S. 326. 22 Juni. 

- Inwerkingtreding. S. 479. ll Nov. 
- Wet, houdende wijziging der wet tot regeling 

van het, Staatstoezicht op krankzinnigen en 
aanv u!ling van ar t . :!9 <ler Armenwet. 

S. 275. 3 1 Me i . 
- Koninklijk besluit. (Armenwet Ar t. 39.) 

Voor het vestigen van een woonplaats moeten 
twee elementen samenvallen, nl. de werkelijke 
woning op eene plaats en het voornemen zich 
aldaar t e vestigen. Daar zulks in casu niet 
het geval is, kan geen gemeente als woon
plaats voor de toepas$ing van art. ;l9 wor<len 
aangewPzen. 30 Aug. 

:__ B esluit tot nadere wiiziging van het K. B. 
van 18 Juli 1912, S. 264, tot uitvoer ing van 
de artt. 13, 16, 23, 48, 49, 50 en 56 der 
Armenwet. S. 454. 11 Oct. 

- Besluit tot bepaling van het t\jdstip van 
inwerkingtreding van ar t ikel I der wet van 
31 Mei 192[', S. 275, houdende wijzi(ling der 
wet tot regeling van het Staatstoezicht op 
krankzinnigen en aanvulling van art. 39 der 
Armenwet. S. 455. 11 Oct. 

- Koninklijk beslui t. (Ar t . lli-0•1d Armenwet. 
- Sluit ingsgronden collecte.) - Met het 
beginsel der armenwet: ge4jkelijke vrijheid 
vour alle instell ingen van w, ldadigheid zonder 
onderscheid in de uitoefening van haar taak, 
is niet vereenigbaar stuit ing wegens het groote 
aantal collecten ter p laatse, wegens gevreesde 
schade voor plaatselijke instellingen, wegens 
den economischen toestand der gemeente of 
omdat de in te zamelen gel<len niet be~t emd 
zijn voor een plaatselijk ~of overwrgend alge
m een belang. - De stuit ingsgrond, dat een 
te hoog colportageloon wordt uitbetaald, is 
te aanvaarden. 28 Oct. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Armenwet 
art. 63.) - De bij zondere voorschriften der 
Armenwet kunnen geen toepassing v inden, 
indien tot verzekering van het verhaal t evens 
he~lag is gelegd. waarvan de vanwaardever
klaring wordt gevorder<l. Dan moet de ge
wone wijze van r echtspleging warden ge
volgd en we! voor de R echtbank, al is het 
beloop van het gevorderd bedrag 1,eneden 
d e f 200. - De grondslagen der vordering zijn 
echter in art. 63 Armenwet te v inden. Voor 
d e ontvankclijkheid is dus noo<lig dat bij dag
vaarding word', gesteld dat de kosten hebben 
gestrekt tot verzorging van een ,,arme". De 
R echt b. besliste feiteliik en in cassatie onaan
tastbaar, dat die stelling n iet in de dagvaar
ding voorkomt, zoodat de niet-ontvankelijk
heid der vordering terecht is uitgesproken. -
Proc. -Gen . Tak : Ook de tweede gri 1;f in 
cassatie is gegrond . Van de vereischten van 
a rt. 28 en van de omstandigheid dat de onder
steunde een_ ,,arme" is, ru.st, bij ontkentenis, 
we! de bew1Jslast op cischer, maar uit de dag
vaarding behoeft omtrent een en antler niets 

te blijken. Zulks zou in st rijd zijn met de 
strekking d<'r Armenwet. 7 Nov. 

- Zie ook: Gemeentebestuur. 
- Zie ook : Krankzinnir;en en idioten. 
Automobielen. Zie : 1ll otorrijtuigen em. 
- Zie ook: O;enbore middelen va11 verv0er . 
Bank. (Nederl. ) Besluit tot wijziging van het 

K. B. v,m 16 April 1864, S. 18, gewijzigd bij 
de IC B. van 20 Juni 1830, S. 113 en van 
31 Juli 1914, S. 334, tot vaststelling van de 

' ver:iouding, bPdoeld bij art. 23 de · Bankwet 
1919 (Stbl. 1918, n°. 553). S. 3. 4 J , n. 

- "·c~ 1o ~ wij•.i ~ing ,·an de Bankwet 1019 
(Stb l. n°. 553 van 1918). S. 364. 25 J ·ni. 

Bedrijven. Zic ook : Comptabili teitswet. 
- Zie : 11.filitaire Zaken. 

,, Poster/jen en Giro. 
Begraaiwet. Koninkl ijk beslu it. (Wet op .bet 

begrwen .\rt :5). - Het 2e lid van art. 25 
is in dicn zin op te vatten , dat ecrst ria vcrloop 
van de in bet, 1e lid bedoelde 10 iaren ver
gunn ing t ot uitgraving van den 'gro nd ter 
meerdere diepte clan O 5 M. aan Ged. Staten 
kan worden gevraagd, terwijl bezaaiing of 
beplanting van den grond na dien tjjd ook 
zonder vergunning van Ged. Stqten geoor
loofd is, m;t,s de gron<l niet diepPr dan 0.5 M. 
worrlt vergraven. - Aangez icn na de sluiting 
dcr hegraaf plaats op 10 l\faaet 1928 :iog geen 
ti en jaren waren vrrstreker, , hebbcn Ged. 
Stnten tcrecht. op het verzoek van B. en W. 
om vergunning krachtens het 2e lid afwijzend 
beschikt, ook al was van de begraafplaat s 
sinds 1865 geen gebruik meer gemaakt. 

21 Oct. 
Begrootingen en Rekeningen. Wetten tot ver

boo_ging, wijzi!!ing enz. van de volgende 
hoofdstukken d er Staatsbegrooting vonr 1928. 

JI. S. 542. 21 Dec. 
HI. 590. 30 Dec. 
I V. 96. 20 Mrt. 

V. 

VA . 

VI. 

VITA. 
VIIB. 

I X. 

X 

XI. 

570. 24 Dec. 
200. 24 April 
571. 24 Dec. 
555. 21 Dec. 
597. 30 Dec. 
546. 31 Dec. 
591. 30 Dec. 
574. 24 Dec. 

83. 15 Mrt. 
576. 24 Dec. 
107. 20 Mrt. 
547. 21 Dec. 
592. 30 Dec. 
152. 12 Apri l 
355. 25 Juni. 
557. 21 Dec. 
582. 24 Dec. 
272. 31 Mei. 
584. 24 Dec. 
ll6. 20 Mrt. 
566. 21 Dec. 

Besluit, waarbij met toepass ing van artikel 
24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, 
restanten op enkele artikelen van het V de 
Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1928 warden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het Vde Hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstj aar 1929. 

S. 598. 31 Dec. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, 
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restanten op enkele artikelen van Hoofdstuk 
VA der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1928 worden toegevoegd aan overeenkomatige 
artikelen van Hoofdstuk VI der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1929. 

S. 599. 31 Dec. 
- Besluit, waarb\i met toepassing van artike 

24 der Comptabiliteitswet, 1927, S. 259, het 
restant op artikel 153 van het Xde Hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1928 wordt toegevoegd aan bet overeen
komstige 1trtikel van het Xde Hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1929, 

S. 601. 31 Dec. 
- Besluit, waarbij met toepassing van art ikel 

24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, 
resta.nten op enk~le artikelen van het IXde 
Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1928 worden toegevoegd aan over
eenkomstinge artikelen van het IXde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1929. S. 602. 31 Dec. 

- Besluit, waarbi.i met toepassing van artikel 
24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, het 
restant op artikel 31 van Hoofdstuk VJIB der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1928 
wordt toegevoegd aan overeenkomstige arti
kelen van H oofdstuk VIIB der Ri,iksbegroo
ting voor het dienstjaar 1929. S. 603. 31 Dec. 

- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 
restn.nten op enkele artikelen van het VIde 
en VIIIste Hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1928 worden toegevoegd 
aan overeenkomstigeartikelen van het VIIIste 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1929. S. 604. 31 Dec. 

- Besluit, waarb\i met toepassing van artikel 
24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, het 
restant op artikel 117 van het vierde H oofd
stuk der Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1928 wordt toegevoegd aan overeen
komstige artikelen van het vierde Hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1929. 

S. 605. 31 Dee. 
- W etten tot vaststelling van de volgende 

hoofdstukken der Staatsbegrooting voor 1929. 
II. S. 85. 15 Mrt. 
III. 130. 23 Mrt. 
IV. 87. 16 Mrt. 
V. 124. 21 Mrt. 
VI. 86. 15 Mrt. 
VIIB. 82. 15 Mrt. 
VIII. 128. 21 Mrt. 
IX. 151. 12 April. 
?(. 158. 15 Apri l. 

- W etten tot verhooging, wijziging enz. van 
de volgende hoofdstukken der Staat~begroo
ting voor 1929. 

I. 
II. 

V. 
VIIB. 

VIII. 

IX. 

X. 
XI. 

s. 237. 
550. 
551. 
278. 
488. 
595. 
545. 
549. 
281. 
357. 
492. 
273. 
297. 
565. 

18 Mei. 
21 Dee. 
21 Dec. 
31 Mei. 
14 Nov. 
30 Dee. 
21 Dee. 
21 Dec. 
31 Mei. 
25 .Jun i. 
14 Nov. 
31 'Mei. 
31 Mei. 
21 Dec. 

-- Vi7et tot wfjziging der wet op de middelen 
voor het dienstjaar 1929. S. 490. U Nov. 

- Wetten tot vaRt etelling van de volgende 
hoofdstukken der Staatsbegrooting voor 1930. 

I. S. 536. 21 Dec. 
VTIA. 537. 21 Dec. 
Xll. 538. 21 Dec. 

-- W et tot aanwijzing van de middelen tot clek
king van de uitgaven, begrepen in de Rijksbe
grooting voor h 'c"t dienstjaar 1930. 

S. 539. 21 Dec. 
- Wet, houdende machtiging op de Algemeene 

Rekenkamer tot verevening van niet in uit
gaaf aangenomen bedragen wegens levering 
van voorwerpen van kleeding en uitrusting. 

S. 106. 20 Maart. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

uitgaven t en behoeve van de voltooiing van 
het vestingstelsel voor het diemtjaar 1929. 

S. 126. 21 Maart. 
- W et tot vaststelling van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het ,,Fonds ter 
verbetering van de Kustverdediging" voor 
het dienstjaar 1929. S. 125. 21 l\liaart. 

- Wet tot aanvulling en verhooging van de be
grooting van inkomsten en uitgaven van het 
Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen voor 
het dienstjaar 1928. S. 108. 20 Maart. 

- W et tot vaststelling van de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen 
voor het dienstjaar 1929. 

S. 27. 21 Maart. 
- W et tot verhooging en aanvulling van de 

begrooting van het Staatsbedrijf der Artil
lerie-Inrich t ingen voor het dienstjaar 1929. 

S. 548. 21 Dec. 
- W et tot wijziging van de wet tot regeling 

van de inkomsten en uitgaven van het 
Staatsmuntbedrijf voor bet dienstjaar 1928. 

S. 235. 18 Mei. 
- Wet tot, vaststelling van de begrooting van 

het Rtaatsmuntberlrijf voor het dienstjaar 
192!/. S. 35. 7 Fehr. 

- Wet tot wij~iging van de "et tot vaststel
ling van ·de begrooting van het Staatsrnunt
bedrij f voor het diemtjaar 1929. 
- S. 489. 14 Nov. 

- W..t tot vaststelling van de begrootiug van 
het Staatsmuntbedrijf voor het clieHstjaar 
l 9ilfl. S. 521. I 2 Dec. 

- Beslnit, houdende aanwijzing van overschot 
ten op de begrooting van uitgaven van het 
Staatsbedrijf der Pcsterij en, T elegrafie en 
T elefonie voor het dienstjaar 1928, welke 
worden toegevoegd aan de begrooting van 
nitgaven voor het dienstjaar 1929. 

S. 509. 9 D0c. 
- Vl'et, houdende vaststelling van de begrou

t ing van het StaatsbedriJf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie voor het dienstjaar 
1929. S. 205. 24 April. 

- Wet tot vsist8te]ling van de begrooting van 
het StaatsvisschershavenbedriJf te IJ.muiden 
voor het diemtjaar 1929. S. 153. 12 April. 

- Wet tot wijziging van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Zuiderzee
fonds voor het dienstjaar 1928. 

S. 354. 25 .Tuni. 
- W et tot. wijziging van de begr0oting van 

uitgaven van het Zuiderzeefonds voor het 
dienst,jaar 1928. S. 579. 24 Dec. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting ,an 
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inkomsten en uitgaven van het Zuiderzee
fo nds voor het dienstiaar 1929. 

• S. 356. 25 Juni. 
- Wet, tot vaststelling van de begrooting van 

de Staatsmijnen in Limburg voor het dienst
jaar 1929. S. 207. 25 April. 

- Wet tot wijz iging van de begrooting van 
uitgaven van het Wegenfonds voor het dienst
jaar 1928. S. 593. 30 Dec. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
iukomsten en uitgaven van het Wegenfonds 
voor het dienstjaar 1929. S. 352. 24 Juni. 
Wet tot vaststelling van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het fonds voor de 
uitvoering van de Tiendwet 1907, S. 222, 
voor het dienstjaar 1929. S. 34. 7 Febr. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Fonds voor 
de ui tvoering van de Tiendwet 1907 ( . 222, 
voor het d ienstjaar l 930. S. 519. 12 Dec. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Leeningfonds 
1914 voor het dienstjaar 1929. 

S. 84. 15 Maart. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het Leeningfonds 
1914 voor het dienstjaar 1930. 

S. 540. 21 Dec. 
- Wet tot verhooging van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het Staatsbedrijf 
der Algemeene Landsdrukkerii voor het 
dienstjaar 1928. S. 229. 18 Mei. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdruk
kerij voor het dienstjaar 1929. 

S. 29. 7 Fehr. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdruk
kerij voor het dienstjaa r 1930. 

S. 552. 21 Dec. 
- Wet tot wijziging van de begrooting van 

uitgaven van het Algemeen Burgerlijk Pen
sioenfonds voor het dienstjaar 1928. 

S. 57/'i. 24 Dec. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

de ontvangsten en uitgaven van het Algemeen 
Burgerlijk P ensioenfonds voor het dienstjaar 
1929. S. 36. 7 Fehr. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
de ontvangsten en uitgaven van het Alge
meen Burgerljjk Pensioenfonds voor het 
dienst,jaar 1930. . 530. 12 D ec. 

- Wet, houdende definitieve va tstelling van 
het slot der rekeninl); van uitgaven en ont
,·a ngsten van ~ ederlandsch-Indie voor het 
dienstjaar 1924. S. 232. 18 Mei. 

•- Wet, houdendc uadere wijziging van de 
begrooting van Neuerlandsch-Indie voor het 
dienstjaar 1927. (Hoofdstuk I. Uitgaven in 
Neder.and.) S. 348. 24 Juni. 

-- Wet houdende nadere wijzi!l'ing van de be
~rooting van Nederlandsch-Indie voor het 
dienstjaa r 1927. (Hoofdstuk II. Uitgaven in 
Nederlandsch-Indie.) S. 349. 24 Juni. 

- Wet, houdende nadere wijz iging van de be
grooting van ederlandsch-Indie voor het 
dienst/·aar 1927. (Hoofdstuk II. Middelen in 
Neder andsch-Indie.) S. 350. 24 Juni. 

- Wet, houdende goedkeuring van een besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indie tot nadere wijzi~ing en aan
vulling van Afdeeling II van de begrooting 

van Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1928. S. 122. 20 Maart. 

- I dem tot nadere wijziging en aanvulling 
van Afdeeling I van de begrooting van Neder
landsch-Indie voor het dienstjaar 1928. 

S. 287. 31 Mei. 
- Idem tot nadere wijz iging en aanvul1in g 

van Afdeeling II van de begrooting van Ne
derlandsch-Indie voor het dienstjaar 1928. 

S. 288. 31 Mei . 
- Idem tot nadere wijziging en aanvulling van 

Afdeeling III van de begrooting van Neder
landsch-Indie voor het dienstjaar 1928. 

. 289. 31 Mei. 
- Idem tot nadere wijziging en aanvulling van 

Afdeeling I V van de begrooting van Neder
landsch-Indie voor het dienstjaar 1928. 

S. 290. 31 Mei. 
- Idem tot nadere wi.iziging en aanvulling 

van Afdeeling VI van de begrooting van 
ederlandscb-Indie voor het dienstjaar 1928. 

S. 291. 31 Mei. 
- Idem tot nadere wijziging en aanvulling van 

Afdeeling VII van de begrooting van Neder
landsch-Indie voor bet dienstjaar 1928. 

S. 292. 31 Mei. 
- Idem tot nadere wijzi~ing en aanvulling van 

Afdeeling VIII van de oegrooting van Neder
landsch-Indie voor het dienstjaar 1928. 

S. 293. 31 Mei. 
- Idem tot nadere wijziging en aanvulling van 

Afdeeling I X van de begrooting van Neder
landsch-Indie voor het d ienstjaar 1928. 

S. 294. 31 Mei. 
- Idem tot nadere wijziging en aanvulling van 

Afdeeling X van de begrooting van Neder
landsch-Indie voor het dienstjaar 1928. 

S. 295. 31 Mei . 
- Wet, houdende vaststelling van het elfde 

hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1929. S. 181. 24 April. 

- (Ned.-Indie) Wet, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandscb-Indiii tot vaststelling van 
Afdeeling I der begrooting van Nederlandsch
Indie voor het dienstjaar 1929. 

S. 182. 24 April. 
- Wet, boudende vaststelling van post 108 van 

Hoofdstuk II van Afdeeling I der begrooting 
van Neder landsch-Indie voor het dienstjaar 
1929. S. 183. 24 Apri l. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indie tot vaststelliug van Afdeeling 
II der be2;rooting van Nederlandsch-Indie 
voor het d ienstjaar 1929. S. 184. 24 Apri l. 

- I dem tot vastst,elling van Afdeeling III der 
begrooting van Nederlandsch-Indie voor bet 
dienstjaar 1929. S. 185. 24 April. 

- Idem tot vaststelling van Afdeeling IIIA der 
begrooting van Nederlandsch-Indie voor het 
dienstjaar 192!). S. 186. 24 April. 

- I dem tot vaststelling van Afdeeling IV der 
begrooting van Neder!andsoh-Indie voor het 
d ienst.jaar 1929. S. 187. 24 April. 

- Idem tot vaststelliug van Afdeeling V der 
begrooting van Nederlandsch-Indie voor het 
cl ienstj aar 1929. S. 188. 24 April. 

- I dem tot vaststelling van Afdeeling VI der 
begrootiug van Nederlandsch-Indii' v-00r het 
dienstjaar 1929. S. 189. 24 April. 

- Idem tot vaststelling van Afdeeling VII der 
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begrooting van Nederlandsch-Indie voor het 
dienstjaar 1929. S. l90. 24 April. 

- Idem tot, vaststelling van Afdeeling VIII der 
begrooting van ederlandsch-Indie voor het 
dienstjaar 1929. S. 191. 24 April. 

- Idem tot vaststelling van Afdeeling IX der 
begrooting van Nederlandsch-Indie voor het 
dienstj aar 1929. S. 192. 24 April. 

- Idem tot vaststelling van Afdeeling X der 
begrooting van Nederlandsch-Indie voor het 
dienstjaar 1929. S. 193. 24 April. 

- I dem tot wijziging en aanvulling van Afdee-
ling I der begrooting van Nederlandsch-Indie 
voor het dienstjaar 1929. S. 337. 24 Juni. 

- Idem tot wijziging en aanvulling van Afdee
ling _II der begrooting van Nederlandsch
Indie voor het dienst,jaar 1929. 

S. 338. 24 Juni
- Idem tot wijziging en aanvulling van Afdee. 

ling III der begrooting van ederlandsch-In
die voor het dienstjaar 1929. 

S. 339. 24 J uni. 
- Idem tot wijziging en aanvulling van Afdee

ling IIIA der begrooting van Neder!andsch
Indie voor het dienstjaar 1929. 

S. 340. 24 Juni. 
- I dem tot wijziging en aanvulling van Afdee

ling IV der begrooting van Nederlandsch
Indie voor het dienstjaar 1929. 

S. 341. 24 Juni. 
- Idem tot wijziging en aanvulling van Afdee

ling V der begrooting van Nederlandsch
Indie voor het dienstjaar 1929. 

S. 342. 24 Juni. 
- Idem tot wijziging en aanvulling van Afdee

ling VI der begrooting van Nederlandsch
Indie voor het dienstjaar 1929. 

S. 343. 24 Juni . 
- Idem tot wijziging en aanvul!ing van Afdee

ling VII der begrooting van _ ederlandsch-
Indie voor het dienstjaar 1929. · 

S. 344. 24 J uni . 
- Idem tot wijziging en aanvulling van Afdee

lirig VIII der begrooting van Nederlandsch
Indie voor het dienstjaar 1929. 

S. 345. 24 Juni. 
- Idem tot wijziging en aanvulling van Afdee

ling IX der be<i;rooting van Nederlandsch
Indie voor het dienstjaar 1929. 

S. 346. 24 Juni. 
- Idem tot wijziging en aanvulling van Afdee

ling X der begrooting van Nederlandsch
Indie voor het dienstiaar 1929. 

• S. 347. 24 Juni . 
- Wet, houdende voorziening in de behoefte 

aan kasgeld voor den Ind.ischen dienst hier 
te lande gedurende het jaar 1930. 

S. 583. 24 Dec. 
- Wet, houdende vaststelling van het slot 

der rekening van de koloniale uitgaven en 
ontvangsten voor Suriname over het dienst
ja-ar 1925. S. 119. 20 Maart. 

- Wet tot vaststelling van het slot der reke
ning van de kolonia!e uitgaven en ontvangsten 
voor Suriname over het dienstjaar 1926. 

S. 567. 21 Dec. 
- Wet, houdende wijziging van de Surinaam

sche begrooting voor het dienstjaar 1927. 
S. 563. 21 Dec. 

- Wet, houdende vaststelling van de Suri
naamscbe begrooting voor bet dienstjaar 1929. 

. 197. 24 Apri l. 

- Wet, houdende vaststelling van het slot der 
rekening van de koloniale uitgaven en ont
vangsten voor Cura9ao over het dienstjaar 
1925. S. 120. 20 Maart. 

- Wet, houdende wijziging van de Cura9aosche 
begrooting voor het dienstjaar 1927. 

S. 564. 21 Dec. 
Belastingen. ( Gemeentelijke) Zie : Gemeentebe

stitren. 
Belastingen. (Rijks Directe) Bes!uit, betreffen

de het opdragen van werkzaamheden waar
mede de ontvangers der registratie en do
meinen zijn belast, aan andere ambtenaren 
van dien tak van dienst. S. 332. 15 Juni. 

- Wet houdende regelen betreffende den 
rechtstoestand van ambtenaren. 

S. 530. 12 Dec. 
- Zie ook : Dividend- en tantiemebelasting. 

lnkomstenbelasting. (Rijks-) 
Personeele belasting. 
Raden van Beroep voor de dir. belast 

,, ,, Vermogensbelasting. 
Bioscoopwet. Arrest van den Hoogen Raad. 

(Bioscoopwet art. 1 ; Gemeentewet art. 151 ). 
De vergunning bedoeld in art. 1 der Bioscoop
wet heeft betrekking op bioscoopvoorstellin
gen (een ruimer begrip van filmvertooningen), 
gelijk deze in de practijk plegen te worden ge
geven, dus niet als integreerend deel daarvan 
de muziek, voorzoover die met de vertooning 
van films in onmiddellijk verband staat. 
Zoodanig verband is niet alleen aanwezig bij 
de muzikale illustratie, maar ook bij muziek, 
welke ter inleiding, ter afwisseling en tot 
be luit der filmvertooningen wordt gemaakt. 
- Krachtens art. 151 Gemeentewet heeft der
halve het op art. 188 Gemeentewet gegronde 
art. 271 A. P. V. voor 's-Gravenhage, bevat
tende o. m. bet verbod om muziek te geven, 
waartoe aan het pu bliek de toegang wordt 
verleend, behoudens vergunning van den 
Burgemeester zijn kracht verloren voorzoove: 
betreft muziek, die met vertoon.ing van films 
in onmiddellijk verband staat. -Concl. Adv.
Gen. bovendien : Art. 19 der Bioscoopwet is 
t.a.v. het bioscoopbedrijf in de plaats ge
treden van art. 188 Gemeentewet. 25 Fehr. 

- Besluit tot wijziging van artikel 1 van het 
IC B. van 22 December 1927 (Stbl. n° . 403). 

S. 320. 15 Juni. 
- Rondschrijven van den Minister van Binnen

landsche Zaken en Landbouw aan de Ge
meentebesturen, betreffende reizende bios
copen. 2 Juli. 

Boschbeheer. Besluit tot vaststelling der orga
nisatie van het Staatsboschbeheer. 

S. 45. 16 Fehr. 
Burgerlijke Rechtsvordering. Wet, houdende 

bepalingen betreffende de procedure in kan-
tongerechtszaken. S. 7. 11 Jan. 

- In werking treden. S. 24. 2 Fehr. 
- Wet houdende regelen betreffende den 

rechtstoestand van ambtenaren. 
S. 530. 12 Dec. 

- Zie ook Tractaten . 
Burgerlijke Stand. Wet, houdende voorziening 

in het gemis van de dubbelen der registers van 
den burgerlijken stand, gehouden aan de con
sulaire posten te Smyrna en t e Yokohama. 

S. 544. 21 Dec. 
- Zie ook: Archieven. 

Burgerlijk Wetboek. Besluit, tot schorsing 
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van bet hesluit van den Raad der gemeente 
de Rijp van 2 Mei 1928, waarhij is hesloten 
om, op grond van artikel 714 van het B. W., 
hinnen eene week aan Dr. P. J\'L . van 
Leeuwen, wonende aldaar, mede te deelen de 
takken van een op zijn erf staanden boom, 
hangende over den openbaren weg steeds tot 
op twee meter afstand van het t egenover 
gelegen perceel verwijderd te honden, t erwijl, 
bij weigering, van gemeentewege tot op
snoeiing zal worden overgegaan . 

. 9. 12 Jan. 
- Vernietiging. S. 210. 25 April. 
- Wet, hondende wijziging der bepalingen om-

trent de ouderlijke macht en de voogdij en 
omtrent ontzetting uit en herstel in de 
ouderlijke macht en de voogdij . 

S. 358. 25 Juni. 
- W et, betreffende herziening curateele, be

paaldelijk met het oog op drJnkzuchtigen. 
S. o2 . 12 Dec. 

- Wet, houdende regelen hetreffende den 
rechtstoestand van ambtenaren. 

S. 530. 12 Dec. 
- Zie ook : T ractaten. 
Cheque- en Girodienst. Zie : Posterijen. 
Collecten. Zie : Ar-mwezen. 
Comptabiliteitswet. Besluit, betreffende in-

standhouding van de wetten tot aanwijzing 
van enkele dienstvakken als taatsbedrijf in 
den zin der wet van 16 Februari 1912, S. 85, 
voor zooveel dit voor de afwikkeling van den 
dienst 1928 noodig is. S. 64. 26 Fehr. 

- Wet tot wijziging van artikel 48 van de 
Comptahiliteitswet (Sthl. 1927, n°. 259). 

S. 365. 25 Juni. 
- Zie ook : Begrootingen en Rekeningen. 
- ,, I ndie (Nederlandsch-). 
Consignatiekas. Wet, houdende regelen he

treffende den rechtstoestand van amhtenaren. 
S. 530. 12 Dec. 

Cura~ao. Beslui t tot toepasselijkverklaring 
van de r egelen omtrent het verleenen van 
geldelijke tegemoetkoming aan de nagelaten 
betrekkingen van in en door den dienst om
gekomen Europeesche mili t11, iren van bet 
leger i11 Neder landscb-Inr'lie op de nagolat en 
betrekkingen vn,n in on door den die11st om
gekomen militairen, dienende hij de t roepen 
in Suriname en Cura<;mo. S. 464. 21 Oct. 

- Zie ook : Begrootingen en Rekeningen. 
Dienstplicht. Zie : .lJi ilitaire Zaken. 
Dividend- en Tantiemebelasting. Besluit tot 

wjjziging van bet formulier voor het aangifte
hilj et der dividend- en t antiemehelasting tot 
het doen van eene volledige aangifte. 

S. 308. 6 Juni. 
Domeinen. Besluit , tot intrekking van het 

K. B. van 31 Decem her 1897, S. 317, rege
lende de bemoeiingen van de ontvangers der 
registratie_ met ~e ontvangsten en uitgaven 
hetrekkebJk de b1J bet Departement van Bin
nenlandsche Zaken in heheer zijnde Staa ts
domeinen. S. 5. 8 J an. 

- Wet, houdende goedkeuring van den onder
handschen verkoop, aan de ;,emeente Nij
megen, van de voormalige Rijkskweekschool 
voor onderwijzers, c. a. te Nijmegen. 

S. 99. 20 Maart. 
- Wet, boudende goedkeuring van den onder 

handschen verkoop aan de Gemeente Neuzen 
van de voormalige Affuitloods c. a. staande 

aan de Burgemeester Geillstraat te euzen. 
S. 101. 20 J\faart. 

- Wet, houdende goedkeuring van den onder 
handschen verkoop aan de gemeente trecht, 
van den aan het Wolvenplein te Utrecht ge
legen grond met opstallen, kadastraal aldaar 
hekend in sectie A nos. 300 en 2797 geheelen 
n°. 3317 gedeeltelijk. S. 102. 20 J\faart 

- Wet, houdende goedkeuring van den onder
handscben verkoop van domeingrond t e 
Brunssum aan de gemeente Brunssum . 

S. 103. 20 J\Iaart 
- Wet, houdende goedkeuring van de onder

bandsche overdracht door ruiling van grond 
onder Schipluiden aan de Cooperatieve War
moeziersvereoniging ,,De Delftschc Groenten
veiling' ', gevestigd te Delft. 

S. 104. 20 J\faart. 
- Wet, houdende goedkeuring van den onder

handschen verkoop van domeingrond te 
H eerlen aan de Vereeniging ,,Protestantsch 
Christelijk Volksbuis" te Treoheek, gemeente 
H eerlen. S. 105. 20 J\faart. 

- Wet, houdende goedkeuring van den onder
handschen verkoop aan de Woni.nghouwver
eeniging ,,Werkmanshelang" t e Terneuzen · 
van grond, gelegen aan de N. J . H artestraat 
aldaar. S. 238. 18 M 0 1 . 

- Wet houdende goedkeuring van den onder
handschen verkoop van domeingrond te 
Hoensbroek aan de Vereeniging tot Stichting 
en instandhouding van Christ elijke Scholen 
te H oensbroek en Brunssum, gevestigd te 
Hoenshroek. S. 239. 18 Mei. 

- Wet, houdende goedkeuring van den onder
handschen verkoop aan de gemeente 's-Her
togenbosch van een perceel voormaligen mi
li tairen grond, gelegen aan don Ortenschen 
Maasdijk onder 's-Hertogenbosch. 

S. 491. 14 Nov. 
- Wet, houdende goedkeuring van den onder

handschen verkoop van de gebouwen met t uin 
aan de P lompetorengracht te Utrecht, pluat
selijk gemerkt nos. 17, 19 en 21, aan den Raad 
van Arbeid a ldaar. S. 573. 24 Dec. 

- Wet, houdende goedkeuring van de onder
handsche overdracht, door roiling van spoor
weggr onden te Deventer aan de gemeente 
Deventer. S. 577. 24 Dec. 

- Wet, houdende goedkeuring van den onder
handschen verkoop van de voormalige mili 
t aire werken aan de K arnemelksloot te Naar
den, met den verhindingsweg naar de gemeen
te Bussum (Fortlaan) aan de gemeente aar
den. S. 594. 30 Dec. 

Drankwet. Zie: Sterke drank. 
Eieren. Wet, houdende bepalingen hetreffende 

den in- en doorvoer van kippen- en eenden
eier en. S. 276. 31 Mei. 

Electriciteit. Brief van den Minister van Wa
terstaat, houdende nieuwe voorschriften he
treffende electrische lijnen en geleidingen in, 
op of hoven wegen, wateren en gronden onder 
heheer van het Departement va n Waterstaat. 

4 F ehr. 
Fabrieken. Zie: Hinderwet. 
Faillissement. Zie: Tractaten. 
Financieele verhouding. Wet, houdende her

ziening van de fi.nancieele verhouding tus
schen het Rijk en de gemeenten en wijziging 
van eenige bepalingen der Provinciewet en 
der Gemeentewet. S. 388. 15 J uli . 
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- Besluit tot vaststelling van den algemeenen 
maatregel van hestuur, a ls hedoeld in de 
artt. 7 en 37, eerste en derde lid, van de wet 
van den 15den Juli 1929, S. 388, houdende 
herziening van de financieele verhouding 
tusschen het Rijk en de gemeenten en wijzi
ging van eenige hepalingen der Provinciale 
wet en der Gemeentewet. S. 476. 4 ov. , 

Forensenbelasting. Zie: Gemeentebesti,ren. 
Gedist.ll eerd. W et tot verlaging van den ac

cijns op gedistilleerd en van dien op hout
geest, a lsmede van het specifieke recht, dat 
in verhand met die accijnzen, volgens de 
Traiefwet 1924, S. 568, geheven wordt van 
sommige producten. S. 37. 7 Fehr. 

- Besluit, houdende nadere hepalingen om
trent het verleenen van teruggaaf van accijns 
hij uitvoer van alcoholhoudende goederen. 

S. 47. 18 Fe hr. 
- Wet, houdende wijziging van eenigc wette

lijke hepalingen hetreffende den accijns op 
gedistillecrd. S. 325. 22 Juni. 

- Besluit, houdende nadere hepalingen om
trent hot opnemen der sterkte van gedistil
leerd. S. 415. 9 Aug. 

- Besluit, houdende nadere wijziging van het 1 

K. B. van 30 November 1908, S. 346, om
trent vr.ijdom van den accijns op gedistilleerd. 

S. 419. 13 Aug. 
- Besluit, boudende bekendmaking van den 

t ekst der wetten van 20 Juni 1862, S. 62, en 
van 1 Mei 1863, S. 47, zooals die luiden na 
de laatst elijk bij de wet van 22 Juni 1929, 
S. 325, daarin aangehrachte wijzigingen, als
mede van dien ,,an de overige wetten be
treffende de heffing van den accijns op ge
distilleerd, zooals die thans luiden ,"mct uit
zondering van de Tariefwet 1924 (Sthl. n° . 
568). S. 446. 30 Sept. 

- Besluit omtrent vermindering van den ac
cijns van ~edistilleerd, uitgeslagen door bran
ders, dist1llateurs en handelaars. 

S. 475. l Nov. 
- Besluit, houdende nadere wjjziging van het 

Koninklijk hesluit van 30 November 1908 
(Stbl. n°. 346), omtrent vrijdom van accijns 
op bet gcdisti lleerd. S. 478. 7 Nov. 

Geldleening. Zie: chuld (Nal.) 
Gemeentebesturen. KoninkJijk besluit. (Ge

meentewet artt. 95 en 106). Roewe! de be 
trokkene zijne administratie als gemeente
sec_retaris onnauwkeurig heeft gevoerd en 
hliJk heeft gegeven van geb~ek aan plichts
hetrachting, kan hij echter, mede in aanmer 
king genomen da t niet volkomen is komen 
vast t e st aan dat hij zich opzettelijk aan on
regelmatigheden J;teeft schuldig gemaakt, en 
met het oog op het geringe toezicht, dat het 
gemecntebestuur hlijkhaar• op zjjn ambte
naren heeft uitgeoefend, niet warden geacht 
zijn am btsplichten a ls secretaris dermatc te 
hebben verzaakt, dat zijn ontslag daardoor 
zou worden gerechtvaardigd. - Waar •ge
bleken is dat het door den hetrokkene als 
ontvanger en in zijn overige gemeentebctrek
kingen gevoerd geldelijk beheer in hooge 
m3:te te wensche~ heeft overg~laten, ka n hij, 
al 1s van fraude met bepaaldehJk gehleken, in 
zijne betrekking van gemeente-ontvanger 
niet worden gehandhaafd. 2 Jan. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 213) 
Ged. Staten hebben terecht goedkeuring ont-

houden aan een wijziging der gemeentebe
grooting, beoogend aan ecn voormafr, onder
wijzer een gratificatie t oe te kennen, die enkel 
ten doe] heeft hem bet gemis van pensioen 
t e vergoeden ; i mmers ligt het niet op den weg 
van een gemeentehes tuur om gelden be
schikhaar t e stellen voor doeleind n, welke 
noch betreffen een bijzonder huishoudelijk 
helang der gemeente, noch voortvloeien uit 
vnplichte medewerking van de Z\jde der ge
meente, maar enkel t en doe! he bben om 
tegemoet te komen aan ~ nspraken, welke 
langs den daarvoor aangewezen wettelijken 
weg niet kunnen warden bevredigd, omdat 
de ter zake geldende wettelijke regelingen 
niet van toepassing zijn. - Het feit dat bet 
hevoegd gezag, heslissend biruien de gn nzen 
der wettelijke voorschriften, iemand niet heeft 
henoemd tot een bepaa lde fun ctie, zonder clat 
is gehleken van destijds niet bekende of niet 
in aanmerking genomen omstandigheden die 
- waren zij bekend of overwogen geworden 
- veonoedelijk tot een anclere beslissing 
zouden hebben geleid,levert geen billijkbeids
motief op om een gratificatie toe t e kennen 
t er vergoeding van aanspraken, die de be
trokkene zou hebhen gehad, indien hij wel 
ware benoemd geworden. 3 Jan. 

- Arrest van den Hoogcn R aad. (Zondagswet 
art. 2 en Verord. op de Winkelsluiting voor 
Rotterdam ar t. 2). De bepaling van art. 2 der 
Zondagswet en die van a rt. 2 der Rotterdam
sche Verord. o;p de Winkelsluiting - ver
biedende op Zondag een winkel voor het pu
hliek geopend of daarin publiek of winkel
bediende aanwezig te hebben - zijn niet met 
elkander in strijd; immers genoemde wetshe
paling geeft niet aan winkcliers de hevoegd
heid op Zondag hun bedrijf zij het onder he
paalde voorwaarden, uit te oefenen, doch 
verbiedt hun alleen op dien dag hun waren 
met open deuren te verkoopen. - Voornoem
de verordening - voorzoover ten deze van 
belang - hetreft enkel de Zondagsrust, be
paa ldelijk van het winkelpersoneel en laat 
zich met het in de Zondagswet geregelde 
onderwerp - de viering van den Zondag -
niet in ; zij hecft geenszins de bedoeling aan 
eenige hepaling der Zondagswet een ruimere 
strekking te geven of die wet aan te vullen . 
(Adv.-Gen. heschouwt art. 2 dcr verord. als 
een geoorloofde aanvu lling van art. 2 der 
Zondagswet. ) - Ten onrechte heeft de R echt
ba.nk aan de verordening verbindende krncht 
ontzegd. 14 J an. 

- Koninklijk besluit. (Gem.wet art. 213). -
Terecltt hebben Ged. Staten goedkeuring on t
hou den aan een begrootingswijziging be
treffend: a. een suhsidi aan de Commissie 
voor cultureele propaganda Olympische 
spelen, zulks uit overweging, dat daarbij geen 
helang der gemeente direct noch indirect is 
betrokken: b. een suhsiclie aan de plaatselij ke 
afdeeling van den Limhurgschen La nd- en 
Tuinbouwhond voor oprichting van een 
magazjin, daar met die opl'ichting slechts he
vordcring van de hijzondere helangen van 
een zcer kleine groep van particulieren wordt 
beoogd, en niet is aangetoond, dat daarmecle 
ook een gemeentebelang wordt gediend. 

24 Jan. 
Beschikking van den Hoogen R aad (Plaat-
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selijke belasting op de wegen in de gemeente 
Bedum, Art. 242c der Gemeentewet). - De 
stelling, dat een gemeente, die een belasting 
wi l heffen als bedoeld in art. 242c der Ge
rneentewet, in die belasting zou moeten be
trekken de eigendommen, welke op de wijze 
a ls in dit artikel is ornschreven in verhouding 
staan tot a lle openbare land- en waterwegen 
hij de gemeente in onderhoud, vindt geen 
steun in de wet. - De gcmeente Bedum is 
dan ook volkornen gcrechtigd slechts de 
eigendommen b_elendende aan twee door baar 
onderhonden wegen in de wcgenbelasting te 
betrekken en die, welke aan andere door de 
gemeente onderhouden wegen belenden, niet 
belastbaar t e doen zijn. - Ofschoon art. 242c 
der Gemeentewet dit niet zoo duidelijk te 
kennen geeft als dit voor de helastingen be
doeld in de artt. 242d en 242e dier wet ge
schiedt, kan een gemeente geen wegenbe
lasting heffen van onroerende goederen, die 
niet binnen haar grondgebied zijn gelegen. 
Waar de wetgever den gemeenteraap. daartoe 
niet duidelijk de bevoegdheid geeft moet 
worden aangenomen, dat het plaatselijk ka
rakter eener gemeenteverordening zich t egen 
zulk een heffing verzet. Ook om het zakelijk 
karakter eener wegenbela~ting kan hezwaar
lijk worden aangenomen, dat zij geheven kan 
worden van eigendommen buiten het gemeen
teljjk territoir. 30 Jan. 

- Beschikl,ing van den· Hoogen Raad. (Zake
lijke belasting op het bedrijf in de gemeente 
Zaandam). - De stelling dat, wanneer in eene 
inrichting welke - in haar geheel gemonen -
met het oogmerk tot winst wordt geexploi
teerd niet alle werkzaamheden met dat oog
merk geschieden, voor den aans\ag in de 
zakelijke Bedrijf belasting slechts met een 
overeenkomstig dee! der arbeiders rekening 
mag worden gehouden, vindt geen steun in 
art. 242e der Gemeentewet. - Terecht is 
dus de Staat der Ncderlanden voor het staats
hedrijf der Artillerie-inrichtingen H embrug
Zaandam in de plaatselijke bedrijfsbelasting 
van Zaandam aangeslagen naar het geroiddeld 
in dat bedrijf werkzaam zijnde arbeiders. 

30 Jan. 
Besluit tot ,ernietiging van het besluit van 

den Raad der gemeente Doetinchem v-an 
9 Fehruari 1928, strekkende tot het met in
gang van dien dag aan G. Pieterson verleenen 
van oneervol ontslag als directeur van het ge
meenteljjk gasbedrijf en van het be luit van 
genoemden Raad van 11 Februari 1928, ' 
strekkende tot ontzegging aan den ontslagen 
gasdirecteur, den H eer G. Pieterson voor
noemd, van den toegang tot de terreinen en 
gebouwen van de gasfabriek dier gemeente 
gedurende den termijn, verloopende tusschen 
het ontslag en tle · heslissing door de Kroon 
te nemen omtrent de gevraagde vern ietiging 
van genoemd oraadsbesluit van 9 Februari 
1928. S. 26. 4 Fuhr. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Alg. Pol. 
Verord. Amsterdam art. 256). - Art. 256 
sub b A. P. V. Amsterdam verbiedt aan 
vrouwen op den openbaren weg, voor of in de 
nabijheid van tapperijen enz. of andere huizen, 
waar men .gelagen zet, stil te staan of zich 
aldaar been en weer te bewegen, nadat haar 
door een ambtenaar van politie gelast is zich 

te verwijderen. - Noch uit den tekst, noch 
nit de bedoeling van den gemeentewetgever 
volgt een beperking van dit verbod tot de 
uren, waarop de inrichtingen, waar gelagen 
worden gezet, voor het publiek geopend zijn. 

4 Fehr. 
Wet tot herziening van de wet van 19 De

cember 1914, S. 564, houdende instelling van 
raden van beroep voor de directe bel~tingen 
en va tstelling van algemeene bepalingen be
treffende het beroep op die colleges, en wij
ziging van artikel 2651, der Gemeentewet. 

S. 38. 7 Fehr. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gem.wet 

artt. 135, 238). - Het overnemen door de 
gemeente in onbezwaarden eigendom van 
gebeel of ten deele bebouwde particuliere 
straten die niet onder de werking van een 
bestaande Bouwverordening zijn aangelegd, 
kan zijn een maatregel in het belang der open
bare orde, zedelijkheid of gezondheid en kan 
in elk geval de huishouding der gemeente 
betreffen. Ten onrechte oordeelde bet H of 
dat de gemeente hare in art. 135 Gem.wet 
omschreven bevoegdheid was te buiten ge
gaan. (De Rechtb. was van oordeel dat de 
gemeente, door de levering van gas en elec
triciteit te doen ophouden, een onrecht
matige daad zou plegen. Red.) - Al zou de 
monopoliseering der levering van gas en 
electriciteit een verplicbting tot levering 
meebrengen, dan zou daarvan toch alleen 
sprake kunnen zijn, ndien de verplichting 
voortvloeide uit regelen, die cle gemeente 
daarorntrent zicb zelve zou hebben gesteld. 
Hier echter sluiten de gemeentelijke regelen 
die verplichting juist uit. 8 Fehr. 

- Besh,it tot intrekking van het besluit van 
25 Augu tus 1928, S. ;{50, tot schoraing van 
een besluit van Burgemeester en Wethou
ders der gemeente Rijssen, dd. 23 Juli 1928 
tot bet gelasten aan den K eurmeester, hoofd 
van dienst, A. A. Bosch te Rijssen, om van 
stond af aan na slacbting te keuren ter 
plaatse van slacbting. S. 48. 19 Fehr. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 221.) 
- Een post wegens opbrengst van een ver-
koop van op stam staande boomen langs ge
meentewegen is terecht door B. en W. onder 
de inkomsten van den gewonen dienst ver
antwoord, nu het vellen en aanplanten van 
opgaand bout tangs deze wegen op zoo syste
matische wijze geschiedt, dat een regelmatige 
opbrengst van den houthak per jaar ongeveer 
tot het bedrag van genoemden post is ge
waarborgd. 23 Febr. 

- Besluit tot verlenging der schorsing van het • 
besluit van den Raad der gemeente Zelhern 
van 17 Augustus 1928, houdende vaststelling 
eener verordening op de winkelsluiting. 

S. 66. 28 Fehr. 
- Konink lijk Besluit. (Gemeentewet Art. 213.) 

- Afgezien van de vraag, in hoever de artt. 
169 en 172 der Grondwet de strekking kunnen 
hebben om tegemoetkomi ngen aan een be
paald kerkgenootschap uit de publieke kas te 
verbieden, hebben Ged. Staten uit anderen 
hoofde terecht goedkeuring onthouden aan 
een raadsbesluit tot wijziging der gemeente
hegrootin~, inhoudende het verleenen van 
een jaarliJksch subsi Jie voor den bouw en 
instandhouding van een kerk, nu niet aan-
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nemelijk is gemaakt, dat het gemeentebelang 
in die mate daarbij betrokken is, dat het 
verleenen van subsidie ten behoeve daarvan 
gerechtvaardigd zou zijn. 4 Maart. 

- IQ6ninklijk Besluit. (Gemeentewet Art. 
194c j0 • art. 230.) - Een raadsbesluit tot 
onttrekking van grond aan den openbaren 
dienst is niet aan de goedkeuring van Ged. 
Staten onderworpen. - Nu de grond aan den 
open baren dien t is onttrokken, zijn bij den 
verkoop daarvan geen verkeersbelangen be
trokken. - Ten onrechte bebben Ged. 
Staten derhalve uit deze overwegingen bun 
goedkeuring aan bet raadsbesluit tot verkoop 
ontbonden. 4 Maart. 

- Koninkli,ik Besluit. (Woonforens.) - Een 
z.g. woon bok aangemerkt als een woning in 
den zin van art. 244a, 1° lid, 4°. der Gemeen-

• tewet. 4 Maart. 
- Koninklijk Beslrut. (Werkforens.) - Hoofd

verblijf van een marinescbepeling die bij zijn 
komst bier te lande administratief werd in
gescbreven als behoorende tot bet personeel 
van een wachtschip te den Helder, docb die 
allereer t bij zijn gezin in een andere gemeente 
zijn intrek nam. 4 Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De Gemeente
raad is bevoegd bij verordening eene rooilijn 
vast te stellen voor toekomstige bebouwing; 
welke bevoegdbeid voortvloeit uit art. 135 
Gemeentewet en in art. 3 der Woningwet 
voor de daar bedoelde gevallen uitdrukkelijk 
wordt verleend. - Zoodanige verordening 
is niet een raadsbesluit als in art. 30 der 
Woningwet bedoeld, al kunnen de gevolgen 
voor den eigenaar overeenkomen met die van 
bet in art. 30 bedoeld Raadsbesluit. Of dit 
r edelijk en toelaatbaar is, raakt bet algemeen 
belang. - De rooilijn-verordening vormt 
eene geoorloofde eigendomsbeperking. - De 
onteigenende partij is niet bevoegd eene 
andere regeling te ste!len in de plaats van de 
bij artt. 3 en 42 Onteigeningswet voor den 
buurder bepaalde wijze van scbadevergoeding. 

4 Maart. 
- BeschikJting van den Hoogen Raad. - Za

kelijke belasting op bet bedrijf in de gemeente 
Kerkrade. - Art. 242e der Gemecntewet is 
niet in dien zin te verstaan, dat een bedrijf 
slecbts wordt uitgeoefend daar waar bet 
centrum van bet bedrijf is gelegen. - Waar 
de staatsmijn Wilhelmina wordt geexploiteerd 
in terreinen gelegen in het grondgebied der 
gemeenten Schaesberg, K erkrade en Heerlen, 
kan te K erkrade de onderneming aan de zake
lijke belasting op het bedrijf worden onder
worpen, al zijn ook de schachten en verdere 
bovengrondsche inricht.ingen behoudens eeni
ge onderdeelen van ondergescbikt. belang 
niet t e Kerkrade maar te Scbaesberg gelegen. 

13 Maart. 
- Beschikking van den Hoogen Raad. - Fo

rensenbelasting in de gemeente Groningen. 
- Art. 16 der wet van 19 Dec. 1914, S. 564, 
jis art. 82 der Wet op de Inkomstenbelasting 
1914 en art. 267 der Gemeentewet. - Terecbt 
gaat de Raad van Beroep uit van het stand
pnnt, dat een oorspronkelijke aanslag a ls 
forens niet meer kan plaats hebben als de 
termijn voor een. llil,.VOrderingsaanslag ver
streken is, tenzij er aannemelijke redenen 
hestaan, die een aanslag na dien tijd recht-

vaardigen. - Waar de Raad van Beroep a ls 
een aannemelijke reden van vertraging had 
aangenomen een bewering van den Jnspec
teur in <liens vertoogschrift, welke echter 
daarin niet is te vinden, wordt de uitspraak 
a ls niet voldoende gemotiveerd vernietigd. 

13 l\faart. 
- Arrest van den Hoogen Raad. - Art. 8 . 

A. P . V. Sliedrecht. - Waar bet publiek, 
dat naar de muziekuitvoering op het Dr. 
Langeveldplein luisterde, hinder kon onder
vinden, indien aldaar tijdens die uitvoering 
werd ~eloopen, kon het brlan17, cler openbare 
orde ook eischen, d~ t het verkeer toen aldaar 
werd belet. 18 Maart,. 

- Wet, 'houdende wettelijke voorziening in 
verband met het door den brand van het 
raadhuis der gemeente Leiden op 12 Fe
bruari 1929 verloren gaan van de op dien 
datum aanwezige gegevens, noodig voor het 
opmaken van de kiezerslij st dier gemeente. 

S. 93. 20 Maart. 
- Beschikking van den Hoogen Raad. -

Straatbelasting in de gemeente 's-Graven
hage. - Beteekenis van art. 7, sub e, der 
Haagsche verordening op de straatbelasting 
waarin van belasting worden vr\jgesteld per
ceelen .,uitsluitend dienende als inrichting 
tot algemeen nut en kosteloos voor het pu
bliek toegankelijk.'' - Het perceel moet 
uitsluitend dienen als inrichting tot algemeen 
nut en daarenboven moet door de kostelooze 
toegankelijkheid van het perceel het publiek 
kosteloos kunnen gebruik maken van de 
werkzaamheid ten algemeenen nutte, waaraan 
het perceel dienstbaar is. - F.en en antler is 
niet het geval bij bet gebouw der Staatsloter\i 
en het Rijksgebouw waarin de Hooge Raad 
der Nederlanden gevestigd is. - Dit gebouw 
dient voor de rechtspraak, dus voor een werk
za.amheid ten algemeenen nutte, edoch de 
kostelooze toegankelijkheid voor het pu bliek, 
welke sa menbangt met de openbaarheid der 
zittingen, brengt nog niet mede, rlat het pu
bliek kosteloos gebruik maakt van deze werk
zaambeid ten a lgemeenen nutte. 20 Maart. 

- Koninklijk Besluit. (Gemeentewet art. 24.) 
- Nu moet worden aangenome11 dat de na-
bestaanden van overledenen, wier begrafenis 
door het Burgerlijk Arm be tuur is bekostigd, 
zelf opdracht hebben gegeven aan een raads
lid tot het bezorgen van de begrafenissen, 
terwijl destijds niet te verwachten was, dat 
de kosten voor rekening van bet Burgerlijk 
Armbestuur zouden komen, kan het raadslid 
niet worden geacht t e hebben gehandeld in 
strijd met art. 24, daargelaten de vraag of 
levering ten behoeve van het Burgerl\jk Arm
bestuur, zoo deze had plaats gevonden, kan 
worden geaoht te zijn levering t en behoeve 
van de gemeente. 21 Maart. 

- K o'1 inkl ijk Be~luit . Niet ontvankelijk-ver
klaring in beroep door B. en W. inge0 teld, 
op grond dat zij niet tijdig daartoe door den 
Raad waren .. gemachtigd, d.w.z. binnen den 
termijn voor beroep gesteld. 28 Ma.art. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Art. 238 der 
Gemeentewet.) - Gemeentelijke belasting te 
Amsterdam voor bet gebruik of genot van 
voor .d!ln __ppenbaren dienst bestemden ge
meentegrond. - E en gemeenteverordening 
waarbij belasting wordt gevorderd voor bet 
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gebruik van koekoeken, die in den openbaren 
weg zijn aangebracht, is wettig. Door het 
hebben dezer koekoeken trekt belanghebben
de rechtstreeks van den openbaren weg partij. 

3 April. 
- Arrest van den Hoogen Raad - Gemeente

!ijke belasting t e Amsterdam voor het ge
bruik of genot van voor den openbaren dienst 
bestemden gemeentegrond. - Terecht heeft 
de Raad van Beroep een heffing wegens het 
hebben van een luifel boven de openbare 
straat niet in strijd geacht met art. 2'38 der 
Gemeentewet. E en gebruik of genot van ge
meentegrond in den zin van <lit ar t ikel is 
reeds aanwezig, indien het werk diept om den 
gebruiker van het panel, waarop het betrek
king heeft, van het verkeer over de straat 
partij te doen trekken of indien dat verkeer 
door het werk bevorderd wordt en niet alleen, 
indien het werk onmisbaar is om het panel 
aan het verkeer over de straat t e doen deel
nemen. 3 April. 

- Koninklijk Besluit. (Gemeentewet art. 244a . ) 
- Toepasselijkheid va n 4°. van het artikel 
ten aanzien van iemand die een hem toebe
hoorende woning aan een antler heeft ver
huurd <loch ook zelf van die woning, op eigen 
kosten en met behu lp van eigen dienstboden, 
gebruik gemaakt. 12 April. 

- Koninklijk Besluit. (Gemeentewet art. 104.) 
- De uitkeering van een k.indertoeslag aan 
den secretaris en den ontvanger komt daad
werkelijk neer op eene verhooging van de 
jaarwedden dezer a mbtenaren en kan der
halve niet anders dan met inachtneming van 
het bepaalde in de artt. 104 en 107 worden 
toegekend. 15 April. 

- Arrest van den Hoogen R aad (Sv . art. 433 ; 
Sr. artt. 144 en l c5; Gemeentewet artt. 47 
en 53). - Nu in de schriftuur van cassatie 
van den Proc. -Gen. bij het Hof slechts eenige 
artikelen als geschonden door niet- t oepa -
sing zijn opgesomd, <loch daarin geen enkele 
gr ond is aangevoerd, waarop naar het oordeel 
van requirant de voorgestelde schending 
berust of waarom naar zijne meening de 
aangehaalde artikelen door het H of hadden 
behooren . t e worden toegepas t, kan de r e
quirant niet in zijn beroep worden ontvangen. 
- Concl. Proc.- Gen. bovendien: De beslis 
sing van het H of te 's-Gra venbage - t.w. 
dat noch het storen van een gemeenteraads
vergadering, noch het zich daarna op bevel 
van den voorzitter uit die vergadering niet 
verwijderen valt onder eenige strafbepaling, 
indien het een of bet antler geschiedt door een 
raadslid, handelende als zoodanig - gaat 
te ver, althans voorzoovcr bet zich niet ver
wijderen ui t de vergadering betreft. Immers 
volgens· arrest van den H . R . van 4 Mei 1925, 
N., J. 1925 blz. 549, zijn d isciplinaire maa t
regelen tegen orde verstorendc raadsleden 
mogelijk o. a. door in bet R e5lement van 
Orde te bepalen verwijdering mits zij niet 
verder strekt dan de loopende bijeenkomst. 
- Aan deze voorwaarde voldoet niet het 
voorschrift van art. 18 van bet R eglement van 
Orde van den Gemeenteraad van Rotterdam, 
volgens het welk een besluit tot verwijdering 
geldt voor den <lag, waarop bet genomen is, 
welk voorscbrift mitsdien niet recbtsgeldig is. 
Derbalve was de voorzitter van den Raad 

niet bevoegd tot bet geven van den last tot 
verwijdering. - Zie de Conclusie omtrent 
de beteekenis van art. 4 7 Gemeentewct. 

15 April. 
- Beschikking van den Hoogen R aad. -

Plaatselijke inkomstenbelasting te Egmond 
aan Zee. - Ook waar bet betreft eene ge
meent elijke inkomstenbelasting door de eigen 
administratie der gemeente geheven, is, wan
neer beweerd wordt, dat ten onrecbte een 
aanslag is opgelegd omdat de aangeslagene 
n~et in de gemeente woo 1:de, de Raad va n 
Beroep voor de Direct e belastingen niet be
voegd om van het beroep J,ennis te nemen. 

17 April. 
- Beschikking van den Hoogen Raad . -

Rijks en gemeentelijke Inkomstcnbelasting. 
- Wa nneer een aangeslagene beweert, dat hij 
t en onrecb te als inwoner van het Rijk en v aA 
eene bepaalde gemeente in de rij ks- en gemeen
t elijke inkomstenbelasting is aangeslagen, is 
alleen aan den R aad van Beroep het oordeel 
over de juistheid van den aanslag in de R ijks 
inkomstenbelasting. - De Raad van Beroep 
kon op grond der vastgestelde feiten oor
deelen, dat belanghebbende bier t e lande 
woonde. 17 April. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente Wijk en Aalburg van 
12 ovember 1928, voor zoover daarbiJ aa n 
E. Sluijmers ongevraagd niet-eervol ontslag 
is verleend als administrateur van de af
deeling Aalburg (,, Ebbe" ) dier gemeente. 

S. 220. 1 Mei. 
- Beschikking van den Hoogen R aad. (Straa t

belasting der gemeente Haarlem). \Vanneer rn 
art. 242c der Gemeentewet sprake is van per
ceelen, die in de onmiddellijke nabijbeid van 
een openbaren land- of waterweg zijn gelegen, 
zijn daarmede niet bedoeld perceelen, die aan 
dien weg belenden , docb is het voldoende, dat 
zij op ger ingen afst and van den open banm 
weg zijn ge!egen en daarmede onm1ddelhJk 
ver band hebben. - De omstandigheid da t 
een perceel v11,n den openbaren weg slechts 
bereikt kan worden over aan anderen toe
beboorende perceelen verbindert niet om 
aan t e nemen dat het perceel in de onmiddel
lijke nabijheid van <lien openbaren weg is 
gelegen. 8 Mei. 

- Wet tot wijziging van de artikelen 238 en 
254 der Gemeentewet . S. 230. 18 Mei. 

1 - Koninklijk besluit . Gemeentebegrooting. 
Niet goedkeuring door Ged. Staten op grond 
dat het evenwicbt tusscben de inkomsten en 
uitgaven ontbreekt. 18 Mei. 

- tleschikking van den Hoogen Raad. (Zake
lijke belasting op het bedrijf in Echteld.) 
Noch art. 240 noch art. 242e der Gemeentewet 
verbieden aan eene gemeentelijke verorde
ning betreffende de zakelijke belasting op 
het bedrijf terugwerkende kracht t e ver
leenen ook niet over een reeds gebeel verioo
pen jaar. Uit die artikelen volgt slechts, dat 
de zakelijke belasting op bet bedrijf alleen 
kan geheven worden van ondernemingen of 
inrichtingen , die binnen de gemeente een be
drijf hebben uitgeoefend in het belastingjaar 
waarop de aanslag betrekking heeft. 22 Mei. 

- Koninklijk Besluit. (Gemeentewet Art. 
244a.) - r iet als werkforens kan word en be
schouwd de secretaris -penningmeester van 



1085 ALPHABETISCH REGISTER 1929 G 

een water chap die niet op rneer dan 90 dagen 
in bet bela t ingjaar zijn werk verricht in een 
vertrek waar over h ij overigens niet de beschik 
king hceft , ook a l heeft hij het bezit van den 
sleutel van de kluis waarin de bQeken van het 
wa terscbap bewaard worden. 

28 Mei. (bl :. !066.) 
- K oninklij k Besluit . (Gemeentewet Art. 

'.!44;a,.) Indien een arts in een gerneente ge
regeld zij n prakt ij k uitoefent en a ldaar t en 
huize van een and er de · door hem gereedge
maak te modicijnen t er afh aling bezorgt, 
alwaar hij tevens de voor hem gekomen bood
schappen verneemt, is dat huis voor hem n iet 
eeo , aste inricht ing der uitoefeoing van zijn 
beroop. 28 Mei. (b k 1G66.) 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
Ged. taten van Friesla nd van 9 Mei 192 , 
n°. 126, 2de Afd. F , waarbij goedkeuring is 
onthouden aan bet beslui t va n den Raad der 
gemeente Leeuwarden van 24 Apr il 192 , 
n°. 154 R l82, t ot wi_iziging der gemccntebe
grootiag voor bet dienstj aar 1928. 

S. 268 . 29 Mei. 
- Arrest van den Hoogen R aad. (Gem.wet art . 

265). Hof: a. Het beslui t va n den R aad is 
n.ietig als in str ij d met de wet (art. 265 
Gem. wet) , daar cen gemeente niet al snog, 
na verloop van den t ermijn voor reclame, 
resti tutie- mag verleenen. b. Een raad -
besluit om een onverplichte uitgaaf te doen 
bebooft volgens a rt. 213 Gem. wet de voornf - , 
gaande macbtiging van Ged. Staten en, waar 
nict blijkt dat de R aad dit voorschrift heeft 
willen o , ertreden, moet worden aani_lenomen 
da t de voorwaarde van die goedkeuring in 
bet besluit is opgenomen . - Hooge R aad : 
De be lissing onder b, een zelfstandige grond 
van 's Hofs arrest, wordt t 1 vergeefs in cas
satie aangevallen . We! heeft bet Hof daar bij 
ar t. 213 Gem.wet bet rokken, doch niet om 
daaraan een recb tskundigen grond t e ont
leenen, doch om met bebulp va n bet fe it , dat 
dit wet sar t ikel den R aad bij het nemen van 
zij n beslui t voor oogen stond, de st rekking 
van dit besluit vast t e st ellen. - Adv. -Gen. 
Berger bovendien : De beslissing van het 
H of onder a. is onjuist . De bevoegd heid to t 
ont heffi ng of t eruggave van te veel betaa lde 
belasting moet niet aan de artt. 265 en 266 
(oud), maa r aan ar tt. 134 en 135 Gemeente-

, wet worden getoetst. H et is hier a.Ileen de 
vraagi of het besluitvan den R aad is te rijmen 
met een juist ge ldelij k beleid . betgeen niet 
staat ter beoordeeling \" an de rechte- lijke 
macbt . 31 Mei. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. (St raat
belasting der gemeente Almelo.) Volgens de 
betrokken gemeenteverordening is de ver 
hoogdJ wegbelasting wegens het belenden 
aan een voor ,refrnning van. de gemeente ver 
harden weg alleen dan verschuldigd, wanneer 
bet bet rokken perceel ligt in de onmiddellijke 
nab ijheid - dat wil zeggen op kor t en afsta nd 
van en in onm iddelijk verband met - het 
gedeelte van den openbaren weg waarvan de 
kosten van verbarding voor rekening der ge
meente komen . Waar de plaa tselijke omsta n
iligheden van zoodanigen aard zijn , dat <lit 
t en deze niet bet geval was is t en onrech te 
belasting voor verharding gebeven. 5 Juni. 
Bescbik.king van den H oogen Raad . (P laat-

selijke inkomsten belast ing der gemeente 
Leeuwarden. ) Waar bela ngbebbende beweer 
de, da t hij ten onrechte als niet wonende in 
Nederland in de t e Leeuwarden door de ge
meen telijke admini tra tie in eigen beheer 
gebeven plaatselijke inkomsten belast ing was 
aa ngeslagen , had h ij zich met zij n grief r.iet 
moeten wenden tot den controleur der ge
meentebelastingen t e Leeuwarden maar t ot 
de autorit eit, die krach tens bet t en deze toe
passelijke a rt . 265i der Gcmeentcwet bevoegd 
is over dergelijke grieven t e oordeelen. 'I'en 
onrechtc heeft derha lve de Raad van Beroep 
den belangbebbende ontvankolijk verklaarcl 
in zijn tot dien controleur gericht bezwaar 
schrift. 5 Juni. 

~ K oninklij k besluit. (Gemeentewet Ar t . 
l 22a.) Bij de toepa sing van ar t . 122a kan 
de Kroon in beroep niet eene be lissing nemen 
met betrekk ing t ot geg vens, welke niet in 
eersten aanleg aan het oordcel van Ged. 
Staten zijn onderworpen geweest , zoodat 
feitelijk, met voorbijgaan van Ged. Stat en, 
door de Kroon in eerste en hoogste inst ant ie 
uitspraak zou w orden gedqaan. 13 Jun i. 

- Koninklij k beslui t. (GemeentewetArt 194a.) 
Ged . Sta ten hebben terecht goedkeuring .ont
bouden aa n een raadsbcsluit, waarbij werd 
bes] oten t ot bet aangaan van een ge Id \ee
ning bij zelfstanilige afde lingen der gemeente, 
voor welke leening de gelden grootendeelP 
zouden worden ver trekt nit de opbrengs t 
van \"erkochte landerijen der afdeelingen , 
omtrent de belegging waarvan door .cen daar 
toe in<i:est elde ar bitrage -commissie tevoren 
bindende besluiten waren genomen. 

22 .'.un i. 
- Beschikking va n den Hoogen R aad. (Ge

meentelij ke inkomstenbelasting _van 's-Gra 
venhage. ) Art. 4 der verordenmg van de 
gemeente 's-Gravcnhage regelende de hefting 
eener plaat selij ke inkomsten belasting, be
palende, dat de artt. 31 en 32 der Wet op de 
Inkomstenbelasting Hll4 overeenkomstige 
toepassing vinden, mist als in st r ijd met ar t. 
243e, lste lid, der Gemecnt ewet verbindende 
kracbt . - In een geval als het onderha.vige 
is t erecht leweerd, ,lat de aan , lag der rnht 
genooten berekend had moeten worden naa r 
het inkomen van de(n) belast,ingp licht ige(n) 
echtgenoot(e) en niet, gelij k door den In 
specteur geschied is, over het geza menlij k 
zuiver inkornen van man en vrouw, nadat 
dit eerst verminderd was met een som voor 
levensonderhoud en k inderen en daarna in 
verhouding van ieder zuiver inkomen over 
hen omgeslagen. 26 Juni. 
Beschikking van den Hoogen R aad . (Zake

. lij.ke bedrijfsbelasting der gerneente Ede. ) 
Nocb nit art. 265b der Gemeentewet , noch uit 
eenig a ntler wetsartikel vo lgt, dat een belas 
t ingplicbt ige bij zij n beroep op den Raad van 
beroep niet op een gebeel nieuwen tot dus
verre n iet vermelden grond de juistheid van 
een bij be cbikking op bezwaarschrift ge
bandhaafden aanslag zou mogen bet wisten. 
- Beteekenis welke te hechten is aan de in 
ar t . 5 der plaatselijke belastingverordening 
gebezigde woorden ,,arbeiders die in het be
drijf werkzaam waren.'' . 26 Ju n i. 

- K oninklijk besluit. (Gemeentewet Art. _244a.) 
Als werkforens moet worden bescbouwd de 
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chauffeur die, in dienst van een particulier, 
dagelijks een kind van zijn patroon per auto 
naar een school in de gemeente brengt. 

11 Juli . (olz. l0f\f3.) 
- Koninklijk besluit.) GemeentewetArt. 244a.) 

De arts, aangesteld door een ziekenfonds tot 
het behandelen van de leden van het fonds, 
verricht die behandeling in de uitoefening 
van een betrekking in den zin van 3°. van 
het artikel. 11 Juli. (biz. 1069. ) 

- Koninklijk besluit. (GemeentewetArt. 244a,.) 
Een kantoor houdt niet op de vaste inrichting 
ter uitoefening van iemands beroep te zijn 
door het enkele feit dat hij door ziekte ver
hinderd is het beroep uit te oefenen. 

11 Juli. (bk 1069.) 
- Koninklijk besluit. (Wet I nkomstenbela -

ting 1914 Art. 53. - Gemeentewet Art. 244a,.) 
Woonplaats en plaats van hoofdverblijf van 
iemand die, hier te lande komende wonen, 
niet dadelijk een vaste woonplaats kiest. 

l l Juli . (blz. 1070. ) 
- Wet, houdende herziening van de financi

eele verhouding tusschen het Rijk en de ge
meenten en wijziging van eenige bepalingen 
der Provinciale wet en der Gemeentewet. 

S. 388. 15 Juli. 
- Koninklijk besluit. Vaststelling bedrijfs

rekeningen. H et is in strijd met de Gemeente
wet da t (in bepaalde gevallen) vaststelling 
van een bedrijfsrekening door den gemeente
.aad plaats vindt , nadat de gemeente
rekening door Gedeputeerde taten is vast
gesteld. 17 Juli. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 207.) 
Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een gemeentebegrooting, 
waarop geen gelden zijn uitgetrokken voor 
bezold iging van een am btenaar ter secre
tarie, nu moet warden aangenomen dat op 
de secretarie der betrokken gemeente een 
ambtenaar niet kan worden gemist. 18 Juh. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 244a.) 
Toepasselijkheid van 40, van bet artikel t en 
aanzien van iemand die in de gemeente van 
tijd tot tijd komt logeeren bij zijne moeder, 
aan wie hij een hem toebehoorend huis ten 
gebruike heeft afgestaan. 20 Juli. (blz. 1071.) 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet a rt. 207). 
Aangezien door ontvening de veengronden 
der gemeente eene waardeverminderin~ onder
gaan, die op grand van een door den directeur 
van het Staatsboschbeheer uitgebracht rap
port aanmerkelijk meer bedraagt dan de helft 
der waarde v66r de ontvening, hebben Ged. 
Staten terecht goedkeuring onthouden aan 
de gemeentebegrooting, waarop s lechts de 
helft van de opbrengst der veenverpachting 
op den kapitaaldienst wordt verantwoord tot 
instandhouding yan het gemeentelijk ver
mogen. 6 Aug. 

- Koninklijk besluit . (Gemeentewet art. 114bis 
j0. art. 194c). In een raadsbesluit tot vast
stelling van voorwaarden, waaronder door 
B. en W. woningen , welke ten name der 
gemeente staan, aan woningbouwvereeni
gingen of woningstichtingen in bebeer en 
exploitatie kunnen worden gegeven, komen 
ook regelPn voor in afwijking van de artt. 113 
en 114. In zoodan ig geval moeten, aangi,zien 
art. 114bis afwijking van iindere bepalingen 
der wet dan die van de a rtt. 113 en 114 niet 

toelaat, overeenkomstig de artt. 204 en 205 
de inkomsten en uitgaven der woningen-ex
ploitat ie (zij het uitsluitend als saldo-post) 
op de begrooting en ri>kening der gemeente 
voorkomen. - Een bepa.ling dat huurprijzen 
voor zooveel mogelijk moeten warden be
dongen overeenkomend met 1 / ; van hell ge
zinsinkomen der bewoners draagt een z::>o
danig vaag karakter, dat het bij de verhuring 
betrokken financieel belang der gemeente 
niet kan warden beoordeeld, en is dus niet 
voor goedkenring vatbaar. 14· Aug. 
KoninkliJk besluit. (Gemeentewet Art. 213). 

Al moge een verhooging van de post ,,onder
hourl. van wegen" een i>en i~szins buitenge
woon karakter dragen, zoo behoort toch, nu 
uit de toelichting tot dezen post uitdrukke
!ijk en zonder voorbehoud de bedoeling van 
het gemeentebestuw blijk t,, deze verhoogde 
uitgavP uit den gewonen d ienst te bestrijden, 
een dientengevolge ontstaan nadeelig saldo 
van dien dienst niet door buitengewone mid
delen te worden gedekt. 17 Aug. 

- B esluit tot schorsing van de besluiten van 
de Raden der gemeenten Beerta, Bellingwolde 
en M:eeden, onderscheidenlijk van 8, 12 en 9 
Augustus 1929, a lle str ekk:ende tot niet-be
krachtiging van de ingevolge art. 187 der 
Gemeentewet door de Burgemeesters dier 
onderscheidene gemeenten uitgevaardigde 
algemeene voorschriften van politie. 

S. 426 . 30 Aug . 
Ingetrokken. S. 481. 12 ov. 
Koninklij k besluit. (Gemeentewet art. 244a.) 

Toepasselijk:heid van 3° van het artik:el ten 
aanzien van den in Indii' werk:zamen direc
teur eener naamlooze vennootschap die tij
dens zijn verlof hier te lande relaties heeft 
aangek:noopt en onderhouden en zich aldaar 
ten kantore op de hoogte van den gang der 
zak:en heeft gesteld. 30 Aug. ( blz. lO72.) 

- Besluit tot ongegrondverklaring van het 
beroep, ingesteld door den Raad der ge
meente H arlingen tegen het besluit van Ged. 
Staten van Friesland, dd. 17 Augustus 1928, 
n°. 2. l • afd. B, waarbij goedkeuring is ont 
houden aan een raadsbesluit tot uitgifte in 
erfpacht van grand aan de Woningbouw
vereeniging ,,Harlingen", aldaar. 

S. 444. 28 Sept. 
- (Gemeentewet art. 114bis). Een gemeente

lij k:e dienst, die, met toepassing van art. 
ll4bis, door den Raad is belast met het be
heer van een foods tot instandhouding van 
een kapitaal, destijds verk:regen bij eene 
grenswijziging, is niet aan te merken als een 
bedrijf a ls bedoeld in de Begrootings- en 
R ek:eningsvoorschriften 1924. 30 Sept. 

- Beschik:k:ing van den Hoogen Raad. (Wegen
belasting in de gemeente Katwijk: - Art. ;!42c 
der Gemeentewet.) - In art. 242c der Ge
meentewet wordt wel verband ·gelegd t us
schen de te heffen wegenbelasting en de ten 
laste der gemeente komende k:osten voor aan
leg en onderhoud van de openbare land- of 
waterwegen in de gemeente, alsmede voor 
de k:osten van hunne verlichting en voor af
voer van water en v uil, maar daaruit vo lgt 
niet, dat eene op dit wetsvoorschrift steunen
de gemeente-verordening de grondslagen der 
belasting zoodanig moet omschrijven, dat 
blijk:t , dat de belasting dient a ls bijdrage voor 
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de' bedoelde kosten, Ten onrechte heeft de 
R aad van Beroep derhalve aan de gemeente. 
v'erordening verbindende kracht ontzegd . 

2 Oct. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den Raad der gemeente Wijk en Aalburg van 
13 Jun i 1928 t ot schorsing van E. luymer 
als secreta ris en ontvanger dier gemeente en 
van de besluiten van 11 Juli en 11 Augus
tus~J>928, str ekkende tot verlenging, respec
tievelijk nadere verlenging van den bij eerst 
genoeind raadsbeslui t. bepaalden termijn van 
schorsing; a lsmede van het besluit van den 
Raad der gemeente Wij k en Aalburg van 
12 November 1928, voor zoover daarbij aan 
E . Sluymers ongevraagd niet-eer vol ontslag 
is verleend a ls administrateur der afdeeling 
Aalburg (,,Ebbe") dier gemeente. 

, . 449. 5 Oct. 
- K oninklijk beslu it. (Wet Inkomstenbelas

t ing 1914 Ar t . 53, Gemeentewet art. 244a.) 
- W oonplaats en plaats van hoofdverblijf 
van iemand die verpleegd wordt in een 
krankzinnigengesticht en wiens echtgenoote 
van wie hij reeds v66r 7, ijn plaatsing in het 
gesticht gescheiden leefde, elders woont. 

8 Oct. 
- K oninklijk besluit. (Gemeentewet art. 244n.) 

- Als werkforens moet worden beschouwd 
de v ischhandelaar die in een vischhal ge
regeld v isch komt koopen, ook a l bescbikt 
hij aldaar n iet over een nis of andere voor 
hem gereserveerde ruimte. 8 Oct. 
Besluit tot schorsing van het besluit van 

den Raad der gemeente Noordproek van 
17 September 1929, strekkende tot niet be
kracht iging van de ingevolge a rt . 187 der 
Gemeentewet door den Burgemeester dier 
gemeente ui tgevaard igde a lgemeene voor-
schriften van politie. S. 453. 10 Oct. 
Ingetrokken. S. 482. 12 Nov. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet a rt . l 94e). 
- Ged. Staten hebben t en onrechte goed -
keuring ont houden aan een raadsbesluit 
waarbij aan een cafehouder , die door bet 
eenigazins verplaatsen van de markt eenige 
schade heeft ondervonden, onder tegemoet
komende voor waarden een stukje grond voor 
vestiging van een verlofszaak tot wederop
zeggi ngs wer d verhuurd, nu niet, vaststaat 
dat bij openbare verhuring van het onder 
havig terrein onder overeenkomstige voor
waarden een aanmerkelijk hoogere huurprijs 
zou kunnen zijn bedrongen en ook overigens 
het gemeentebelang zich tegen deze verhuring 
n iet verzet. 10 Oct. 

- Beslui t tot schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente Doetinchem van 
23 September 1929, strekkende tot het ont
slaan , op staanden voet, van G. Pieterson 
a ls directeur en G. Postma als opzichter van 
het gemeentelijk gasbedrijf en benoeming 
van G. P ieterson op nader vast te stellen 
voorwaarden tot hoofdopzichter en G. P ost
ma tot fi tter. S. 458. 14 Oct . 

- Beschikking van den H oogen R aad. (Zake
. l[jke belasting op het bedrijf der gemeente 

H aarlem.) - De Raad van Beroep heeft in 
de gegeven omstandigheden kunnen beslissen, 
dat het exploiteeren der verschillende lijnen 
door de belanghebbende onderneming, al 
was slechts voor een enkele aan haar daartoe 

concessie verleend, is het uitoefen en van bet 
vervoerbedrijf in een stat ion, zoodat de vrij
stelling van belasting toepasselijk is t e acbten . 
Ook betreffende de arbeiders werkzaam in 
een werkplaats waarin geen nieuwbouw, docb 
alleen reparatiewerk wordt gedaan, heeft men 
kunnen aannemen, dat zij werkzaam waren 
in bet vervoerbedrijf. 16 Oct. 

- Bescbikking van den H oogen R aad . (Zake
lijke belasting op bet bedrijf der gemeente 
Amsterdam.) - De vrijstelling van de zake
lijke belasting op bet bedrijf bedoeld in art. 
242e der Gemeentewet is slecbts van toepas
sing op vervoerondernemingen en niet op 
andere ondernemingen, die in het stations
gebouw een bedrijf u it oefenen. Waar nu de 
aangeslagen fir ma, zij bet onder controle van 
een spoorwegonderneming, in een stations
gebouw zelfstandig het bedrijf van restau
ratiehouder uitoefent , beboor t zij in de plaat
selijke belasting op bet bedrijf te worden aan
geslagen . (' ¥at recbtens zou zijn, wa nneer 
een vervoeronderneming ze lve clit bedrijf in 
een station uitoefende, word t n iet recht 
streeks beslist.) 16 Oct. 

- Beschikking van den H oogen Raad. (Art . 
265b en 265d der Gemeentewet .) - Waar in 
art . 6 der ten deze toepasselijke gemeentelijke 
belas tingverordening is bepaald, dat voor de 
toepassing van art. 2656 der Gemeentewet 
een door Burgemeest er en Wetbouders aan 
t e wij zen ambtenaar in de plaats treedt van 
den Burgemeester , is deze in het door hem 
ingesteld cassatieberoep n iet-ontvankelijk. 

16 Oct. 
- Koninklijk besluit . (Gemeentewet art. 194.} 

- Al zijn besluiten van gemeentebesturen 
tot belegging van kasgelden niet kracbtens 
a rt. 194 aan de goedkeuring van Geel . Staten 
onderworpen, zoo neemt zulks niet weg de 
bevoegdheid van Ged. Staten om ter gelegen
beid van de goedkeuring van de begrooting 
de best emming van den post ,,tijdelijke be
legging van kasgeld" te beoordeelen en na. 
te gaan, of deze belegging en de voorwaarden, 
waaronder zij plaats vind t , zich verdragen 
met een iuist financieel bebeer. Nu een onder
pand van voldoende waarde niet is verstr ekt , 
bebben Ged. St aten in bet onderbavig geval, 
waarin bet gaat om een aanmerkelijk bedrag, 
terecb t hun goedkeuring aan de wijziging 
van de begrooting ont bouden. 30 Oct. 

- K oninl<lijk besluit. (Gemeentewet art. 26.} 
- Waar krachtens bet tweede lid Geel. Staten, 
ind ien de Raad het geval aan bun college 
onderwerpt, aan overt reding van art. 24 de 
vervallenverklaring moeten verbinden, kan 
er voor hen geen aanleiding bestaan, die ge
dragslijn niet te volgen , ind ien de Raad in 
gebreke blijft en zij ambtsbalve· beslissen . 

31 Oct. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 207.} 

- Ged. Staten hebben ten onrechte goed-
keuring onthouden aan een gemeentebe
grooting in een geval, waarin bet gescbil tus
schen hen en den R aad loopt over een uit 
gave (gem. geneeskundig scbooltoezicbt} 
waartoe geen wet de gemeente verplicbt en 
welke l etreft de huishouding der gemeente, 
waaromtrent bet oordeel allereerst aan den 
gemeent.eraad staat. In zoodanig geval mag, 
als uit een oogpunt van fi nancieel beleid tegen 
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de begrooting geen bezwaar bestaat, niet da n 
om zeer d ringende redenen goe:ikeuring aan 
de begrooti ng worden ont houden. fi Nov. 

- K oninklijk be~lui t . (Gemeentewot ar t . :?07. ) 
- Al laat de wet den gemeenteraad vri.i over 
het al clan niet invoeren van vonrbereiclend 
onderwijs va n gemeantewege te b~slis en , zoo 
staat di t toch niet in den weg aa n de op de 
wet stounende bevoegdheid va n Ged, taten 
om bij het onderzoek der begrooting in be
oordeeling te treden va n het geheele gelde
lij ke beleid van het gemeentebestuur, en be
zwaar t e maken t egen zoodani~e uitgaven, 
welke met het finan cieel belang der gemeente 
in st rijd moeten wordeo geacht. De gemeente
lijke autonom ie, zooals d e'L;e in het s t e lsel cler 
Gemeentewet tot u it ing komt, wordt daar
door niet aa ngetast . 20 Nov. 

- Bescbikking van den Hoogeo Raad . - Art. 
2651>, in verband met de ar t t. 244a en 265i der 
Gemeent ewet. - Ook wanneer in eene ge
meente do plaatselij ke inkomstenbelast ing 
door de Pi"en administratie der gemeente 
wordt opgofegd geldt hot voor srhrift dat- de 
vraag of iemaod binnen de gemeent e woont 
door de K oningin of Ged. Sta ten wor.l t be
sli t, zoodat requirant in eene reclame tot 
den Contro leur der gemeentebela tingen ge
richt t recbt niet-ontvankeli,ik is ge"oordeeld. 

20 Nov. 
-- B eschikking van den H oogen R aad der 

Nederlanden. - Zakelijke belast ing op het 
bedrijf in de gemeente Amst erdam. - Be
teeken is va n art. 242e dcr Gemeentewet . 
Vo r de berekening van het gemiddeld aantal 
a r beiders, dat binnen eene gemeente in een 
becl r ijf werkzaam is geweest, komen in aan 
merking de arbeid rs, die bij de betrokken 
onder neming werkzaam geweest zij n. Onver
scnillig is het aanta l arbeicl ers dat zelfs in 
net bet rokken belastingjaar werkzaam was 
bij een anderen ondernemer, van wien in den 
loop van het jaar net beririjf is overgenomon . 

20 Nov. 
- Arrest va n den H oogen R aad . (Art. 37 

A. P. V. voor Emmen . Hondenbelasting.) -
(Dit a rt ikel ver biedt den houders van 
honden, d ie voor de hondenbelasting als 
waakhonden zij n opgegeven, die honden op 
den weg t e laten loopen.) - Met de R b. moet 
worden aangenomen, dat art. 37 n iet ter be
seherming v. d. operibare orde en veiligheid 
is geschreven, doch !outer ten doe! heeft ont
duiking der bondenbelasting tegen te gaan. 
Art. 37 beoogt zoodanige bouders van honden. 
t e t reffen, d ie, hoewel 'hunne honden niet of 
niet uitsluitend als waakbonden warden ge
bruikt en zij daarvan op a ndere wijze genot 
hebben, niettemin voornoemde honden in 
de laagst e bela-stingklasse bebben aangegeven. 
(Anders Cone!. Adv.-Gen. ). 25 Nov. 

- Arrest van den H oogen Raad. (S r., a r t . 
437ter.) - Art. 8 der verordening verbiedt 
den opkooper o. a. eenia door opkoop ver 
kreiien goed gedurende de eerst e drie dagen 
dat het onder zij ne berusting is, van de nand 
te doen. - Tereoht heeft de R b. zioh op bet 
st andpunt gest eld, dat d it voorschrift enkel 
beheersoht gedragingen binnen Rl>tterdam. 
Ten onrechte echter heeft de Rb. aange
nomen, dat reeds in net meclenemen v . d. 
ring buiten Rotterdam een va n de hand doen 

zou zijn gelegon. H et uitga ngspuot der R1'., 
dat het verbod om v . d. ha nd te doen gelij k 
staat met een geboed om te bewaren, is on
juist. (Adv.-Gen. : H et bewaren, dat de Rb. 
in a rt. 8a leest a ls te zijn geboden, wordt in 
a r t. 8d juist verboden.) - Waar de t elast
legging, zooals d ie door de Rb. is opgevat, 
niet inhoudt, dat de gest elde vPrkoop plaats 
had t e R ott erda m is a rt. 437/er Sr . j0 • 8 der 
R'rl amsche verordening niet op bet bcwezen 
verklaarde toepas elijk. Ontslag van rechts
vervol ging. 25 Nov. 

- Koniiiklij k beslnit. (Gemeentcwet art . 207.). 
- D:i instelling van een ondnhoud ~fonds 
bij cl e exploitatie van gemeentewoningen is 
een e is<'b van g:oe::l fi na ncjeel be le id, zoodat, 
nu de R aad weigerncht ig is gebleven daartoe 
mede te werken, G<>cl . Staten t er echt aan de 
gemeentebRgrooting hun goedkeuring heb
ben ont houden. - Al kan de iuistheid der 
bezwaren van GPd. Staten niet i"n alle opzich
ten wo1·den toegegeven, zoo is t ooh d<' be
grooting niet. voor goedkeuri n!! vatbaar, nu 
d Pze bezwaren a lt ha ns voor een-dee! gegrond 
zijn t e 11chten. 26 Nov . 

- Besch ikking va n den H oogen R aad. -
Zakelijke belasting op het bedrijf der gemeen
te Amsterdam. - Onder de omsta ndigheden, 
d ie de R aad i n de ui tspraak heeft vastgclegd , 
is met i-enht aangenomen, dat r,en onderdeel 
van net bedrijf der belanghebbende verzeke
ringmaatschappij t e Am t erdam was ge
vest igd . - De uitspraak van den Raad van 
Beroep is behoorlij k met redenen omklePd nu 
daarin duidelijk de feiten zijn vermeld welke 
het op l~irgen va n cen aansla_g rechtvsardigen 
e:i u it niP,ts is geb leken, da t grieven, die tegen 
de beschikking van den Jnspeoteur waren 
aangevoerd, niet door den R aad van RC'roep 
zouden ziin onderzooht. 27 Nov. 

- K oninklijk besluit . (Gemeentewet art . 222 .) 
- De bevoegdheid va n Ged . Stat en om te 
bepa len dat hun bPslu it t ot vast st elling van 
de ontvangsten en u itgaven niet zal strek
ken tot ontlast ing van den ontvanger breogt 
mede dat zij kunnen bepa len , wanneer zij 
bD <'id zijn den ontva nger we! te ontlasten . 
Z1.1 zijn dus hun bevoegdheid n iet t e buiten 
µegaan door t e bepalen dat zij den ontva nger 
niet zullen ontlasten van zijn beheer alvorens 
hij een door hen vastgesteld bedrag in de 
gemeentekas zal hebben gestort. 29 Nov. 

- K oninkl ijk besluit. (Gemeent ewet a.r t. 194h. ) 
- E en oorrleel over de gP-grond.b eid van een 
ingest elde rechtsvordering komt alleen den 
rechtH tol'. Geel. Staton hebben derhalve t en 
onrecbte goedkeuring onthouden aan een 
raadsheslu it tot het voeren van verweer 
t egen een i ngest elde rechtsvordering op grond 
dat naar hun meening, gebaseerd op het door 
de gemeente ingewonnen recntskundig ad
vies, verweer s lechts zeer geringe kansen op 
goeden uitslag zou h_ ebben en dus niet in het 
belang der gemeente kan worden geaoht. 

• ;J Dec. 
- K oninklij k besluit . (Gemeentewet art . 135. ) 

- Ged. Staten hebben t erecht goedkeuring 
ontnouden aan een raadsbesluit tot toeken
ning, bij wijze van jaarhjksche gratificatie, 
van een bij slag, op bet pensioen eener weduwe 
van een i n 1917 o,,erleden onderwijzer bij net 
bijzonder onderwijs. Immers !igt bet niet op 

I 

J 
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den weg van een gemeentebe tuur om gelden 
be, hikbaar te stellen voor doeleinden, welke 
noch betreffen een bijzonder hui houdelijk 
bclang der gemeente, nor h voortvloeien uit 
verplichtc medewerking van de zijde der 
gemeente, maar enkel ten doel hebb n om 
tegemoet te komen aan aanspraken _van par
ticulieren, welke krachtens de bepalmgen der 
wet niet kunnen woi:den bevredigd . 11 Dec. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 207.) 
- Onthouding van goedkeuring aan con 
gemeentebegrooting moet zjin gogrond op 
bezwaren tegen de begrooting zelvc-; c-c-n be
zwaar. niet A4n de begrooting zelve, doc-h 
aan een toelichting bij belastingverordenin
gen, waan•an de goedkeuring door de _Kroon 
nog niet va tstond, ontleend, kan met tot 
zoodan ige onthouding leiden . - Waar reeds 
in den loop van het dienstjaar vaststond, ~at 
die dienst met een nadeelig saldo moest em
digen, hebben Ged. Staten terecht geei cht, 
dat op den post ,,Gedeelte van het (vermoe
delijk) nadeelig saldo van den gewonen dienst 
van het dienstjaar 192 ... " een met de min
der te venvachten opbrengst aan inkomsten
bclasting verband houdend bedrag zou wor
den geraamd, en bij weigering van den R~ad 
terecht hunne goedkeuring aan de begrootmg 
onthouden. 27 Dec. 

- Koninkl(jk besluit. (Gemeentewet art. 221 
jo. art. 114bis,) - Art. 221 heeft de , trekkin", 
het gehcele financiecle beheer der gemeente 
aan de controle van Ged. Staten te onderwer
pen. Hierop is geen uitzondering toegelaten 
voor het c,eval een bepaalde gemeentedienst 
>net toep:ssing van art. 114bis al · afzonder
lijk bedr ijf i~ georganisPerd. Daaruit volgt 
dat Ged. Staten bjj de vaststelling van de ge
meenterekening mede de bedrijfsrekening 
h P,bben te beoordeelen. - Wanneer in ,::!!lvolge 
art. 114bis ~an h et bij de artt. 113 en 114 be
paalde wordt afgeweken, zal de decharge 
tengevolge van de vaststelling der rel:ening 
door Geel. Staten mede den bij de v .rorde
ning met het geldeltk beheer van het bedrijf 
belasten bijzonderen ambtenaar bet reffen. 

27 Der. 
Zie ook : Armwezen. 

B io coopwet. 
111otor- en Rijwielwel,, 
Sterke drank. 
V olkshuisvesting. 

" ,, Zondag,.,ret. 
·Gemeentegrenzen. Wet tot wijziging van de 

grenzen tusschen de gemeenten Bresken en 
Groecle. S, 27. 7 Febr. 

- Wet tot vereeniging van de gemeenten Zijpe 
en P ett n. S. 28. 7 F ebr. 

- Wet rot w.ij ziging van de g;renzen t usschen 
de gemeenten Sa van Gent en We8tdorpe. 

S. 533. 21 Dec. 
•Gemeenteverordeningen. Zie : Gemeentebeslu

ren. 
Geneeskundig Staatstoezicht. Besluit tot het 

tijdelijk vergunnen van de uitoefening dcr 
genee kunst aan hen, die het cerste gedcelte 
van het artsexamen met goed gevolg heb ben 
afgelegd. S. 70. 4 Maart. 

- Besluit tot intrekking van de tijd lijke ' 
vergunning tot uitoefening van de genees
knnst bij Besluit van -1 Maart 1929, S. 70, ver
leend aan hen, die bet eerste gedeelte van het 

1!12!1 

arts -examen met goed gevolg hebben afge
legd. 173. 19 April. 

- Wet tot bet in de gelegenheid stellen van 
hen, die ingevolge de wet van 30 December 
1926, S. 454, geen visum op bun hewijs van 
vestiging hebben ontvangen, om alsnog van 
bun practische bekwaamheid te doen blijken. 

'. 257. 18 Mei. 
- Besluit tot vaststelling van een a)gemeenen 

maa tregel van bestuui·, als bcdocld in artikel 
15 van d e wet van 2 Juli 1928, S. 222, hou
dende nadere voorscbr iften ten aanzien van 
de uitoefening der geneeskunst (Reglement 
medisch tuchtrecht en oplos ing van geschil
len ), . 474. 31 Oct. 

- Zie ook: r olksgezondheid. 
Gezondheidswet. Zie: Geneeskundig Staatstoe-

zir,ht. 
- Zie ook : T' ulk- gezondlteid. 
Giro. Zie : Posterijen enz. 
Grenzen. Zie : Ge1neentegrenzen. 
Grondbelasting. Wet tot intrekking van het 

tweede lid van art. 59 der wet van 26 Mei 
1870, S. 82, tot regeling der grondbelasting. 

. 234. 18 Mei 
- Wet tot wijziging van a rt. 25 der wet van 

26 Mei 1870, S. 82, bctrekkelijk de grondbe
lasting. S. 572. 24 Dec 

Haring. Zie Tfi secherij. 
Havens. Zie Schee cvaart. 
Hinderwet. Rondschrijven van den Minister 

van Arbeid, Handel en Nijverhcid. Afd. 
Arbeid, aan de Ged. taten van de onder
scheidene provincien, betreffende : schut
boomen. 21 Jan. 

- Koninklijk Besluit. (Hinderwet art. ll.) -
Stoornis voor de radioontvangst, veroorzaakt 
door het in werking brengen van een electro
motor, is aan te merken a ls hinder van ern
stigen aard a ls bedoeld in art, 11 onder c. De 
daar gegeven omschrijving geeft geen aan
leiding het begrip van ernstigen aard in zoo 
beperkten zin op te vatten, dat buiten de 
daar genoemde gevallen bet bestaan van dezen 
hinder niet zou mogen worden aangenomen, 

28 Maart. 
- Besluit, houdende beschikking op het beroep, 

ingesteld door H. H. A. Mittendorf! en H. J. 
M.i ttendorff, beiden te A veree t, tegen bet 
besluit van Burgemeester en Wethouders dier 
gemeente van 15 Mei 1928, n°. 95/532, wa3rbij 
aan hen en hunne rechtverkrijgenden voor
waardelijk en voor een proeftijd van 12 
maanden vergunning i verleend tot uitbrei
ding van hunne scheepswerf, ge!egen aan de 
H oofdvaart, op het perceel, kadastraal be
kend gemeente Avereert, Sectie I , rummers 
1565, 949 en 948. S. l 64. 17 April. 

- Besluit, houdende beschikking op het beroep, 
ingesteld door J. Mol te Dedemsvaart, ge
meente Avereest, tegen hct bes lui t van Burge
meester en Wethouders dier gemeente van 
25 Mei 1928, n°. 99]555, waarbij hem en zijnen 
rechtverkrijgenden voorwaardclijk en voor 
een proeftijd van twaalf maanden vergunning 
is verleend tot het p laat en en in working 
stellen van eene pneumatiscbe klinkinrichting, 
te drijven door een electromotor, op zijn be
staande scheepswerf, gelegen aan de Hoofd
vaart, kadastraal bekend gemeente Avereest, 
Secti e K. n°. 2307. S. 165. 17 April. 

- Koninklijk · be luit. (Hinderwet Art. 2 

69 
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XIII). Een inricht ing waarin zal worden ge
bezigd een moffeloven met gasverwar ming, 
waarin voorwerpen, die vooraf in verwarmd 
lak zijn ondergedompeld, zullen warden ge
droogd, is t e beschouwen als eene, waarvan 
in art. 2 onder XIII sprake is, en waaronder 
is t e verstaan elke inricbting, waarbij door 
kunstmatige verwarming stoffen worden ge
droogd. 2 Mei. 
Koninklijk besluit. (Hinderwet. ) Een voor

waarde in een vergunning dat de op bet 
werk t oepasselijke wetten en verordeningen 
stiptelijk worden nageleefd is in strijd met 
art. 12 der Wet Uitvoering ,, t en genoege van 
B. en W.'' is evenmin in een voorwaarde toe
la a t b aar. 5 Juni . 

- Koninklijk besluit. (Hinderwet Art. 15.) 
Va.n een belangbebbende in den zin van ar t. 
15 kan alleen dan gezegd worden, dat bij in 
het ongelijk is gesteld, a.ls hij zijne bezwaren 
ingevolge art. 7 t en over taa.n van het ge
meentebestuur of een of meer zijner leden 
heeft ingebracht. De persoonlijke onst andig
beden van den door appellant daartoe aange
stelden gemachtigde kunnen in di t opzicht 
niet als volstrekte overmacht voor appellant 
worden beschouwd. 6 Ju ni. 

- Koninklijk besluit. (Hinderwet Art. 17.) Nu 
de concessionaris aa.n de hem bij bet vergun
ningsbesluit gestelde voorwaarden nog n iet 
in allen deele heeft voldaan, kan, a l moge aan 
bet gemeentebestuur zijn gebleken, dat van de 
inrichting hinder van ernstigen aard wordt 
ondervonden, vooralsnog niet gezegd worden 
dat de onder vinding de noodzakelijkheid tot 
bet opleggen van nieuwe voorwaarden heeft 
aangetoond. 5 Juli. 

- Koninklijk besluit. (Hinderwet Art. 15.) 
Onder ,, belanghebbende" moet warden ver
sta;an bij, die redelijkerwijze gevaar, schade 
of hinder in den zin van art. 11 kan duchten; 
appellanten die als bezwaren t egen de op te 
richten inrichting slechts benadeeling van 
a lgemeene ideeele belangen naar voren hebben 
gebracht, waartegen de Hinderwet niet be
doelt t e bescbermen, zijn niet als ,, belangheb
benden'' in den zin der wet aan t e merken. 
Een gemeente, die bezwaren heeft ingebracht, 
o.m. ontleend aan vrees voor verontreiniging 
van een aan die gemeente in eigendom toebe
hoorende vaart, kan als belanghebbende 
worden beschouwd; in verband met art. 
179g Gemeentewet zijn B. en W. tot bet 
instellen van beroep namens de gemeente be
voegd. 21 Nov. 

- Koninklijk besluit. (Hinderwet Art. 12.) 
Een voorwaarde, verbonden aan een vergun
ning tot uitbreiding eener inrichting, welke 
geen betrekking heeft op de voorgenomen 
uitbreiding, is t en onrechte gesteld. 27 Nov. 

Honing. Zie : W arenwet. 
Hypotheken. Zie : K adaster, hypotheken en 

scheepsbewijzen. 
lndie . (Nederlandsch-) Besluit tot het vast

stellen van regelen met betrekking tot de 
taak der Gouvernementsmarine in Neder
landsch-Indie ten aanzien van het verrichten 
van militaire diensten. S. 71. 7 Ma.art. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Vice-President van den Raad van 
Nederlandsch-Indie, bij afwezigheid van den 
Gouverneur-Generaal belast met bet dage-

lijksch beleid der zaken, tot nadere wijziging 
en aanvulling van Afdeeling III A van de 
begrooting van Nederlandsch Indie voor bet 
<lien tjaar 1928. S. ll8. 20 Maart . 

- Wet, boudende nadere wijziging van de 
Indische Staatsregeling. S. 121 . 20 Maar t . 

- Be luit tot bepaling van bet tijdstip van 
inwerkingtreding van de wet van 20 Maart 
1929, opgenomen in ederlandsch Staatsblad 
n°. 12. :i . S. lllfl. 27 Ma.art. 

- Wet, boudende wij ziging van de art ikel_en 
7, 9, 55 en 72 d.er Indische Staatsregeling. 

S. 194. 24 April. 
- Wet, bou<lende W\jziging van de artikelen 

134 en 139 van de Wet op d~ Staatsinricb ting 
van Nederlandscb-Indie. S. 195. 24 April. 

- Wet, houdende nadere wijziging van art ikel 
4 van de Indiscbe Muntwet 1912. 

S. 196. 24 April. 
- Wet tot het aangaan van eene geldleening 

t en laste van Nederlandscli -Indie. 
S. 233. 18 Mei. 

- Wet, houdende nadere aanvulling van de 
Indische Comptabili..eitswet (Stbl. 1925, n°. 
328). S. 351. 24 Juni. 

- Wet, houdende macbtiging tot bet sluiten 
van een overeenkomst, als bedoeld in artikel 
5a der Ind ischr Mijnwet, met den beer J . A. 
H oogenboezem, betreffende cle opsporing en 
ontginning van aardolie, enz. in twee t errei
nen in dP resident ie (afdeeling) West-Madoera 
van bet gewest Oo t -,Tava. S. 368. 25 Juni. 

- Besluit tot vast stelling van bet t ijdstip van 
inwerkingtreding der Indische Bedrijvenwet . 

S. 406. 1 Aug _ 
Beslui t tot nadere herziening van de bezol

digingen en de sa menstelling van bet perso
neel van de directie der Pensioenfondsen voor 
de K oloniale Landsdienaren en Locale Amb
tenaren. S. 463. 19 Oct. 

- Besluit tot toepasselijkverklaring van de 
r egelen omtrent het verleenen van geldelijke. 
t egemoetkoming aan de nagelaten betrek
kingen van in en door den dienst omgekomen 
Europeescbe militairen van het leger in Neder
landscb-Indie op de nagelaten betrekkingen 
van in en door den dienst omgekomen mili
t airen, dienende bij de troepen in Suriname 
en Cnra~ao. S. 464. 21 Oct. 

- Besluit tot vaststell lng van het tijdstip van 
inwerkingtreding der wet van 24 April 1929 
tot wijzig ing van de artt. 134 en 139 der 
Indische Staatsregeling. S. 467. 24 Oct. 

Beslui t tot bepaling van bet tijdstip van 
inwerkingtreding van § 1 van artikel 1 der 
wet van 24 April 1929 (Ned. Staatsblad n°. 
184, Indiscb Staatsblad n°. 285). 

S. 470. 26 Oct. 
- Zie ook : B egrootingen en Rekeningen. 

,, ,. Pensioen~n en Wflchtgel,den. 
Industrieele- en intellectueele eigendom. Be

sluit , houdende nadere wijziging van bet R e
glement Industrieelr Eigendom, S. 558 van 
1914, laa tstelijk gewijzigd bij besluit van 12 
Juni 1923 (Stbl. n°. 262J. S. 480. 11 Nov. 

Inkomstenbelasting. ( Rijks) Beschikking van 
den H oogen Raad. - Rijks en gemeentelijke 
Inkomstenbelasting. - W anneer een aange
slagene beweert , dat bij ten onrechte als in
woner van het Rijk en van eene bepaalde 
gemeente n ide r ijks- en gemeentelijke inkom
stenbelasting is aangeslagen, is alleen aan 
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den Raaa van Beroep het oordeel over de 
juistheid van den aanslag in de Rijksinkom
stenbelasting. - De Raad van Beroep kon 
op grond der vastgestelde feiten oordeelen, 
dat belanghebbende hier te lande woonde. 

17 April. 
- Besluit, houdende bepalingen tot verzekering 

van de belastingen naar inkomen en vermo
gen, te .heffen van binnenschippers en van 
tot de bemanning van een binnenvaartuig 
behoorende personen , die binnen het Rijk hun 
bedrijf of beroep uitoefenen, zonder er een 
vaste woonplaats te hebben. 

S. 215. 27 April. 
- Zie ook : Tmctaten. 
lnkten. Rondschrijven van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw aan 
Ged. Staten der onderscheidene provincien, 
betreffende duurzaamheid van machine
schrift en inktpotloodaanteekeningen . 

11 April. 
Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering. Be

sluit tot wijziging van het K. B. van 17 
eptember 1921, S. 1066, tot vaststelling van 

eene regeling, houdende premiebetaling over 
meer dan een termijn, waarover loon in geld 
wordt uitbetaald, zooals dat besluit is ge
wijzigd bij K. B. van 20 Mei 1922 (Stbl. n°. 
371). S. 12. 25 Jan. 

- Wet, houdende wijziging der Invaliditeits-
wet. S. 204. 24 April. 

- Besluit tot bepaling van het tijdstip, waarop 
de wet van 24 April 1929, S. 204, houdende 
wijziging der Invaliditeitswet, in werking, zal 
treden. S. 300. 1 Juni. 

- Wet, houdende wijziging der Ouderdomswet 
1919. S. 330. 24 Juni. 

- Wet, houdende wijziging der wet op de 
Rijksverzekeringsbank (Stbl. 1920 n°. 780). 

S. 331. 24 Juni. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 

21 November 1919, S. 761, houdende aanwij
zing van de loonklassen, waartoe de verschil
lende groepen van arbeiders voor de t.oepas
sing van de Invaliditeitswet behooren. 

S. 393. 18 Juli. 
- Besluit tot wijziging van bet K. B. van 17 

December 1919, S. 14, tot. uitvoering van de 
artikelen 329 en 331 der Invaliiiteitswet, 
zooals dat besluit is gewijzigd bij K. B. van 
7 Mei 1920 (Stbl. n°. 230). 

S. 396. 20 Juli. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip, be

doeld in artikel 344 onder h en dat, bedoeld 
in artikel 344 onder i der Invaliditeitswet. 

S. 397. 20 Juli. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 22 

November 1919, S. 764, houdende vaststel
ling van de modellen der rentezegels en van 
aanwijzing der plaatsen, waarop de r enteze
gels ten verkoop voorhanden zullen zijn, zooals 
dat beslui t laatstelijk is gewijzigd bij K. B. 
van 11 Februari l!l28 (Stbl. n°. 30). 

S. 39 . 20 Juli. 
- Besluit tot wijziging van het IC. B. van 11 

October 1919, S. 599, tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur als be
doeld bij art. 27, eerste lid, letters a en h, der 
Invaliditeitswet, zooals dat besluit is ge,vij
zigd bij K. B. van 10 October 1925 (Stbl. 
no. 412). S. 457. 11 Oct. 

- Besluit tot aanvulling van het K. B. van 

30 Juli 1920, S. 627, houdende vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
aanwijzende de gevallen, waarin het st ellen 
van woorden en teekens op een rentekaart en 
het stellen van woorden en teekens op de 
daarop geplakte zegels wordt toegelaten, zoo
als dat besluit laatstelijk is aangevuld bij 
K. B. van 29 November 1923 (Stbl. n°. 529). 

S. 460. 15 Oct. 
- Besluit tot wijziging van het IC. B. van 28 

November 1919, S. 791, tot herziening van 
het K. B. van 14 Augustus 1919, S. 538, 
tot vaststel!ing van een algemeenen maatregel 
van bestuur als bedoeld in de artt. 37, derde 
lid, 40, eerste lio, a en b, 40, derde lid, 40, 
ze de lid, 41, vierde lid, 43, tweede lid, 50, 
57, tweede lid, 87, in verband met artikel 
409, 197, tweede lid en 221, derde lid, der 
Invaliditeitswet. S. 471. 28 Oct. 

- Wet, houdende regelen betreffende den 
rechtstoestand van ambtenaren . 

S. 530. 12 Dec. 
- Besluit tot bepaling van den da~, waarop 

de wet van den 24sten Juni 1929, S. 331, 
houdende wijziging der wet op de Rijksver
zekeringsbank, S. 1920 n°. 780, en de artikelen 
I, II, III .. IV, VII, VIII, X, XI, XII en XIII 
van de wet van den 24sten Juni 1929, S. 330, 
hondende wijziging der Ouderdomswet 1919, 
in werking zullen treden. S. 606. 3; Dec. 

Jachtwet. Rondschrijven ..,an den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw aan 
Heeren Hoofden van Plaatse1.ijke Politie, 
betreffende: J achtwet 1923, dooden schadelijk 
gedierte in gesloten jachttijd. 6 Febr. 

- Besluit ter uitvoering van artikel 1, derde 
lid, der Jachtwet 1923. S. 49. 20 Fehr. 

- Rondsch~ijven van den M\nister van Binnen 
landsche Zaken en La,ndbouw, Directie van 
don La.ndbouw aan H -3eren Commissarissen 
der Koningin in de onderscheidene provincien, 
betreffende Jachtwet 1923 (ve1·gunrung<ln ex 
art. 60). . 20 Maart. 

- Koninklijk besluit, betreffende afbetaling 
van de schadeloosstellingen wegens opheffing 
van jachtrechten. 19 Oct. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Vogelwet 
art. 1 ; Jach twet art. 1.) - Art. 1 der Vogel
wet 1912, aanhef en sub a, moet aldus worden 
gelezen, dat door beschermde vogels worden 
verstaan alle vogels, behoorende tot een der 
in Europa in het wild levende vogelsoorten, 
met uitzondering van die vogels der desbe
treffende vogelsoort, welJ;e behooren tot het 
pluimvee. De omstandigheid dat de fazant 
ook voorkomt als pluimvee is onvoldoende 
om, gelijk de Kantonrechter heeft gedaan, 
deze vogelsoort tot ,,pluimvee", d. w. z. tarn 
vee, te stempelen. - Toch is de fazant geen 
beschermde vogel: ten onrechte beantwoord
de de Kantonreohter de vraag of de fazant 
die door de Kroon ingevolge het laatste lid 
van art. 1 · der J achtwet 1923 uit de groep 
,,schadelijk gedi0 rte'' is gelicht en bij het 
,,wild" is ondergebracht, wel behoort tot de 
,,bij" art. 1 der Jachtwet als wild aangewezen 
vogels. Geen anomalie. (Anders de Adv.-Gen.) 

28 Oct. 
Kadaster, Hypotheken en Scheepsbewijzen. 

Besluit, tot aanvulling van het K B. van 
3 September 1921, S. 1047, gewijzigd bij K. B. 
van 25 Mei 1923, S. 218, houdende vaststel-
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ling van een uieuw reglemeut voor den land- , 
meterscursus te \,Vageningen. 

S. 2. 3 Jan. 

wordt verleend op een terrein in de gemeente 
Franeker een gesticht voor krankzinnigen 
op te ri chten. S. 68. 1 Maart. 

- Rondschrijven van den Mii1ister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw, aan Heeren 
Ged. Staten der onderscheidene provincien 
en aan de Gemeentebe~turen betreffende : 
storing van ,,Kad" -steenen. 10 Dec. 

Kanalen. Wet, houdende · goedkeuring van 
den onderhandschen verkoop, aan de gemeente 
Amsterdam, van het Zijkanaal I van het 
Noordzeekanaal, met aanliggend terrein. 

S. 236. 18 Mei. 
- Zie ook : Scheepvaart. 
Kerkgenootschappen. Koninklijk besluit. (Wet 

K erkgenootschappen Art. 7.) Nu in het op 
te richten kerkgebouw dezelfde gemeente zal 
vergaderen die in het binnen den afstand van 
200 ellen bestaande kerkgebouw haren eere
dienst uitoefende en het in het voornemen 
dezer gemeente lag, het oude kerkgebouw als 
zoodanig buiten dienst te stellen bij het in 
gebruik nemen van het nieu:ve gebouw, verzet 
het belang der openbare orde zich niet tegen 
de oprichting van het nieuwe gebouw. -
Daaraan doet niet af de mogelijkheid, dat de 
eigendom van het oude kerkgebouw zoude 
kunnen worden betwist, en in de toekomst 
eene andere gemeente daarin haren cere
dienst zou kunnen wenschen uit te oefenen; 
in dat geval toch zou juist d.ienen te worden 
onderzocht of zulks binnen den afstand van 
200 ellen van een bestaande kerk in het be
lang der openbare orde kan worden toege
laten. 15 Juni. 

Keuringsdienst. Zie : Vleesch en vleeschwaren. 
Zie : Warenwel. 

Kiesrecht. Wet, houdende wettelijke voor 
ziening in verband met het door den brand 
van het raadhuis der gemeente Leiden op 
12 Februari 1929 verloren gaan van de op 
dien datum aanwezige gegevens, noodig voor 
het opmaken van de kiezer lijst dier gemeen
te. S. 93. 20 Maart. 

- Besluit tot aanwijzing van de vrijstellingen 
bedoeld in artikel 55 der llieswet. 

S. 265. 27 Mei. 
Koophandel. (Wetboek van) Wet, houdende 

wijziging van de artt. 42c (nieuw) en 42 
(nieuw) van het Wetboek van Koophandel 
(balans en winst- en verlie rekening). 

S. 363. 25 Juni. 
- Besluit, houdende aanwijzing van de beurs, 

bedoeld bij art. 42c, onder c, van het Wetboek 
van Koophandel. S. 408. 3 Aug. 

Krankzinnigen en Idioten. Besluit, houdende 
nadere wijziging van het K. B. van 5 Augus
tus 1888, S. 114 tot bepaling van het maxi
mum der verpleegden en het minimum der 
geneeskundigen in het krankzinnigenge
sticht ,,Voorburg" te Vught. S. 4. 5 J an. 

- Besluit, houdende nadere wijziging van het 
K. B. van 27 Maart 1916, S. · 147, waarbij 
aan Bestuurders der Vereeniging voor land
bouw en verzorging van krankzinnigen 
,,Huize Padua" , te Boeke!, vergunning is 
verleend tot oprichting van een gesticht voor 
zwakzinnigen te Udenhout. 

S. 60. 25 Fehr. 
- Besluit waarbij aan het Bestuur der ge

meente Franeker, met intrekking van het 
K . B. van 14 Februari 1890, S. 25, vergunning 

- Be luit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 23 Juni 1917. S. 476, houdende reorgani
satie van het Idiotengesticht , Lozenoord'' 
te Ermelo. S. 77. 14 Maart. 

- Beslui t, houdende nadere wijziging van het 
K. B. van 10 April 1919, S. 163, waarbij aan 
Clemence Desloge , a ls bestuurderesse van 
het t e Schimmert gevestigde zedelijk !ichaam 
,,Dochteren der Wijsheid' ' , vergunning is 
verleend het gesticht voor Idioten te Druten, 
tot de oprichting waarvan vergunning is ver
leend bi1 K . B. van 17 October 1904, S. 236, 
in te rich ten tot een gesticht voor zwakzinni
gen (idioten en imbecillen). 

. S. 78. 14 Maart. 
' - Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 

van 23 Juni 1CJ17, S. 475, houdende reorgani
satie van het Idiotengesticht ,, 's Heerenloo" 
te Ermelo. . 79. 14 M:aart. 

- Besluit, houdende nadere wijziging van het 
K. B. van 2 Juli 18S4, S. 89, waarbij aan de 
Vereeniging tot Christelijke Verzorging van 
krankzinnigen in Nederland gevestigd t e 
Utrecht, vergunning is verleend te Zuidlaren 
een gesticht voor krankzinnigen op te richten. 

S. 80. 1-! l\Iaart. 
- Besh1it, houdende wijziging van het K. B. 

van 30 December 1925, S. 547, waarbij aan 
de Verceniging van Broeders-Penitenten, ge
vestigd in Huize Padua ta Boeke! vergunning 
wordt verleend tot oprichting van een ge
sticht voor krankzinnigen in de gemeente 
Apeldoorn. '. 81. 14 Maart. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K . B. 
van 31 Maart 1894, S. 50, waarbij aan de 
Vereeniging ,,Tot Christelijk Liefdad.igheid" 
te Wagenborgen, gemeente Termunten, Yer
gunning is verleend aldaar een gesticht voor 
idioten op te richten. S. 88. 16 Maart. 

- Besluit, houdende nadere wijziging van bet, 
K. B. van 16 September 1895, S. 161, waarbij 
aan het hestuur der gemeente Leiden ver
gunning is verleend op het landgoed· ,,Ende
geest", te Oegstgeest een gesticht voor 
krankziru1igen op te richten. 

S. 89. 16 Maart . 
- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 

van 19 October 1922, S. 565, waarbij aan de 
Vereeniging tot Opvoeding en verpleging van 
Idioten en Ach.terlijke kinderen , gevest1gd 
te Utrecht, vergunning is verleend tot op
richting van een gesticht voor zwakzinnigen 
in de gemeente Noordwijk. 

S. 138. 2 April. 
- Besluit, waarbij aan het Bestuur der ,,Neder

landsche Hervormde Stichtingen voor Ze
nuw- en Geesteszieken" te Amersfoort, ver
gunning wordt verleend op een terrein in de 
gemeente Amersfoort een gesticht voor 
krankzinnigen op te richten. 

. S. 213. 26 April. 
- Wet houdencle wijziging der wet tot rege

ling van het Staatstoezicht op krankzinnigen 
en aanvulline van art. 39 der Armenwet. 

- S. 275 31 Mei. 
- Besluit tot nadere wijz iging van het K. B. 

van 2 December 1918, ' S. 771, houdende 
reorganisatie van het Provinciaal ziekenhuis 
nabij Santpoort. S. 427. 30 Aug. 
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- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 17 December 1917, S. 720, houdende 
reorganisatie van bet Krankzinn igengesticbt 
,,Brinkgreven'' in de gemeenten Deven1ler en 
Diepcnveen. S. 428. 3 Sept. 

- Besluit tot vaststelling van nadere voor
schriften, als bcdoeld in artikel 16, derde lid 
der wet van 27 Apri l 1884, S. 96, !aatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 31 Mei 1929, S. 275, 
tot regeling van het Staatstoezicht op krank
zinnigen. S. 438. I 7 Sept. 

- Besluit tot bepaling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van artikrl I der wet van 
31 Mei 1929, . 275, houdendo wijziging der 
wet tot regeling ,·an het Staa.tstoezicht op 
kr:mkzinnigen en aanvulling van art . 36 der 
Armenwet. S. 4 5. 11 Oct. 

- Wet, betreffende herziening cura teele, be
paaldelijk met het oog op clrankzuchtigen. 

S. 528. 12 Dec. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van den 19den October 1922 
S. 565, waarbij aan de Vereeniging tot Op
voeding_ en verpleging van idioten en achter
lijke kinderen, gevestigd te trecht, vergun
ning is verleend tot oprichting van een ge
sticht voor zwakzinnigen in de gemeente 
Noordwijk. S. fi29 . 12 Dec. 

- Zie : Ar,nwezen. 
Landarbeiderswet. Koninklijk besluit. (Land

a rbeiderswet art. 40). D e omstandigheid dat 
de eigenaar van krachtens art. 105"der Ont
eigeningswet te onteigenen perceelen aan zijn 
land, dat sedert lange jaren bij zijn geslacht 
in gebrui k is geweest, zeer gehecht, is, !eve rt 
geen voldoend motief op aan bet besluit van 
Geel. Staten tot onteigen ing van dat land 
de vereischte goedkeuring te ont,houden. 

13 Jnni. 
- Rondschrijven van den Minister van Finan

cien aan de Gemeentebesturen, betreffende 
behaudeling van aanvragen om voorschot 
ingevolge de Landarbeiderswet. 6 Juli. 

Landbouw. Wet, houdende voor~chrift,en be
t reffende hPt waarborgen van bepaalde eigen
schappen of hoedanigheid van uitgevoerde 
voortbrengselen van bet landbouw-, iuin
bouw-, veeteelt- en znivelbedrijf. 

S. 277. 31 Mei. 
- Besluit tot vaststelling van bet tijdstip van 

in werking treden der Landbouwu itvoerwet 
1929. S . 531. 13 Dec. 

- Zie ook : TractatP.n. 
Landmeter. Zie: Kadasoer enz. 
Leeningswet. Zie: Schuld (Nat.). 
Leerplicht. Rondschrijven van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken en Landbouw aan 
Heeren Burgemeesters, betreffende toepas
sing art. 24 der Leerplichtwet. 5 Apri l. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Leerplicht
wet art. 3.)- De omstandigheid,datverdach
tes kind bij bet bereiken van den twaalf
jarigen Jeeftijd zes klassen had doorloopen 
eener school, d ie meer clan zes klassen telde, 
deed op zich zelve, volgens art. 3 der wet 
i . v. m. art. H der wet van 30 J uni 1924, 
S. 319, de Jeerverplichting voor dat kind niet 
eindigen. Nu bet kind ten tijde der telastge
Jegde schoo,verzuimen, de klasse der school 
voor uitgebreid lager ond erwijs, waar bet 
was geplaatst, n og niet had doorloopen, be-

sliste de Rb. terecht, dat de leerverplichting 
nog niet was geeincligd. 15 April. 
Wet tot wijziging van art. 3 der Leerplicht-

wet-. S. 335. 24 Juni. 
Levensverzekeringsbedrijf. Wet, houdende wij

ziging van art. 6 onder c der Wet op bet 
Levensverzekeringsbedrijf. S. 202. 24 April. 

Loodswezen. Besluit, houdende w\jziging van 
bet Bijzonder Reglement op den loodsdienst 
in het 3de district, vastgesteld bij K. B. van 
23 Maart 1925, S. 106 en laatstelijk gewijzigd 
bij K. R. van 3 October 1928 (Staatsblad 
n°. 389). S. 20. 30 Jan. 

- Besluit, houdende wijziging van bet Bij
zonder Reglement op den loodsdienst in bet 
4/5e district, vastgesteld bij K. B. van 23 
Maart 1925, S. 106, en laatstelijk gewijzigd 
bij K. B. van 19 Maart 1928 (Staatsblad 
n°. 73). S. 465. 22 Oct. 

- Besluit, houdende wijziging van het Bij 
zonder Reglement op den loodsdienst in bet 
3e d istrict, vastgesteld bij K. B. van 23 Maart 
1925, S. l 06, laatstelijk gewijzigd bij K. B. 
van 30 Januari 1929 /Staatsblad n°. 20\. 

. S. 469. 25 Oct. 
Luchtvaart. Beschikking van den Minister 

van Waterstaat tot uitvoering van de Lucht
vaartwet. 25 Jan. 

- Missive van den Minister van ,vaterstaat 
aan de burgerneesters. 14 F ebr. 

- Besluit tot vaststelling van een R eglement 
ter bevordering van de vei ligheid van h'lt 
verkee t· met luchtvaartuigPn. 

S. 67. 28 Febr. 
- Wet tot bevordering van bet onderhouden 

van een luchtdienst tusschen Nederland en 
Nederlandsch-Indie door de K oninklijke 
Luchtvaart Maatsnhappij voor Nederland en 
K olonien. S. 2S6. 31 Mei. 

- Besluit tot vaststelling van bet ti_i dstip, 
waarop bet Douanebesluit voor de Lucht
vaart (Stbl. 1928, n°. 500) in werking treedt. 

S. 384. 9 Jul i. 
- Zie ook : Tractaten. 
Maten en gewichten. Besluit tot regeling van 

den herijk der maten en gewichten in 1930 en 
1931. S. 501. 29 Nov. 

- Zie ook: Tractaten. 
,, ,, Luchtvaart. 

Mee!. Zie: Warenwet. 
Melk. Zie: Warenwet 
Militaire Zaken. Besluit, houdende voorschrif

t en tot uitvoering van de Dienstplichtwet . 
S. 21. 2 Fehr. 

- Beslui t tot wijziging van bet Milita ir Keu-
ringsreglement,. S. 225. 2 Mei. 

- Besluit, houdende aamvjjzing van de cate
gorieen van dienstplichtino-en van d" zee
macht, welke na ontslag als vrijwi lliger bij 
de zeemacht, tot de Koninklijke Marine
R eserve kom en te behooren. 

S. 2'.?8. ll Mei. 
- Be luit tot intrekking van bet K. B. -,,an 

den 4den Maart 1912, S. 99, houdende regelen 
betrekkelijk tegemoetko.ning in de kosten 
van reis, voeding en hui svesting van dienst
p! jcht igen. S. 304. 3 Juni. 

- Besluit, houdende vaststelling van het con
t ingent gewone dienstplichtigen der licht ing 
1930. S. 309. 6 Juni . 

- Wet, houdende nadere wijz;ging van de 
wet van 20 Juni 1913, S, 292, tot_aanvullin g 
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van a rt. 143 der R e/!tsple~ing bij dP Land
ma.gt, van de· Provisioneele Instructie voor 
het Hoog Militair Gerechtshof, en nadere 
vo•.irzieningen betreffende de jaarwedden van 
de leden der militair-rechterlijke macht, 
laatstelijk gewijzigd bij <l.e wet va.n 31 De
cember 1925 (Stbl. n°. 550). 

f:.. 3n'i . 25 cT uni. 
- Besluit, houdende beroep, ingesteld door 

E. B. Massop te Amsterdam, inzake vrij 
stelling van den dienstplicht. 

. 418. 12 Aug. 
- Besluit, houdende va.ststellin~ van een 

voorschrift voor het Staatsbedrijf der Ar
tillerie-Inrichtingen. S. 433. 9 ept. 

- Wet, houdende regelen betreffende den 
rechtstoestand van ambtenaren. 

S. 530. 12 Dec. 
-' Zie ook : Indii! (Militairen). 

,, ,, Luchtvaart. 
.. " ." Pensioenen en Wachtyeld•n . 

Mm1sterieele Departementen. Besluit, tot 
nadere wijzigingvande bepalingen betreffende 
den Geneeskundigen R aad van het Departe
ment van Kolonien. S. 15. 28 Jan. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van __ d~n l ~den Mei 1~13, S. 182, laatstelijk 
geWIJz1gd b1J Ons beslmt van den 7 den J anuari 
1920, S. 8, houdende vaststelling van be
palingen omtrent de inrichting van het De
partement van Buitenlandscbe Zaken. 

. 391. 17 Juli . 
- Besluit fot intrekking van het K. B. ,an 

26 November 1924 (Stbl. no. 540). 
. 417. 10 Aug . 

Motor- en Rijwielwet. Arrest van den Hoogen 
Raad. (Mot.- en Rijw.regl. art. 7; Wet Spoor
wegen Beperkte Sne!heid art. 8 ; Sv. art. 359). 
-Art. 18 A. P. V. voor Arnhem rec,elt het bij
zondere geval, dat bij bet ontmoeten van een 
stilstaand tramrijtuig door een bestuurder 
het veilig uitstappen van passagier s in gevaar 
wordt gebracbt. Art. 7 Mot.- en Rijw.regle
ment voorziet hierin niet en de gegeven re"e
ling v~rbiedt niet iets, dat door bet R egle
rnent 1s toegelaten. Derhalve is het middel, 
als zou a rt. 18 A. P. V. onverbindend zijn, 
ongegrond. - Het Hof heeft feitelijk be
slist, dat Iijn 2 der Arnhemsche stadstram 
een afzonderlijke spoorweg is, waarop geen 
antler dan locaal personenvervoer plaats heeft. 
Dus mist het middel, stellende dat niet is 
onderzocht of deze lijn behoorde tot een 
net, waarop we! antler dan locaal vervoer 
plaat s heeft , feitelijken grondslag. - Terecht 
heeft het H of art. 8, eerste lid, der Locaal 
Spoor- en Tramwegwet, voorzoover daarin 
sprake is van ,,spoorwegen, waarop geen antler 
vervoer plaats heeft dan personenvervoer 
binnen een gemeente" a ldus opgevat, dat 
da_arbij n iet in aanmerking kan komen bij 
WJJZe van hooge uitzondering voorkomend 
interlocaal vervoer, <loch slechts het gewone 
vervoer. - Motiveering van de redengeving 
der bes lissing, dat ar t. 18 A. P. V. toepasse
liJk was, is niet noodig ; bepaaldelijk wordt 
vermelding van den inhoud der bewijsmid
delen door art. 359, tweede lid, Sv. niet ver
langd. - (Zie het arrest v. d . H. R . van 25 
Juni 1928 in deze zaak, N. J. 1928, b lz. 1617.) 

21 Jan. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Mot. en 

Rijw.reglementart. 11). In art. 50, 1°. A. P. V. 
voor 's.Gravenhage moet een ,,rijweg" worden 
verstaan te zjju een ,.weg" overeenkomstig 
de 'bepaling van art. 1 zoowel v. d. l\Iotor
en Rijw.wet a ls van bet R eglement. Op die 
rijwegen zijn derhalve de bepalingen van de 
artt. 8, 10 en 11 van dat R eglement betref
fende sluiting van wegen toepasselijk. Art. 
50, 1°. A. P. V. is met de in die artikelen 
vervatte regeling in strijd, daar bet ook ver
bied t het berijden van gesloten verklaarde 
wegen, zonder dat deze sluiting door borden 
va.n voorgeschreven model is bekend gemaakt. 
Art. 50, 1°. mist mitsdien geldigheid. - Bij
aldien de Rb. bedoeld heeft bewezen te ver
klaren, dat de Prins Mauritslaan is een in 
twee berijdbare deelen verdeelde weg, welke 
opvatting in cassatie zou zijn te eerbiedigen, 
clan is bet bewezenverklaarde feit evenmin 
strafbaar, daar alsdan geen verbodsbepaling 
daarop toepasselijk is met name niet nrt. 6 
of art. 11 van het Mot. en Rijw.regl. 3 Jun i. 

- Besluit tot vernietiging van punt 1 van 
artikel 2 der bij besluit van den Raad der 
gemeente Papendracht van 22 December 1927 
vastgestelde verordening tot bepaling vaa 
maximum snelheid in die gemeente. 

S. 317. 14 .Juni. 
- Besluit tot vernietiging van de bij besluit 

van den Raad der gemeente Hoornaar van 
3 April 1928 vastgestelde verordening tot 
bepaling van rnaximumsnelheid in die ge
meente. S. 318. 14 .Juni. 

- Koninklijk besluit. (Motor - en rijwielregle
ment art. 47). - De gemeenteraad kan aan 
art. 47 niet de bevoegdheid ontleenen, en
kel voor motorrijtuigen boven een bepaa!d 
gewicht of een bepaalde wielbelasting een 
weg of brug to sluiten. 9 Sept. 

Muntwezen. Besluit tot wijziging van het 
K. B. van 23 September 1909, S. 318, laatste
lijk gewijzigd bij K. B. van 17 Augustu 0 1914, 
S. 415, houdende re~eling van de inrichting 
van den dienst van s Rijks Munt. 

S. 222. 1 Mei. 
- Besluit, houclende wederopenstelling van de 

gelegenheid tot inwisseling van de zilverbons 
van f 2.50, omschreven in a rt. 1 van bet 
K. B. van 31 Ma.art 1915, S. 174, gewjjzigd 
bij K . B. van 14 Juni 1918, . 357, als zilver
bons van de eerste soort, a lsmede van de 
zilverbons van f 1, omschreven in art. 1 van 
bet K. B. van 22 April 1916, S. 168, zooals 
dat laatstelijk is gewijzigd bij K. B . .an 
19 Februari 1920, S. 82, als zilverbons van 
de eerste soort. S. 499. 22 ~ov. 

- Besluit tot wijziging van het K . B. van 
23 September 1909, S. 318, laatstelijk ge
wijzigd bij K. B. van 1 Mei 1929, S. 222, 
houdeacle regeling van de inrichting van den 
dienst van's Rijks Munt. S. 502. 29 Nov. 

- Zie ook: I ndie (Nederl.) . 
Naamlooze Vennootschappen. Zie Koophandel 

Wetboek van - . 
Naturalisatie. Wetten boudende naturalisatie 

van : 
Abrahamssohn, J. 
Awick, H. M. A. 
Bachmohr, G. 
Bailleu!, J . F. 
Baltzer, J . F. 
Bartsch, 0. E. 

254. 18 Mei. 
98. 20 Mrt. 
98. 20 Mrt. 
98. 20 Mrt. 

487. 14 Nov. 
S. 97. 20 Mrt. 
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Bamch, D. 
Beckers, C. 
Beumers, M. J . 
Bienstock, W. 
Bier, A. wed. F. D. J . 

Bilmeyer, M. A. J. A . 
Birchbauer, K. 
Bock, J. A. M. 
Bomert, J. T. 
Booltink, H. 
Bornsztajn, C. 
Bornsztajn, P. 
Bosch, J . H. J . 
Bourdill on, B. E. 
Breukelman, J. 
Brocker, H. A. 
Broekx, P. A. 
Briiggemann, H. J. 
Ceurremans, C. 
Chijs, F . J. B. van der 
Christiani, G. 
Claessen, W. 
Coenen, J. 
Coevorden, J. van 
Cohen, H. D . 
Cohen, W . D . 
Collet, E . 
Cordewener, M. 
Cornfield, L. 
Cox, A. K. 
Cox, M. I-1. 
Craciunescu, H. 
Cremer, C. wed. W. G. 

Cremers, H . F. 
Croes, J. 
Daneils, A. E. 
Degens, J. J : 
Delahaye, C. J. 
Delehaye, M. 
Derks, W. 
Deys, F. H . 
Dick, J. C. W. 
Dick, J. F. W. 
Dieteren, J. W. J. 
Dimant, E. 
Dorner, E. M. A. 
Diickerhoff, G. 

201. 
487. 
253 . 
201. 

Maijer. 
s. 254. 

487. 
252. 

97. 
97. 

201. 
252. 
254. 
274. 
485. 

97. 
253. 
486. 
486. 

98. 
97. 
98. 

253. 
201. 
252. 
487. 
487. 
484. 
255. 
487. 
252. 
252. 

98. 
Jolink. 

s. 487. 
274. 
254. 
487. 
486 . 
255. 
4 6. 

98. 
264. 
253. 
252. 
255. 
274. 
254. 
487. 
274. Eichhorn, M. V. 

Engels, K. wed. P. 
Esser, L. 

Goossens. 97. 

Falke, J . H. 
Farwick, B. P. C. L. 
Feringa, H. H. 
Feringa, J. 
Fitzenhagen, W. A. L. A. 
Fritze, G. M. A. J. H. 
Geilen, L. 
Gei len, M. G. 
Geilkens, J. 
Gelissen, L. 
Gernert, W. A. van 
Gen, G. C. van der 
Geurts, J. J . 

484. 
253. 
253. 
264 . 
254. 
253. 
254. 
484. 
484. 
486. 
486. 
486. 
486. 

98. 
201. G iesen, J . H. 

Giesers, A. G. wed. J . H. Moors 

Goldschmidt, C. C. J. 
Grajower, J. 
Gravendijck, J. W. 

s. 485. 
254. 
201. 
486. 

24 Apr. 
14 ov. 
18 Mei. 
24 Apr. 

18 Mei. 
14 Nov. 
18 Mei. 
20 Mrt. 
20 Mrt. 
24 Apr. 

·18 Mei. 
18 Mei. 
31 Mei. 
14 Nov. 
20 Mrt. 
18 Mei . 
14 Nov. 
14 Nov. 
20 Mrt. 
20 Mrt. 
20 Mrt. 
18 Mei. 
24 Apr. 
18 Mei. 
14 Nov. 
14 Nov. 
14 Nov. 
18 Mei . 
14 Nov. 
18 Mei. 
18 Mei. 
20 Mrt. 

14 I OV. 

31 Mei. 
18 Mei. 
14 Nov. 
14 Nov. 
18 Mei. 
14 ov. 
20 Mrt. 
18 Mei. 
18 Mei. 
18 Mei. 
18 Mei. 
31 Mei. 
18 Mei. 
14 Nov. 
31 Mei. 
20 Mrt. 
14 Nov. 
18 Mei. 
18 Mei . 
18 Mei. 
18 Mei. 
18 Mei. 
18 Mei. 
14 Nov. 
14 ov. 
14 ov. 
14 •ov. 
14 ov. 
14 Nov. 
20 Mrt. 
24 Apr. 

14 ov. 
18 Mei. 
24 Apr. 
14 Nov. 

Grottendieck, E. J. wed. F. B. Korte. 

Griinfeld , L. 
Guffens, A. P. A. 
Haardt, P. 
Halmanns, P. J. 
Halper(n), C. 
Halpern, J. 
Halpern, S. 
Hansen, C. 
Hauss1nann, C . E. A . 
Heind,·iks , T . 
Heine, C. F. C. 
Heinen, F. H. 
Hendrichs, P. J. 
Hendriks, H. L. 
Henneike, W. C. F. H. 

, Hermann , E. E. 
H ertog, i\1. 
H erz, J. J. 
Heuvel, S. van den 
H eymann, J. L. 
Hirsch, H. T. 
Hocks, A. G. 
Hos, J. C. 
Humbert, L. B. 
Jansen , A. 
Jansen, J. J. 
Janssen, G. J . 
Janssen, L. H . G. 
Joisten, L. 
Jolink, G. J. H. 
Jiirke, A. K. 
Jose, E. Yoorheen J. van 

s. 97. 
486. 
486. 
486. 
274. 
484. 
255. 
255. 
254. 
253. 
252. 
484 . 
254. 

98. 
254. 
485 . 
484. 
274. 
255. 
253. 

98. 
97. 

486 . 
201. 
254. 
486. 
252. 

· 201. 
487. 

98. 
487. 
487. 

Bienen. 
s. 255. 

20 1rt. 
14 Nov. 
14 Nov. 
14 Nov. 
31 Mei. 
14 ov. 
18 Mei. 
18 Mei. 
18 Mei. 
18 Mei. 
18 Mei. 
14 ov. 
18 Mei. 
20 Mrt. 
18 Mei. 
14 Nov. 
14 ov. 
31 Mei. 
18 Me i. 
18 Mei . 
20 Mrt. 
20 Mrt. 
14 1ov. 
24 Apr. 
18 Mei. 
14 Nov. 
18 Mei. 
24 Apr. 
14 Nov. 
20 Mrt. 
14 Nov. 
14 Nov. 

Junker, L . 487. 
18 Mei. 
14 Nov. 
14 Nov. 
14 Nov. 
18 Mei. 
14 Nov. 
18 Mei. 
18 Mei. 
18 Mei. 
18 Mei. 
14 Nov. 
18 Mei. 
14 Nov. 
14 Nov. 
20 i\Irt. 

Kanitz , R. A. G. W. 485. 
Kerckhoff, H . G. L. 484. 
Kerkdijk, E. J . 253. 
Klein , A. 485. 
Kleinhaus, S. J . 254. 
K~=G S. ~ 2~. 
Kobl o, A. 252. 
Kocks, R. L. 254. 
Koerver, M. T. 486. 
Koprnan, A. 255. 
Kiirfer, P. J. 484. 
Korten, F. 485. 
Kratochwil, W . P. G. H. 98. 
Kretschmer, M. wed. N. Ignatow. 

S. 97. 20 Mrt. 
253. 18 Mei. 
255. 18 Mei. 
255. 18 Mei . 

Kromeich, P. J. 
Kiihl, J. F. E. 
Kiihl, W. R. K. 
Kuth , A. M . S. wed. M. J. Debets. · 

Lamers, P. W. 
Landau, B. 
Lavalle. G. J . 
Leferink, H. · 
Lemmens, A. 
Lichtendonk, G. J. 
Lipschutz (Rakower), C. B. 
Los , Dr. S. 0. 
Maass, G. A. 
Mack, W. J. 
Maijs, A. J. 
Meen, J . W. 
Meister, E. R. F. 
Mengelaers, P. 
Menkhorst, W . 

S. 254. 18 Mei. 
254. 18 Mei. 

98. 20 Mrt. 
484. 14 Nev. 
255. 18 Mei . 
274. 31 Mei . 
255. 18 Mei . 

98 . 20 Mrt. 
487. 14 Nov. 
484. 14 Nov. 
486. 14 ov. 
252. 18 Mei. 
201. 24 Apr. 
485. 14 Nov. 
485. 14 Nov. 
255. 18 Mei. 
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i\Iertens, F. J. 
Mertens, F. W. H. 
Mertens, H. J. 
Mertens, P. J. M. 
Meyer, W . E . A. gesch. 

252. 18 Mei . 
252. 18 Mei. 
252. 18 Mei. 
255. 18 Mei. 

echtg. S. K. H . Haun. 
S. 98. 20 Mrt. 

Moonen, W. 274. 31 Mei. 
l\lior lang, J. L. 252. 18 Mei. 
Mulisch , IC. V . K. 97. 20 Mrt. 
Nerum, M. J . S. van 486. 14 Nov. 
=--'ooij , M . C. van wed. J. A. Venhoeven. 

S. 253. 18 Mei. 
487. 14 Nov. N uijen, C. 

N ijhuis, F. 
N ij land, C. A. L. 
Odekerken, E. 
Offergeld, P . L. 
Orlow, I. E. (J . I.) 
Overkamp, ,v. C. 
Pauwen, P. G. 
Person, S. 
Peters, H . 

98. 20 Mrt. 
485. 14 Nov. 
484. 14 Nov. 
487 . 14 Nov. 
253. 18 Mei. 
487. 14 Nov. 
485. 14 Nov. 
255. 18 Mei. 
484. 14 Nov. 
274. 31 Mei. Peijs, J. H. 

Polleres, L. A. 
Poortje, A. 
Raes, C. 
Rapoport, F. gesch. 

97. 20 Mrt. 
274. 31 Mei. 
485. 14 Nov. 

echtg. S. D. Schwartz. 

Rebattu, M. 
Reinders, A. J. 
Reuters, P. J . 
Rhodius, F. R. H. 
Rietman, A. A. G. 
.Riis, S. 
Rindermann, C. 
Rindermann, 0. 
Rorsch, A. P. 
Rosenboom, J. ,v. 
Rotenberg, S . 
Roth, G. 
Rubens, C. wed. I. H ertog. 
Rusius, B. E. 
Rus ius, J . 
Rutten, G. 
Salmann, H. 
Sandkuh l, H. C. 

chachter, I. 
Schachter, J . L. 
Scharfste in, H. C. 
Scheepers, L . J. 
'chell, H . E. R. 

Schi lde, F. l\!. 
ch lon, M. G. 

Schmidt, G. H. 
Schm itz, M. 

choltes, W. A. H. 
Schorsch, M. A. J. 
Schreurs, M . 
, chroeder, P. J. 
Schrijen (Schreien), J. 
Schure, H. H. 
Schwakhofen, J. 
Sebening, F. E. E. 

maak, J. G. 
Smirnoff, I. V. 
Sonnemans, T. A. J. 
Sonnenschein, A. J. 
Spanjaard, J. P. 
Steiner, 1\1. 
Stenz, M. M. A. 
Strotker, J. H. E. G. 

S. 98. 20 Mrt. 
201. 24 Apr. 
485. 14 ov. 
253. 18 Mei. 
487. 14 ov. 
253. 18 Mei. 
274. 31 Mei. 

98. 20 Mrt. 
98. 20 Mrt. 

255. 18 Mei. 
97. 20 Mrt. 
98. 20 Mrt. · 

274. 31 Mei. 
97. 20 Mrt. 

201. 24 Apr. 
201. 24 Apr. 
201. 24 Apr. 
484 . 14 ov. 
255. 18 Mei. 
274. 31 Mei. 
274. 31 Mei. 
485. 14 Nov . 
484. 14 ov. 
252. 18 Mei . 

97. 20 Mrt. 
255. 18 Mei. 
274. 31 Mei . 
484. 14 Nov. 
487. 14 Nov. 
486. 14 ov. 
484. 14 Nov. 
485. 14 Nov. 
253. 18 Mei. 

97. 20 Mrt. 
252. 18 Mei. 
253. 18 Mei. 
201. 24 Apr. 
485. 14 Nov. 
484. 14 Nov. 
254. 18 Mei. 
484. 14 Nov. 
255. 18 Mei. 
485 . 14 Nov. 

97. 20 Mrt. 

, Thosz (Thoss), H. R. 
Tiefholz, E. A . 
'l'ruyens, E. A. 1\1. 
Urbancik, K. 
Vaessen, M. H. 
Vallo, G. H. 
Vanheel , J. 
Verhiil donk, H. 
Verleysen, 0. J. 
Versteegen, P. J . 
Verstegen , L. H. 
Vlaenderen, H . van 
Vleeschhouwers, J. C. 
Vr iend, J . 
Vries , I. de 
Wachhelder, W . 
vVatermann, J . 
Wauben, J. W . 
Weelen , P. A. 
Weinberg, L. F . 
Wendelen, M. H. 
Well er, J. G. 

487. 
255. 
486 . 
201. 
485. 
201. 
252. 

97. 
274. 
274. 
201. 
487. 
201. 
274. 
253. 
274. 
486. 

98. 
254. 
252. 

97. 
252. 
254. 

14 Nov. 
18 Mei . 
14 Nov. 
24 Apr. 
14 Nov. 
24 Apr. 
18 Mei. 
20 Mrt. 
31 Mei. 
31 Mei. 
24 Apr. 
14 ov. 
24 Apr. 
31 Mei. 
18 Me i. 
31 Mei. 
14 ov. 
20 l\Irt. 
18 l\lei. 
18 Mei. 
20 l\lrt. 
18 l\lei. 
18 Mei. Wingen , C. J. G. W. 

Wirtz, T. wed. P. J. Bouwmans. 
S. 255. 18 Mei. 

Wol ak, J. 485. 14 Nov. 
Wolf, J. P. H . 253. 18 Mei. 
Wolters, C. H. 253 . 18 Mei. 
Wolters, P. J. 485. 14 Nov. 
Wotte, S. J. 484. 14 Nov. 
Wiirdemann, I. S . 201. 24 Apr. 
Zadelhof, H. P. van 485. 14 Nov. 
Zel issen, M. A. 97 . 20 Mrt. 
Z immer, N. D. 274. 31 Mei . 
Nederl_anderschap en Onderdaanschap. Roncl -

schruven van den l\finister van Binnenland
sche Zaken en Landbouw aan de burger
meesters der onderscbeidene gemeenten be
treffende paspoorten, enz. 30 Jan. 

- _Wet, houdende wijziging van art .. 2, eerste 
hd, sub 4°., cler wet, houdende regeling Yan 
het Nederlandsche onderdaanschap van niet
Nederlanders. S. 258. 18 Mei. 

Notariaat. Wet, houdende wijz iging van de 
artt. 3, 12 en 14 der Wet op het Notarisambt. 

S. 256. 18 Mei. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van het 

K. B. van 4 Juni 1878, S. 81, houdencle voor
schriften ter uitvoering van art. 14 van de 
-~veto~ het Jotari ambt. S. 420. 15 Aug. 

N)Jverhetdsonderwijs. Zie: Onderwijs (Middel
baar). 

Onderd~_anscha p. Zie Nederlanderschap en - . 
Onderw1Js (Hooger). Besluit tot hernieuwde 

aamvijzing overeenkomstig art. 157 der 
hoo~er-onde~wijswet van het R. -K. Gym
nasmm te Erndhoven van de St. Ammstinus
stichting te Utrecht. S . 22. 

0 

2 Fehr. 
- Besluit tot aanwijzi.ng overeenkomstig art. 

1_57 der hoo~er-onderwijswet van de afdee
lrn~ ~ymnasmm van het R.-K . Lyceum voor 
me1sies te Amsterdam van de Vereeniging 
van Vrouwen tot bevordering van hu iselijk 
geluk. S. 69. 1 Mrt. 

- ~ esluit tot aamvijzing overeenkomstig art. 
lo7 der hooger-onderwijswet van de afdee
lin~ ~ymnasi?m van het R. -K. Lyceum voor 
m e1sies te T1l~urg van de_ Vereeniging der 
Zusters van Liefde gevest1gd te Tilburg. 

S. 75. 12 Mrt. 
Beslui~ tot aanvulling van het K. B. van 

15 Jum 1926, S. 193, houdende aanw:ijzing 
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overeenkomstig art. 133, vijfde lid, der 
hooger-onderwijswet van het eind-diploma 
van de Oostersch-letterkundige afdeeling 
(Afdeeling A I) van de Algemeene Middelbare 
school in Nederlandsch-Indie. 

S. 123. 20 Mrt. 
- Besluit tot uitvoering van art. 132bis der 

hooger-onderwijswet. S. 157. 12 April. 
- Besluit tot aanvulling en wijziging van het 

K. B. van 4 Juli 1905, S. 227, laatstelijk ge
wijzigd bij K. B. van 3 September 1927, 
S. 307, ter uitvoering van art. 33, onder c, 
der hooger-onderwiJswet. S. 223. 2 Mei. 
Beslnit tot aanwijzing overeenkomstig art. 

157 d er Hooger-onderwijswet van de afdee
ling gymnasium van het Christelijk Lyceum 
te Zwolle van de Vereeniging voor Christe
lijk Middelbaar en Voorbereidend Hooger 
Onderwijs, gevestigd te Zwolle. 

S. 227. 11 Mei. 
- Besluit tot bernieuwde aanwijzing overeen

komstig art. 157 der Hooger-onderwijswet 
van de afdeel ing gymnasium van bet 
Twentsch Carmellyceum te Oldenzaal van de 
sticbti ng ,,Carmelcollege" gevestigd te Oss. 

S. 298. 1 Juni . 
- Besluit tot bernieuwde aanwijzing oveq,en

komstig art. 157 der Hooger-onderwijswet 
van bet Christelijk gymnasium te Utrecht 
van de Vereeniging voor Cbristelijk voorbe
reidend universitair onderwijs, gevestigd te 
Utrecht. S. 299. 1 Juni. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der Hooger-onderwij swet 
van de afdeeling gymnasium van het Bis
schoppelijk College, gevestigd te Roermond. 

S. 312. 13 Juni . 
- Besluit tot wijziging van de tabel, behoo

rende bij bet K. B. van 16 September 1927, 
S. 310, ter uitvoering van art. 121 der hooger
onderwijswet. S. 389. 15 Juli. 

- Besluit tot aanwijzing overeenkosmtig art. 
170 der hooger-onderwijswet van het Leid sch 
U niversiteitsfonds te Leiden als bevoegd om 
_bij de faculteit der wis- en natuurkunde aan 
de Rijksuniversiteit te Leiden een bijzonderen 
leerstoel te vestigen. S. 432. 5 Sept. 

Besluit tot aanwijzing overeenkomstig art. 
157 der Hooger-onderwijswet van de af
deeling gymnasium van het lyceum van de 
vereeniging ,,Het Hervormd Lyceum" te 
Amsterdam. S. 443. 26 Sept. 
Besluit tot hernieuwde aanwijzing over

eenkomstig art. 157 der Hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van het Christe
lijk lyceum te Arnhem. S. 450. 8 Oct. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen
,omstig art. 157 der Hooger-Onderwijswet 
van het Roomsch-Katholiek gymnasium te 
Rolduc, verbonden aan de eerste afdeeling 
van het seminarie van het Bisdom van Roer
mond, gevestigd te Rolduc, gemeente Kerk
rade. S. 451. 9 Oct. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig art. 157 der Hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van het, St. 
Odulphuslyceum te Tilburg. 

8. 452. 9 Oct. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig art. 

170 der hooger-onderwijswet van het ,, Fonds 
der electro-technische industrie ter bevorde
ring van natuurwetenschappe]jjk onderzoek" 

als bevoegd om bij de faculteit der ,vis- en 
natuurkunde aan de Rijksu"i vereiteit te 
Utrecht een bijzon i eren leerstoel te vestigen. 

S. 461. 16 Oct. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig art. 

133, vijfde lid, der Hooger-onderwijswet van 
het getuigschrift van de afdeeling gymnasium, 
van de afdeeling hoogere burgerscbool met 
vijfjarigen cursus B van het Bataviaansch 
Lyceum en van de boogere burgerschool met 
vijfjarigen cursus B voor meisjes, te Wel
tevreden. S. 496. 21 Nov. 

- Besluit tot bernieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 d er Hooger-onderwijswet 
van het Gereformeerd gymnasium te Amster
dam van de Vereeniging voor Voorbereidend 
Universitair Onderwijs, gevestigd te Amster
dam . S. 504. 2 Dec. 

Onderwijs. (Lager). Koninklijk besluit. (L. O.
wet 1920 art. 72). Het ligt niet op den weg . 
van Geel. Staten bij gelegenheid, dat een be
grootingswijziging aan hunne goedkeuring 
wordt onderworpen, te treden in een onder
zoek naar de juistheid van een door den Raad 
krachtens art. 72 j0 • art. 75 genomen beslis
sing, door welke, in kracht van gewijsde ge
gane beslissing voor bet scboolbestuur een 
wettelijk recht op medewerking van de zijde 
der gem eente is ontstaan. 3 Jan. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
art. 72). Nieuwe leermiddelen. Aanscbaffing 
van een instrumentenkast en van diverse 
inst rumenten ten behoeve van de physica, 
dierkunde en aardr\ikskundc voor een bij
zondere U. L. O. -school. 17 J an. 

- Koninklijk besluit. (Uitbreiding, met eenige 
loka len , van een ingebouwde school, destijds 
overeenkomstig art. 205, 5de lid L. O.-wet 
geschat. - Nieuwe schatting naar d e waarde 
op den dag der schatting.) - De wet kent de 
laatste schatting niet. Terecht bebben Geel. 
Staten Burgemeester en vVethouders in hun 
daartegen gericht beroep niet-ontvankelijk 
verklaard. - De opvatting van Burgemeester 
en Wethouders, volgens welke hier een schat
ting als bedoeld in art. 205, lste lid l. o.-wet 
had moeten geschieden, is onjuist, vermits 
het daar omschreven geval zich hier niet 
voordoet. - De schatting ex art. 205, 5de lid 
I. o.-wet client gehandhaafd te worden, terwijl 
voor de uit'Jreiding een beroep op de artt. 72 
sqq. I. o.-wet kan worden gedaan. 21 Jan. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920, art. 97.) - Het waarnemen van het 
redacteurschap van eene courant door het 
hoofd der school moet worden geacht strijdig 
te zijn met de belangen van het onderwijs. 
Ged. Staten hebben derhalve terecht de 
krachtens art. 97 a l. 2 sub b vereischte vrij
stelling geweigerd . 2 Fehr. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920, art. 125.) - Nu vaststaat, dat de appel
lante is ontslagen wegens opheffing van hare 
betrekking, en de co=issie van beroep, dit 
ontslag heeft gehandhaafd, heeft zij aan
spraak op wachtgeld. Daaraan doet niet af, 
dat de commissie aanvankelijk de handhaving 
van het ontslag had geweigerd, <loch later op 
deze weigering is teruggekomen ; tot deze 
herziening is de commissie bPvoegd, daar het 
hier betrof een uitspraak welke niet voor 
vernietiging door hooger gezag vatbaar was, 
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terwijl door de intrekking van de aanvanke
lijke beslissing, geen belangen zijn geschaad 
en deze beslissing ook geene l!evolgen heeft 
gebad, die bezwaarlijk weer ongedaan zonden 
kunnen word en gemaakt. 7 Fehr. 

- Besluit tot vernietiging wegens strijd met 
de wet van het besluit van den Raad der 
~emeente Broeksittard, Yan 31 Augustus 
1298, waarbij met ingang van 1 eptember 
1928 J. M. Janssen is benoemd tot onderwij
zer aan de openbare lagere school in die ge
meente. S. 46. 18 Fehr . 

- Beschikking van den Hoogen Raad. School
geldheffing voor lager onderwijs in de gemeen
te Dordrecht. - Een interne regeling tusschen 
een vader en zijn vroegere echtgeaoote om
trent de kosten van opvoeding van een uit 
bet door echtscheiding ontbonden huwelijk 
geboren kind kan niet van invloed zijn op 
\le bij de verordening op de schoolheldheffing 
voor lager onderwijs te Dorclrecht vastge
stelde verplichtingen. - Ten onrechte is in 
het cas atiemiddel betoogd,dat onder ,,ouder" 
in den zin der verordening en art. 62, l ste 
lid der lager-onderwijswet 1920 alleen te 
verstaan zou zijn de vader of moeder, die de 
ouderlijke macht of voogdij uitoefent. 6 Mrt. 

- Koninklijk Besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 17.) - Voorzitter en secretaris 
eener Oudercommissie, optredend als organen 
dezer commissie, zijn niet gerechtigd t ot het 
instellen van beroep tegen een besluit van 
Ged. Staten tot goedkeuring van een raads
besluit tot opheffing eener openbare lagere 
school. H etzelfde geldt ten aanzien van den 
voorzitter en secretaris van een comite van 
actie tegen bedoelde opheffing. In geen dezer 
gevallen toch is een eigen, persoonlijk belang 
aanwezig. 11 'Maart. 

- Koninklijk Besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 73 j0 • art. 77, 2• lid). - Terecht is 
een op een lijst voorkomend kind meegeteld, 
dat ook op de een dag later ingediende lijst 
van een antler schoolbestuur voorkwam, aan
gezien het be tuur dat de eerste lijst indiende, 
op het tijdstip van indiening redelijkerwijze 
kon verwachten, dat het kind de school dezer 
vereeniging zou gaan bezoeken, zulks t e meer 
daar niet is aangetoond dat dit bestuur van 
bedoelde omstandigheid op de hoogte was 
of kon zijn. - Van een raadsbe luit als be
doeld in art. 77 2• lid staat geen beroep op 
Ged. Staten open. 19 Maart. 

- Koninklijk Besluit. - Niet ontvankelijk
verklaring in beroep door B. en W. ingesteld, 
op grond dat zij niet tijdig daartoe door den 
Raad waren gemachtigd, d.w.z. binnen den 
termijn voor l:ieroep gesteld. 28 Maart. 

- Besluit tot aanvulling en wijziging van Ons 
besluit van 29 Januari 1924, S. 23, tot vast
steling van de regeling van de wijze van uit
betalen der jaarwedde en wedde van de 
onderwijzers aan de openbare lagere scholen, 
bedoeld in artikel 30, vierde lid, der Lager
onderwijswet 1920, en tot het stellen van 
regelen betreffende verlof tot afwezigheid en 
inhouding van die jaarwedde of wedde bij 
dat verlof. S. 144. 5 April. 

- Koninklijk Besluit. (Lager Onderwijswet.) -
Onder schoolmeubelen, in art. 72, l • lid der 
wet, bedoeld, zijn gordijnen begrepen. 

12 April. 

- Besluit tot regeling van het examen ter ver
krijging eener akte van bekwaamheid voor 
school en huisonderwij s in handenarbeid, 
bedoeld in art. 136, tweede lid, der Lager
onderwijswet 1920. S. 175. 23 April. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 51). Van eene mededeeling van den 
llfinister, dat zich voordoet het geval, bedoeld 
in art. 51 ,1.e lid ~. staat geen beroep op de 
Kroon open. 2 Mei. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
Art. 51 ) Wachtgeldregeling voor onderwij
zers. H erbenoeming aan een openbare lagere 
schooi van een gewezen onderwijzer aan een 
bijzondere, die het karakter van een Roomsch 
K atholieke school droeg. 2 Mei. 

- Koninklijk beslnit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 101, 98 lid). Onder vakonderwijzers 
in Rrt. 101 lid 9 moeten worden verstaan vak
onderwijzers, die krachtem de L. O.-wet 1920 
be·,oegd zijn tot het geven van onderwijs. 
Voor een helpster, die niet in het bezit was 
van een door de L. O.-wet 1920 erkende akte 
van bevoegdheid in het vak nnttige hand
werken, terwijl zij evenmin behoorde tot de 
personen, bedoel<l in art. 209 lid 5 kan dus 
geen vergoedin!l' worden toegekend. 18 Mei. 

-· Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 101, 8• lid ). Bij het vaststellen der 
driejaarlijksche vergoeding hebben Ged. 
Staten tot grondslag hunner berekeniag te 
nemen de in kracht van gewijsde gegane 
raadsbesl11iten tot vaststelling dier vergoe
ding over een of meer der drie jare11, ganomen 
ingevolge art. 101 1 e lid. u bij de laat tbe
doelde raadsbesluiten met geen rnrgoeding 
wegens administratiekosten rekening is ge
houden, zijn Ged. Staten niet bevoegd bij 
het vaststellen der drieja11,rlijksr he vergoeding 
over de jaren, waarop de randsbesluiten be
trekking hebben, zulk;. wel t e doen. 28 Mei. 

- Koninklijk besluit. Het raadsbesluit tot 
verleening van voorschot op de vergoeding, 
bedoeld in art. 100 I. o. -wet, is in strijd met 
art. 5 dier wet. - G. S. Ut,recht bovendien : 
de vergoeding voor boventallige onderwijzers 
en de uitkeering daarvan vinden in wet en 
algemeenen maB.tregel van bewtuur volledige 
regeling, zoodat het onderhavige be~lui t, als 
tredende in hetgeen van algemeen l'IJksbe
lang is, in strijd is met art. 150 Gemeentewet. 

30 Mei. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 5 jo. art,, 1..,0). Het verleenen van 
een voorschot OP, de vergoeding, bedoeld in 
art 100, is in stqjd met de bepaling van art. 5 
3e lid. 30 l\Iei. 

- Besluit tot schorsing tot 1 December 1929 
van het besluit, van den Raad der gemeente 
Beerta, van 8 Mei 1929, tot ret treffen van 
eene regeling, waardoor aan zoogenaamde 
volontairs bij het openhaar lager onderwijs, 
ook indien zij niet overeen.komstig de wet met 
tijdeUjke waarneming zijn belast, voor het 
waarnemen van tijdelijke diensten de voile 
vergoeding voor alle schooltijden, in tijde
lijken dienst doorgebracht, wordi uitgekeerd. 

S. 303. 3 Juni. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 79 j0 • art. 73 2• lid.) Wei wordt in 
den 2en zin van het le lid een percentage van 
15 genoemd, doch daarmede is niet bedoeld 
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af t e wijken van het voorschrift van art. 73 
2• lid slot, waarbij in het daa rbedoelde geval 
bet percentage op 30 is gesteld ; de bopaling 
beoogt uitsluitend te regelen, hoe ingeval 
van toepassing van art. 0 2e lid de stichtings
kosten als grondslag van de waarborgsom 
behooren te worden berekend . 6 Juni. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwij swet .) 
Steun t er t egemoetkoming bij schoolbezoek. 
De woorden in a rt. 13, l • lid, laatsten zin : 
,,naar eene school, die bij de eer•tbedoelde 
toelating nog niet was opgericht'' kunnen 
a lleen van t oepassing zijn in het geval, dat 
voor het eerst na de toeh,t ing eene school van 
eene bepaa.lde richting beschikbaar komt. 

6 Juni . 
- Koninklijk bes luit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 21). Een afdeeling van het Ned. 
Onderwijzersgenootschap kan niet geacht 
worden bij de al dan niet-opheffing van een 
cursus voor openbaar vervolgonderwijs be
Ja ng te hebben. - Nu voor een groot ge
deelte van de kinderen, die bij handhaving 
van het openbaar vervolgonderwijs dat 
onderwijs zouden volgen, gelegenheid be
staat ander, voor hen geschikt, voortgezet 
onderwijs te genieten, en het instandh ouden 
van ' bet openbaar vervolgonderwij s met het 
oog op den ongunstigen stand der gemeente
ka bezwaarlij k te rechtvaardigen zou zijn, 
bestuat geen aanleiding om aan dezen be
zuinigingsmaatreg\ll goedkeuring te ont
houden. 13 Juni. 

- Koninklijk besluit . (Lager Onderwij sw\lt,) 
Medewerking van den gemeenteraad tot 
stichting van een bijzondere Jagere school. -
Bij een besluit t ot weigering van mede
werking, zonder dat het met redenen is om
kleed, moet de raad na het eindigen van den 
termijn van 3 maanden , in art. 76, l • lid der 
wet gesteld, geacht worden t ot medewerking 
te hebben besloten. 14 Juni. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 72.) H et bet egelen van de gangen 
eener school is aan te merken als verandering 
van inrichting in den zin van art. 72, doch 
overschrijdt de normale eischen, aan het geven 
van onderwijs te stellen. 22 Juni. 

- Koninklijk be luit. (Lager Onderwij swet 
1920 Art. 101 l • lid j0 • art. 99 2• lid). De be
paling van art. 99 2• lid, dat de Minister be
slist of voldaan is aan de eischen en voorwaar
den, in de artt. 8 t ot en met 96 gesteld, heeft 
enkel betrekking op den inhoud van de be
schikking op eene aanvrage om rijksvergoe
ding, als bedoeld in art. 97, en staat dus niet 
in den weg aan eene zelfstandige beoordeeling 
door den gemeenteraad van eene aanvrage 
om vergoeding, als bedoeld in art. 101. 

22 Juni. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 56 j0 • art . 97 ). Op grond van het 
verband der artt . 56 al. 1 en 97 al. 1 moet 
worden aan~enomen, dat de wedden van • 
lechts die tiJdelijke waam emers worden ver

goed, welke het hoofd of een volgens de 
artt. 27 en 28 verplicht onderwijz!)r ver
rnngen. 22 Juni . 

- Koninklijk besluit (Lager Onderwijswet 1920 
Art. 75 j0 • art. 76.) Nu het gemeentebestuur 
aan het schoolbe tuur we! heeft medegedeeld, 
dat de Raad geen termen heeft kunnen vin-

den op het verzoek om beschikbaarstelling 
van gelden, gegrond op art. 73 3• lid, gunsti g 
t e beschikken, <loch daarbij de motieven niet 
zijn vermeld, zooda t geen mededeeling is ge
daan van het met redenen omkleede besluit, 
t erwijl evenmin dit besluit door het gemeente
bestuur is openbaar gemaakt, moet de R aad 
geach t worden tot medewerking te hebben 
besloten, en hebben Ged. Staten t erecht bet 
schoolbestuur in zijn t egen bet afwij zend 
raadsbesluit ingesteld beroep niet-ontvanke
li,ik verklaard. 22 Juni. 

- Wet tot wijziging van de Lager-onderwijs-
wet 1920. S. 336. 24 Juni . 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 101 l • lid j0 • art. 103). De gemeen 
tebes turen hebben niet de bevoegdheid om 
de bedragen, waarop de bfjzondere school
bestu ren krach tens art. 101 aanspraak kunnen 
maken, , voorloopig, met name zoo Lang de 
gemcenterekening in het 4• lid van art. 103 
bedoeld nog niet is gesloten , vast t e st ellen. 

24 Juni. 
- K oninklij k beslui t . (Lager Onderwijswet 

1920 Art . 72. ) Het bouwen van een afzonder
lijk lokaal voor het geven van onderwij s in 
handenarbeid (ar t. 2, 2• lid Lett . r ) moet 
worden geacbt dien tbaar t e zijn aan het 
onderwij s, zooals het op de onderhavige 
school wordt gegeven en over chrijdt niet 
de normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen. 29 _Jum. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderw1Jswet 
1920 Art. 97 ). H et slot van het 2e lid van 
art. VIII der wet va n 30 Juni 1924, S. 319, 
behoort in verband met het bepaalde in 
ar t. VII t e worden opgevat in dezen zin_,_ dat 
buiten aanmerking blijven de onderw1Jzers 
der ui tgebreid Jager onderwijsschool, die _na 
1 Juli 1924 aan de kopklassen der voormahge 
school voor m. u. I. o. werkzaam werden ge
steld boven het aantal, dat het thans geldend 
art. 28 der L. O.-wet 1920 voor eene uit!l'e
breid lager onderwij sschool vast stelt, en de 
onderwijzers der gewone lagere school, d10 
na 1 Juli 1924 aan de Jagere klassen der voor
malige school voor m. t,. I. o. werkzaam 
werden gesteld b oven het aanta l, dat het 
thans geldend art. 28 voor eene gewone lagere 
school vast stelt. 18 Juli. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 103.) H et derde lid van art. 103 
heeft zoowel betrekking op de in art . 101 _l • 
en 2• li d bedoelde vergoeding a ls op die, 
waarvan in het 9• lid van art. 101 sprake 1s. 
Terech t hebben derhalve Ged. Staten mede 
voor de vergoeding van de kosten van vak
onderwijzers een voorschot toegekend. 

26 Juli. 
- K oninklijk be luit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 101 2• lid jo. 4• lid. ) Onder ,, ver
betering'' in den zin van art . 101 2° lid moet 
ook worden verstaan het aanstellen van een 
boventalligen onderwijzer, waarmede ge
paard gaat vermindering van bet aantal leer
lingen per klasse. - Nu aan de bijzondere 
sch ool voor gewoon I. o. van appella nt eene 
verbetering •vas ingevoerd, welke aan de 
overeenkomstige openbare school der ge
meente waar eerstgenoemde school is ge
vestigd niet was inge~' oerd, had devergoeding 
niet \-olgens het 2•, maar \,olgens- het 4• lid 
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van ar t. 101 moeten plaats v inden, waarbij 
a ls ,,overeenkomstige openbare school" in 
eene gelijksoort ige gemeente is te beschou wen 
eene overeenkomstige school, waarop eene 
gelijke verbetering is ingevoerd. 26 Juli . 

- K oninklijk besluit. Lager Onderwijswet. 
Vergoeding ui t de gemeentekas aan bijzon
dere lagere scholen volgens art. 101, 9• lid 
(va konderwijzers). - Eene berekening van 
het aan het schoolbestu ur te vergoeden bedrag 
per lesuu r . waarbij onderscheicl wordtgemaakt 
tusschen de verschillende categorieen van 
vakonderwijzers vindt geen steun in de wet. 

30 J uli . 
- K onink lijk beshrit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 72. ) De aanvrage van gelden ter 
reparatie van .enkele jaren tevoren aange
schaf te kachels vindt geen steun in art. 72 ; 
de kosten van zoodanige reparatie behooren 
onder de kosten, bedoeld in art. 101, 1• en 4• 
lid . Hiertegenover kan geen beroep worden ge
daan op de omstandigheid, dat de uitgave, 
a ls voortvloeiend uit de gebreken van het 
goed zelf, een bui tengewoon karakter zou 
d.ragen , noch op de omstandigheid, dat deze 
uitgave zou zijn gedaan op aanwij zing van 
het gemeentebestuur. 31 J·uti. 
Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 72.) De aanvrage van gelden ter 
vervanging van bestaande kachels overschrijdt 
niet de nor male eischen, aan het geven van 
lager onderwijs te stellen, nu gebleken is, dat 
de aanwezige kachels onbruikbaar zijn. 
Daaraan doet niet af, dat de onbruikbare 
kachels bij de stichting van het schoolgebouw 
nog slechts kort geleden zijn aangeschaft en 
reeds na een gebruik van een, twee en d.rie 
winters geheel onbruikbaar gebleken. 

31 Juli. 
- K oninklijk besluit. (Art. 72 L. O.-wet.) -

Aanschaffing leermiddelen. - Keuze lever
a ncier). Ged. Staten : Door het schoolbestuur 
ui t te noocligen de levering van de leermidde
len aan een bepaald aangewezen leverancier 
op te d.ragen hebben Burgemeester en Wet
houders te kennen gegeven tegen opd.racht 
tot levering aan een anderen leverancier be
zwaar te hebben. Het schoolbestuur had, in 
verba nd met zijn bezwaar tegen opd.racht 
tot levering aan den door B. en W. aangewe
zen leverancier, ingevolge art. 77, achtste lid 
kunnen vorderen, dat de gemeente voor 
levering zou zorg d.ragen. Een geschil be
treffende de toepassing van art. 80 is niet 
aanwezig. Het schoolbestuur is mitsd ien n iet
ontvankelijk in zijn beroep. - De Kroon : Nu 
Burgemeester en \Vethouders, hoewel de 
waarborgsom is gestort, de aangevraagde 
geld.en niet ten volle beschikbaar hebben 
gesteld, is hier aanwezig een geschil be
treffeude de toepassing van art. 80. H et 
schoolbestuur is mitsdien ontvankelijk in 
zijn beroep. - De door B. en W . tot het 
choolbestuur gerichte uitnoodiging is niet 

op te vatten als een aan de goedkeur ing der 
raming verbonden voorbehoud. - Ten on
rechte i~ het volle aangevraagde bed.rag niet 
beschikbaar ge~teld. 14 Aug. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwij swet 
1920 Art. 51. ) Terecht is op appellants wacht
geld in m indering gebr acht een persoonlijke 
toelage a ls t ijdelijk onderwijzer, bedoeld in 

art. 27 Bezoldigingsbesluit 1925; daaraan 
doet niet af art. 23 1 • lid van cl.at besluit, aan
gezien cl.it bij art. 34 1 • lid niet van toepassing 
is verklaard op de in art. 30 der L. O.-wet 
1920 bedoelde onderwijzers, waaronder de 
tijdelijke. - Aangez ien appellan t op 1 J an. 
1928 eene betrekking bekleedde, . vallend 
onder denzelfden algemeenen R ijksbezold i
gingsregel als clie, waartoe hij met ingang van 
3 September, onderscheiden lijk van 28 No
vember 1928, werd benoemd, is de hem in 
deze fun ctie toekomende kindertoelage, naar 
de bedoeling van art. 21 , l • lid Bezold.igings
besluit 1925. terecht berekend voor de op 
1 Jan. 1928 genoten bezold.iging. 14 _Aug. 

- Koninklijk besluit. (Lager OnderwiJswet 
1920 Art. 97). ru het geva l , bedoeld in art. 
97 lid 2 sub e., zooals cl.it ar t. in 1927 luidde, 
zich voordoet, is terecht door den Minister 
de wed.de van den onderwijzer, die in het daar 
omschreven geval verkeer t , in mindering 
gebracht. Daaraan doet niet af de omstandig
heid, dat ook de wedde van een anderen 
onderwij zer voor rekening van het school
bestuur kwam om cl.er wille van het met
aanstellen van denzclfden wachtgelder. 

. 29 Aug. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 103.) - Nu tegen een raadsbesluit 
tot vaststelling cl.er vergoeding ex art. 101 
(ook al is cl.it besluit genomen in str iJd m~t 
de wettelijke voorschriften, als in casu, waarm 
het besluit werd genomen in hetzelfde jaar als 
waarop de te verleenen vergoeding betrek
k ing had) niet binncn den wettelijken tcrm1Jn 
beroep is inge teld, heeft cl.i t besluit kracht 
van gewijsde gekregen en is de Raad derh_alve 
onbevoegd, met intrekking van cl.it beslu1t de 
vergoeding opnieuw vast te stellen. 12 Sept. 

- Besluit tot aanvulling en wij ziging van 
het K. B. van 7 Augustus 1916, S. 373, 
waarbij word.en aangewezen de in de kolo
nien en bezittingen afgegcven akten van ~e
kwaamheid tot het geven van lager onderw1JS, 
bedoe]d in artikel 89 cl.er wet tot regelmg van 
het lager onderwijs van 1878 (en artikel 209 
cl.er Lager-onderwijswet 1920). 

S. 437. 14 Sept. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 84.) - Bij eene schatting als be
doeld in lid 3 moet in aanmerking word.en 
gebracht de waarde van die gedeelten van 
het gebouw, die bestemd zijn om te word.en 
gebruikt ten behoeve van de daarin ge,es
tigde school, onverschillig of die gedeelten 
daarnevens ook nog voor and.ere doeleinden 
dienen. 23 Sept. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 101 6• lid.) - Voor een school, 
d ie in bruikleen is gegeven, behoor t de ver
goeding te word.en berekend volgens het be
paalde in l id 2, met dien verstande, cl.at het 
gemiddeld bed.rag per leerling van de kos_ten 
over hetzelfde dienstjaar van de gezamenhJke 
overeenkomstige openbare scholen wordt be
rekend, met aftrek van de kosten van instand
houding van a l die scholen met uitzondering 
van de geringe en dagelijksche reparaties. 

23 Sept. 
- Beschikking van den H oogen Raad . (School

geldheffing voor lager onderwij s in de gemeen
te R aarlem.) - Waar art. 62, l st e lid, cl.er 
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Lager Onderwijswet 1920 bepaalt, dat school
geld geheven wordt van de ouders der leer
lingen of, bij ontstentenis van beide ouders, 
van de voogden of verzorgers, kan alleen dan 
van een antler dan de ouders schoolgeld ge
heven worden, wanneer zich zoodanige ont
stentenis voordoet. - Dit is niet het geval, 
wanneer het huweLjk der ouders door echt
scheiding is ontbonden en het schoolgaand 
kind aan de moeder i toevertrouwd, die ver
volgens is hertrouwd. De tweede echtgenoot 
van de moeder, die bet aan has.r toegewezen 
kind in zijn gezin heeft opgenomen, moge 
verzorger van het kind zijn, belastingplichtig 
is hij niet, zoolang beide ouders nog in !even 
zijn en in het Rijk wonen. - De omstandig
heid, dat volgens art. 3, 4de lid, der Haar
lemsche Verordening tot heffing van school
geld op scholen van Lager Onderwijs in een 
dergelijk geval de man , met welke de moeder 
hertrouwd is, bela tingplich tig is te achten, 
kan hierin geen verandering brengen, daar 
deze bepaling in strijd is met het gezegd art. 
62 der Lager Onderwijswet 1920. 9 Oct. 

- Koninklijk besluit. Lager Onderwijswet. -
Vergoeding van uitgaven ex art. 72. Ont
houding van goedkeuring aan de begrooting 
door Ged. Staten op grond dat daarop niet 
zijn uitgetrokken de gelden noodig voor bet 
vernieuwen van den toegangsweg tot een bij
·wndere lagere school. - De Kroon verleent, 
met vE)rnietiging van het besluit van Ged. 
Staten de goedkeur ing, op grond dat nader 
is gebleken dat aan art. 72, 1° lid (aanvraag 
aan het gemeentebestuur) niet is voldaan. 
Daaraan doet niet af, dat bij een vorig Ko
ninklijk besluit in hooger beroep op grond van 
de destijds overgelegde stukken van de thans 
onjuist gebleken veronderstelling is uitgegaan 
dat art. 76, l • lid (medewerking door bet ge
meentebestuur) we! toepassing had gevonden. 

6 Nov. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 72. ) De eisch, dat elk van de drie 
leerkrachten, welke aan de school behooren 
te zijn verbonden , een eigen kla selokaal heeft, 
1rnat uiet nit boven de norma!e eis<hen, aan 
hPt geven van lager onderwjjs te str,Ilen. Or 
dien grond kan de 1'aad dns een aanvrago om 
besch1kba 1r$telling van gelrlen voor nit
hreiding van een school niet weigeren. 

7 Nov. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 72.) De eisch, dat elke onderwijzer 
een eigen klasse-lokaal beeft, gaat de normale 
eischen, aan bet geven van lager cnderwij~ te 
~tellen, niet te boven. Ten C'T, rechte heeft de 
Raad derhalve medewerking geweigerd tot 
aanbouw van een lokaal aan een bestaande 
~chool, waardoor aan dezen eisch zou worden 
voldaan. 23 Nov. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 72.) Het gebruik van een gymnas
tieklokaal hij een school voor gewoon lager 
onderwjjs om onderwijs te geven in het vak 
lichamelijke oefening,gaat de normaleeischen, 
aan het geven van lager onderwijs te stellen, 
niet te hoven. Nu bet gymnastieklokaal hij 
een onder hetzelfde schoolbestuur staande, in 
de nabijheid der onderhavige gelegen school 
niet op een voldoend aantal uren gebruikt 
kan worden voor de onderhavige scho<' 

heeft de Raad ten onrechte zijne medewer
king tot den bouw van een lokaal bij laatst
bedoelde school geweigerd. 27 Nov. 

- Koninkli.ik beslnit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 13.) Art. 13 stelt, de aanspraken op 
de in dat ar t. bedoelde tegemoetkoming niet 
afh ankelijk van den eisch dat de school, die 
door de kinderen zal worden bezocht, is de 
dichtstbijgelegen voor die kinderen in aanmer
king komende school. Jndien zulks niet het 
geval is en de kosten, verbonden aan het be
zoeken van de dichtstbijgelegen school aan
merkelijk minder bedragen dan die, verbon
den aan het bezoeken van de door de ouders 
gcwenschte school, zal de tegemoetkoming 
het beclrag van de eerstbedoelde kosten niet 
behoornn te overschrijden. 

6 Dec. 
- Koninklijk beslui t . (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 51.) Als ,, buitengewoon geval" 
bedoeld in het 10° lid, kan worden aangemerkt 
dat appellant lijdende is aan eene longaandoe
ning, die nog niet zoover is genezen dat zij tot 
het vervullen van eene betrkking bij het on
derwijs geacht kan worden reeds weder in 
staat te z1jn. 21 Dec. 

- Koninklijk bcslui t . Lager Onderwijswet 1920 
Art. 72. ) Al moge het aantal uren, gedurende 
hetwelk aan de school onderwijs bij kunst
licht moet worden gegeven, niet tali ijk zijn, 
en a.I moge in de openbare scholen de aanwe
zige gasverlichting tot geen noemenswaar
dige klachten aanleiding hebben gegeven, 
zoo worden toch door de vervanging van de 
bestaande gasverlichting door eene electrische 
verlichting de normale eischen, aan het geven 
van lager onderwijs te stellen, niet overschre
den. Zulks klemt temeer, nu het schoolbe
stuur deze electrificatie ook wenscht dierbaar 
te maken aan bet onderwijs in het 7• leerjaar 
in de beginselen der electriciteitsleer, welk on
derricht niet kan geacht, worden de normal" 
eischen, aan het geven van lager onderwij8 
te stellen, t e boven te gaan. 27 Dec. 

- Koninklijk hesluit. (Lager Ond:mvijswet 
1920 Art. 72.) Aan een raadsbesluit tot af 
wijzing van een aanvrage krachtens art. 72, 
waartegen het schoolbestuur zich niet in 
beroep heeft voorzien, is naar de bedoeling 
des wetgevers de kracht van eindbeslissing 
verzekerd geworden. Het schoolbestum-, dat 
andermaal een aanvrage indient van de
zelfde strekking a ls de afgewezene, met het 
doe! alsnog een uitspraak in beroep van de 
Kroon te verkrijgen, behoort in zijn verzoek 
niet-ontvankelijk te worden verklaard. 

27 Dec. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 13.) De wettelijke aanspraak op 
de vergoeding of tegemoetkoming, in art 13 
bedoeld, ontstaatvoor belanghebbenden eerst 
te rekenen van het tijdstip, waarop het ver
langen daartoe aan het orgaan, dat in eersten 
aanleg daarover heeft te oordeelen, wordt 
kenbaar gemaakt, wat uitsluitend kan blijken 
uit de desbetreffende door hen bij den ge
meenteraad ingediende aanvrage. 28 Dec. 

- Wet tot wijziging van artikel 193, vijfde lid, 
der Lager-onderwijswet 1920 en van paragraaf 
11 van artikcl LXIVder wet van 16 Februari 
1923, S. 38, tot wijziging van de Lager
onderwijswet 1920. S. 596. 30 Dec. 
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Onderwijs. ( Middelbaar) Koninklijk BP-sluit. 
(Middelbaar Onderwijs artikel 36quater). -
Terecht hebben Ged. Staten een bijdrage als 
in dit art. bedoeld vastgesteld ten aanzien 
van een lcerling. wiens vader, met verlof uit 
Ned.-Indie hier te lande vertoevend, op 
15 September en eenige maanden daarna in 
de betrokken gemeente logeerde en in die 
gemeente in de Rijksinkomstenbelasting en 
wegens hoofdverblijf in de gemeentelijke in
komsten belasting was aangeslagen, terwijl 
niet is gebleken dat tegen die aanslagen be
zwaren zijn ingebracht. 19 Febr. 

- Koninklijk Besluit . ( ijverbeidsonderwijs
wet art. 25, 5• lid. ) - Indien het geval, in 
het 5• lid voorzien, zich voordoet en in ver
band hiermede toepassing van het 3• lid _is 
uitgesloten, kan de gemeenteraad een vnJ
willige bijdrage voor bet nijverheidsonderwijs 
toekennen, indien het gemeentebelang zulks 
rechtvaardigt. 26 F ebr. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 13 J anuari 1927, . 4, strekkende tot 
wijziging en aanvulling van bet K . B. van 
23 Maart 1925, S. 101, houdende voorschriften 
inzake de bevoegdheden tot het geven van 
nijverheidsonderwijs en de daarmede verband 
boudende examens. S. 147. 10 April 

- Besluit tot vaststelling van het Reglement 
en het Programma voor de eindexamens der 
openbare hoogere burgerscholen met vijf
jarigen cursus en ingevolge art. 45tredecies 
der Middelbaar-Onderwijswet aangewezen 
bijzondere hoogere burgerscholen met vijf
jarigen- en vierjarigen cursus. S. 310. 6 J uni. 

- Besluit tot vaststelling van het R eglement 
en het Programma voor de eind-examens der 
hoogere burgerscbolen met vier- en vijfjarigen 
cursus, die, wat het leerplan betreft, voldoen · 
aan de eiscben, welke gesteld zijn voor de 
scholen, onderscheidenlijk bedoeld onder c 
en e in artikel I van Ons besluit van 13 No
vember 1923, S. 518, zooals dat is gew~jzigd 
bij Ons besluit van 3 Mei 1928, S. 141, (Hoo
gere Burgerscholen A). S. 31-1. 8 Juni. 

- Besluit tot aanvulling van het K. B. van 
7 F ebruari 1928, S. 1 , waarbij zijn vastge
steld de eischen voor toelating tot de open
bare en de krachtens artikel 45bis der Middel
baar-Onderwijswet gesu b irli~erde bijzondere 
hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus 

. 327. 22 Jum. 
- Besluit, houdende wijziging en aanvulling 

van het Koninklijk besluit van 31 Mei 1926, 
S. 159, gewij zigd en aangevuld bij K. B. van 
10 Januari 1928, S. 3, tot nadere uitvoering 
van artikPl 16 en artikel 28, vierde lid, der 
Nijverbeidsonderwijswet,. S. 585. 24 Dee. 

Ongevallenverzekering. Besluit tot aanvulling 
van bet K. B. van 30 Augustus 1923, S. 424, 
tot vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur als bedoeld in art. 25 onder b 
der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922, 
zooals dat besluit is gewijzigd bij K. B. van 
20 Apri l 1926 (Stbl. n°. 73). S. 13. 25 J a n. 

- Besluit, tot wijziging van het IC B. van 
10 F ebruari 1922, S. 58, tot vaststelling van 
een a lgemeenen maatregel van bestuur a ls 
bedoeld in artikel 64, onder 2°. der Ongeval
lenwet 1921, zooals dat besluit is g"wijzigd bij 
K. B. van 18 Maart 192'1, (Stbl. n°. 125). 

S. 18. 29 Jan. 

- Besluit, tot wijzigiug van het K. B. van 
2 April 1927, S. 76, tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur als be
doeld in artikel 64 onder 6° ·der Ongevallen
wet 1921. S. 19. 29 J an . 

- Be luit tot wijziging van het K. B. van 11 
Juni 1923, S. 258, tot vaststelling van een 
a lgemeenen maatregel van bestuur als be
doeld bij artikel 90, derde lid , der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922. 

S. 23. 2 Febr. 
- Wet tot wijziging van de wet van 2 Juli 

1928, S. 224, tot wijziging der Land- en 
Tninbouwongevallenwet 1922. 

. 31. 7 Fehr. 
- Wet totwijziging van de wet van 2 Juli 1928, 

S. 223 tot wijziging der Ongevallenwet 1921. 
S. 32. 7 Febr. 

- Be luit tot wijziging van het K. B. van 20 
Augustus 1928, . 336, tot vastRtellirlg van 
een algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld in de artikelen 87a, tweede en derde 
lid, en 7d der Ongevallenwet 1921. 

S. 41. 9 Febr. 
- Besluit tot bepaling van de tijdst'i'pp en, 

waarop de artikelen IV, XXXVI en X X XIX 
van de wet van 2 Juli 1928, S. 223, tot wijzi
ging der Ongevallenwet 1921 en de artikelen 
I en II der wet van 7 Februari 1929, 8 . 32, 
tot wijziging van de wet van 2 Juli 1928, 
S. 223, in werking zullen treden. , 

S. 61. 26 Febr. 
- Besluit tot bepaling van de tijdstippen, 

waarop de artt. V, XXXV en XXXVI van . 
de wet van 2 Juli 1928, S. 224, tot W\jziging 
der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 
en de artikelen I en III van de wet van 
7 F ebruari 1929, S. 31, tot wijziging van de 
wet van 2 Jul i 1928, S. 224, in werking zullen 
treden. S. 62. 26 Fehr. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
14 September 1921, S. 1057, tot vaststelling 
van een a lgemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld bij artikel 4, eerste lid, der 
Ongevallenwet 1921, zooals dat besluit 
laatstelijk is gewijzigd bij K. B. van 22 
Februari 1927 ( tbl. n°. 39). 

S. 21 1. 25 April. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 16 

April 1925, S. 145, tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur als be
doeld in artikel 29, eerste lid, der Ongevallen
wet 1921. S. 216. 27 April. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 21 
September 1923, S. 459, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel 52 der Land- en Tuinbouw• 
ongevallenwet 1922, zooals dat- is gewijzigd 
bij K. B. van 5 Juni 1925 (Stbl. n°. 227). 

S. 217. 26 April. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 21 

J anuar i 1922, S. 26, tot vaststelling van een 
a lgemeenen maatregel van bestuur als be
doeld in de artikelen 54, tweede, derde, 
vierde en vijfde lid , en 64, sub 10, 30, 40 en 6°, 
der Ongevallenwet 1921, zooals dat besluit 
laatstelijk is gewijzigd bij K. B. van 26 Fe
bruari 1925, (Stbl. n°. 51). S. 260. 18 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het K . B. van 26 
Januari 1923, S. 25, tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in de artikelen 17, eerste en tweede lid, en 
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25, sub b, der Land- en Tuinbouwongevallen
wet 1922. S. 261. 18 Mei. 
Besluit tot wijziging van het K. B. van 

20 Maart 1923, S. 104, tot vaststelling van een 
a lgemeenen maatregel van bestuur als bedo~ld 
in artikel4, eerste lid der Land- en Tuinbouw
on~~vallenwet 1922, zooals dat besluit laat
stelijk is gewijzigd bij K . B. van 22 Februari 
1927 (Stbl. n°. 40). S. 378. 29 Juni . 

- Beslui t tot wij ziging van het K . B. van 
28 December 1921, S. 1445, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van beRtuur 
ter uitvoering van artikel 43 der Ongevallen
wet 1921, zooals dat beslui t is gewijzigd bij 
K. B: van 30 December 1925 (Stbl. n°. 548). 

S. 430. 3 Sept. 
- Beschikking van den Minister van Arbeid, 

Handel en Nij verheid tot wijziging van de 
besehikking van 26 September 1921 en 30 
September 1929 betreffende vaststelling van 
formulieren tengevnlge de Ongevallenwet 
1921. 4 Dec. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 16 April 1925, S. 145, tot vast
steHing van een algemeenen maatregel van 
beatuur, als bedoeld in artikel 20, eerste lid, 
der Ongevallenwet 1921, zooals dat besluit 
laatstelijk is gewijzigd bij K oninklijk beslnit 
van 27 April 1929 (Stbl. n°. 216). 

S. 533. 16 Dec. 
- Besluit tot herziening van het in artikel 40, 

eerste lid, der Ongevallenwet 1921 bedoelde 
tari~f, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 
28 December 1928 (Stbl. n°. 503. ) 

S. 534. 16 Dec: 
Onrechtmatige daad. Arrest van den Hoogen 

Raad. (B. W. art. 1401.) - R echtbank: de I 
zorgvuldigheid, die in het maatschappelijk . 
verkeer ten opzichte van eens anders goed 
betaamt, brengt mede, dat, als men eenig werk 
aanlegt en beheert, onmiddellijk aansluitend 
aan het terrein van een buurman, men dezen 
vrijwaart t egen de schadelijke gevolgen daar
van, welke ten deze t e voorzien zijn geweest. 
- Hof : H et verweer der gemeente, dat zij 
slechts hare publiekrechtelijke taak vervult 
en in zooverre niet deelneemt aan het maat
schappelijk verkeer , kan buiten beschouwing 
blijven, daar, ook a l neemt men aan dat de 
gemeente door de volgens art. 1401 verplichte 
zorgvuldigheid is gebonden, zij ten deze niet 
in verzuim is, daar de stroom verlegging is tot 
stand gekomen in 1902, terwij l geint imeerde 
(oorspr. eischer) het perceel heeft gekoch t in 
1916, t oen de veranderde toestand dus r eeds 
14 jaar had bestaan, zoodat hij wist, althans 
moest weten wat hij kocht en de gemeente 
dus te zijnen opzichte niets onbehoorlijks heeft 
gedaan. Bovendien toen ge1nt.'s voorganger 
in 1902 bedoelcl perceel van de gemeente 
kocht, was reeds tot de stroomverlegging 
besloten. - Hooge Raad : Indien, gelijk 
eischer heeft gesteld, de Gemeente, door den 
stroom te verleggen zonder de noodige 
maatregelen te treffen, een toestand heeft ge
schapen, die den eigendom van het hier 
bedoeld perceel op onrechtmatige wijze aan
tast, kon die aantasting haar onrechtmatig 
karakter niet verliezen door voormelde door 
het Hof aangevoerde omstandigheden. 's Rofs 
beslissing is derhalve door de daar voor aan 
gevoerde gronden niet gerechtvaardigd . -

Anders Adv. -Gen. Berger met betoog o. m. 
clat in de door het Hof aangevoerden eersten 
grond ligt opgesloten dat eischer sedert hij 
den e igendom van het perceel had verkregen, 
hoewel volkomen op de hoogte van den toe
stand, blijkbaar bewust van het op hem rus
tend risico nimmer bij de gemeente heeft . 
aangedrongen op maatregelen ter voorko
ming van hetgeen geschied is, hetgeen af
doende is. 26 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. a rt. 
1401. ) - De schade was een direct gevolg van 
het bij dagvaarding omschreven verbod. H et 
was onder de gegeven omstandigheden 
(zie arrest, R0,d,.) niet noodig t e stellen dat 
het verbod ,,daadwerkelijk" werd gehand
haafd. - Het enkele verbod was een onrecht
matige daad, omdat het in strijd komt met 
den rechtsplicht, welke den grondslag vormt 
van het voorschrift van art. 284 Sr. Ook in 
dit opzicht was dus bet stellen van daadwer
kelijke handhaving van bet verbod niet 
noodig. (Vgl. H . R. 5 April 1918, N. J . 1918, 
432, R~d.) 4 April. (bladz. 1064). 

- Arrest van den H oogen Raad. (B. W. artt. 
1401, 1403, Rv. art. 406). R echtb. : De ge
meente heeft niet gehandeld met die zorg
vuldigheid, welke haar jegens hare inwoners 
en andere personen betaa mde en is aanspra
kelij k voor de schade. - Hof : De gemeente 
is niet tot. schadevergoeding gehouden. Zij 
mocht r edelijkerwijze verwachten dat hare 
ingezetenen op die openbare stortplaats geen 
voorwerpen of stoffen zouden brengen, die 
gevaar voor derden opleveren. Aan haar ka n 
niet worden verweten dat zij geen dagelijksche 
controle op de gestorte voorwerpen heeft ge
houden en dat zij geen maatregelen heeft ge
troffen om personen, die op die stortplaats 
niet s te maken hadden, van die openbare 
plaats verwijderd te houden. Van eenige 
nalatigheid der gemeente is hier niet gebleken. 
- Hooge R aad: Bij de redelijke verwachting 
als door het Hof aangenomen, kan er, naar 
art. 1401 of 1403 B. W., welk laatste artikel 
niet op zichzelf, maar in verband met eerst
genoemde bepaling moet worden beschouwd, 
geen sprake zijn van schuld bij de gemeente. 
Over gemis aan motiveering bij het aannemen 
door het Hof van die redelijke verwachting 
wordt in het middel ten onrechte geklaagd, 
terwijl de klacht over het gemis van bewijs 
op dat punt reeds daarom niet tot cassatie 
kan leiden, omdat art. 1902 B. W. niet is 
aangehaald. Bij die redelijke verwachting 
was er voor de gemeente ook geen enkele 
reden om den toegang tot bedoelde stortplaats 
aan een dee) van het publiek t e verbieden. 

. 31 Mei. 
Onteigening. Besluit tot onteigening voor de 

verbet ering van de Maasdijken (dijkvak 
Cuyk-Katwijk) in de gemeenten Cuyk en 
Linden. S. 53. 21 F ehr. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De Gemeente
raad is bevqegd bij verordening eene rooi
Jijn vast te stellen voor toekomstige bebou
wing, welke bevoegdheid voortvloeit uit art. 
135 Gemeentewet en in art. 3 der Woning
wet voor de daar bedoelde gevallen uit
drukkelijk wordt verleend. - Zoodanige 
verordening is niet een raadsbesluit als in 
art. 30 der Woningwet bedoeld, al kunnen 
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de gevolgen voor den eigenaar overeenko
men met die van het in art. 30 bedoeld 
Raadsbesluit. Of dit redelijk en toelaatbaar 
i , rnakt het algemeen belang. - De rooi-
1 ijn-vero1·dening vormt eene geoorloofde 
eigendomsbeperking. - De onteigenende 
partij is niet bevoegd eene andere regeling 
te stell en in de plaats van de bij artt. 3 en 
42 Onteigeningswet voo,· den huurder be
paa Ide wijze van cbadevergoeding. 

4 Maart. 
- \Vet tot verklaring van het a lgemeen nut der 

onteigening van eigendommen, erfdienst
baarheden of ander.e zakelijke rechten , noodig 
voor het stichten van een gvmnastieklokaal 
a ls uitbreiding van het aan de B.ooglanclsche 
Kerk~racht te Leiden gelegen schoolgebouw 
der Vereeniging tot oprichting en instand
houding van scholen ,oor lager en meer uit
gebreid lacrer onderwijs op Gereformeer<len 
g rondslag te Leiden, alsmede voor uitbrei
d ing van de Kattsmark-t a ldaar. 

S. 92. 20 i\faart. 
- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 

der onteigening van perceelen, rfdienstbaar
heden en ande~e zakelijke rechtPn, noodig 
,·oor de verbetering en den aanleg van een 
weg Buitenhuizen-Vrouwenverdriet--West
zain-Zaandi5k, onder de gemeenten Assen
delft,Westzaan en Zaandijk. . 109. 20 Maart. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
cl r onteigening van per e len, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke r!'chten, noodig 
voor aanleg van he gedeelte chorebrug
Krabbendiike van den weg K apelle- 'oord
Brabantsche grens in de gemeenten chore, 
Kruiningen en Krabbendi_ike. 

S. 114. 20 Maart. 
- Wet, houdende verklaring van het algemeen 

nut, der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke r echten, nood icr 
voor den aanlcg van een wegvak in de ge': 
meente Groede tusschen den provincialen weg 
Buitenlust--Groede en den provincialen weg 
Groed&--Nieuwvliet, ter vervanging van een 
gedeelte van de bestaande traver e. 

S. 115. 20 Maart. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van p rceelen, erfdienstbaar
heden en anderezakelijke rechten noodig voor 
verbeteriJJg en aanleg van een weg Diemer
brug-Weestp---'s-Gra,eland-Hi I versum on
der de gemeenten Diemen, WeeRperkarspel, 
\Veesp, 's-Graveland en Hilversum. 

S. 154. 12 April. 
Besluit tot onteigening voor den aanleg van 

een clijk op de kweldergronden tusschen den 
Panserpolder en den Westpolder, in de ge
meente Ulrum. S. 178. 23 April. 
Besluit tot onteigening voor de verbetering 

van den rechter Maa bandi.ik in de gemeente 
Appeltern. S. 179. 23 April. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigenfag van eigendommen, erfdien t
baarheden of andere zakelijke rechten, noodig 
voor het tot stand brengen 'van eene recbt
streeksche verbinding tus cben de Van Hall
straat en het Frederik Hendrik Plantsoen 
door l'en brug 0\-er de Kostverlorenvaart, 
alsmede voor het verbreeden vaJJ een gedeelte 
der Van Hallstraat en van d en Haarlemmer
weg te Amsterdam. S. 199. 24 Apri l. 

- ,vet, tot verklaring van het a lgeme n nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten in de ge
meenten Born, Obbicht en Papenhoven, 
Urmond, Stein, Limbrieht , Nieuwstadt en 

ittard, noodig voor den aanleg van scheep
vaart.wegen c. a. in Zuid-Limburg ingevolge 
de wet van 28 Juli 1921, , . 1012, (Juliana
kanaal ). S. 208. 25 April. 

- \Vet tot verklar in cr van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, erfdienst
baarheden of andere zakelijke rechten, noodig 
voor het verbreeden en verbeteren van een 
gedeelte van den Plattenburgerweg en van 
een gedeelte van de Beeldhouwerstraat te 
Arnhem. S. 231. 18 Mei. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut der 
onteigening van perceelen, erfdienstbaarhe
den en andere zakelijke rechten, noodig voor 
den aanleg van eene haven met bijkomende 
werken in de gemeente Ridderkerk. 

S. 241. 1 Mei. 
- Wet tot verklaring van bet a lcremeen nut 

der onteigening van perceelen, erfd ienstbaar
heden en andere zakelijke rechten noodig voor 
den aan leg van een weg Hembrug-Zaan
dam-Koog aan de Zaan- Zaandijk-Wor
merveer-A sendelft-U itgeest-Limmen, on -
der de gemeenten Zaandam, Koog aan de 
Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Assendelft, 
Uitgeest, Ca tricum en Limmen. 

S. 242. 1 Mei. 
- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 

der onteigening ten beh oeve van eene onge
stoorde exploitatie van den tramweg Arnhem 
-Dieren-Duitsche grens, richting Jsselburg, 
van de Geldersche Stoomtramweg-Maatschap
pij. . 243. 18 Mei. 

- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 
der onteicrening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten noodig voor 
aanleg van een verbindingskanaal in het 
Bossehe veld te Maast-richt tusschen de ge
kanalisPerde Maas en de Zuid-Willemsvaart 
met bijkomende werken. S. 244. 18 Mei . 

- Wet tot verklaring van het algemeen nu t 
der onteigen ing van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten noodig 
voor aanleg van een rijwielpad en een voetpad 
langs den Rijksweg Princenhage-Tholensche 
veer en voor verllauwing van een boeht van 
dien weg. S. 245. 1 Mei. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening ten behoeve van uitbreiding 
van het Centraalstation t e Utrecht . 

S. 246. 18 i\Iei. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening, met toepassing van de wet 
van 27 Maart 1915, S. 171, van eigendommen, 
erfdienstbaarheden of andere zakelijke rech
ten, noodig voor het aanleggen van een 
nieuwe algemeene begraafplaats en het ver
breeden van den Vergierdeweg te H aarle~. 

S. 279. 31 Mei. 
- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 

der onteigeJJing van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten noodig voor 
den aan_leg van een kanaal van N oordhornerga 
tot na_b\J het Boterdiep, met bijkomende wer
ken, Ill de gemeenten Zuidhorn , Aduard, 
Adorp, Noorddijk, Bedum en Groningen. 

S. 283. 31 i\Iei. 
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- W et tot verklariog va n het algemeen nut 
der onteigening van perceeleo, erfdieostbaar
hedeo en andere zakelijke rechten ooodig 
voor den aanleg van een luchtvaartterrein 
nabij Enschede, gelegen in de gArneente 
Lonneker. S. 284. 31 Mei. 

- Arrest van den H oogen Raad. (B. W. art. 
625 ; Onteig.wet art,. 40). (Beslissing gelijk 
aan die van FL R. 4 Maart 1929 N. J. 1929, 
653. De feitelijke positie was hier in zooverre 
anders, dat hier het geheele perceel buiten de 
rooilijn v ie!. In <lit arrest wordt dan ook niet 
gesproken van de waarschijnlijkheid, maar 
van de omstandigheid dat op den grood niet 
gebouwd of herbouwd kan worden. Red.) 

24 Juni. 
- Besluit t ot onteigening voor de verbetering 

van de Maasdijken in de gemeente Linden 
( clijkvak van den voormaligen bovenmond van 
de Beersche Maas tot aan den Beerschen 
Overlaat) . S. 472. 28 Oct. 

- W et tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, erfdienst
baarheden of andere zakelijke rechten, noodig 
voor en t en behoeve van bet verbreeden van 
een gedeelte van den H ofdijk te Rotterdam. 

S. 512. 12 Dec. ' 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van eigendommen, erfdienst
baarheden of anderP zakelijke rechten, noodig 
voor het doortrekken van de Merelstraat t e 
Utrecht. , ., S. '513. 12 Dec. · 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der ontaigening van eigendommen, erfdienst
haarheden of andere zakelijke rechten, noodig 
voor verbetering va n den Nieuwen Binnen
weg, den Bergweg, den Oudedijk en den 
Goudscherijweg te Rotterdam. 

S 514. 12 Dec . 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van eigendommen, erfien•t
baarheden of andere zakelijke r echten, noodig 
voor het aanbrengen van kade- en straatver
beteringen aan de Geeuwkade t e Sneek. 

. S. 515. 12 Dec. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van eigendommen, erfdienst
baarheden of andere zakelijke r echten, noodig 
voor het verbreeden van gedeelten van de 
Gouwstraat t e Rotterdam. S. 516. 12 De<'. 

- W et tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigeniog van eigendommen, erfdienst
baarheden of andere zakelijke rechten, noodig 
voor de verbetering van den verkeerstoesta d 
aan de Schiekade t e R ottndam. 

S. 517. 12 Dec. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van eigendommen, erfdienst
baarheden of andere zakelijke.rechten , noodig 
voor en t en behoeve van het verbreeden van 
de Lijnbaan en van de Singelgracht nabij de 

· Loosduinsche brug te 's -Gravenbage. 
S. 518. 12 Dec. 

- Wet tot verklaring va ri het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten noodig 
voor den aanleg van een tweeden afrit van 
den Rijksweg van Brielle naar H ellevoetsluis 
naar den Gootschen weg, in de gemeente 
Nieuwenboorn. S. 524. 12 Dec. 

- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 
der onteigening, met toepassing van de wet 
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van 27 Maart 1915, S. l 71, van eigendommen , 
erfdienstbaarheden of andere zakelijke rech
t en, noodig voor en ten behoeve van het 
verbreeden en verheteren van de Oosterkade 
en van de Westerkade t e Utrecht. 

S. 554. 21 Dec . 
- Wet tot verkla ring van het a lgemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten in de ge
meenten Markelo, DiepPnheim, Goor , Amht
Delden, Stad-Delden, Heugelo (0.) en Lon
neker, noorlig voor aanleg van het gedeelte 
Overij sselsche grens-Enschede van de 
scheepvaartkanalen naar Twenthe ingevolge 
de wet van 4 November 1919 (Stbl. n°. 645) . 

S. 556. 21 Dec . 
- \ ,Vet tot verk lar ing van het algemeen nut der 

onteigening van perceelen, erfdienstbaarhe
den en andere zakelijke rechten ,.noodig voor 
overhrugging van de Bergsche Maas bij 
K eizersveer. S. 558. 21 Dec. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut der 
onteigening ten behoeve van verlegging van 
den t ramweg van H eerenveen naar Drachten 
te R eerenveen, S. 559. 21 Dec. 

~ Wet tot verkla ring van het a lgemeen nut 
der onteigening ten behoeve ' van ·wij~~ing 
en uitbreiding van het goederenstation .tlaa r
lem en van de aansluitende baanvakken. 

S. 560. 21 Dec . 
- Wet tot verklaring van bet a lgemeen n ut der 

onteigening van 'perceelen, erfdiilnstbaarhe
den en andere zakelijke rechten, noodig voor 
den aanleg, van een kanaal van bewesten het 
Boterdiep t ot het Eemskanaal, met bijkomen
de werken in de gemeenten Groningen , 
Noordclijk en Bedum. S. 561. 21 Dec. 

- Wet tot verkla ring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en a ndere zakelijke rechten, noodig 
voor de verhetering en den aanleg van een 
weg van Amersfoort naar Hoogland in de 
gemeenten Amersfoort en Hoogland. 

S. 578. 24 Dec. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van ei~endommen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke r echten, noodig 
voor de verbetering en den aanleg van een 
weg van Utrecht naar ·werkhoven, in de 
gemeenten Utrecht, Houten, Bunnik, Oclijk 
en Werkhoven. S. 580. 24 Dec. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut der 
onteigening van perceelen, erfdienstbaarhe
den en andere zakelijke rechten, noodig voor 
den aanleg van een weg van de gemeentc 
Stein in de richting van den Staatsmijn 
Maurits, in die gemeente. S. 581. 24 Dee. 

Openbare Middelen van Vervoer. Besluit, 
houdende besliss ing op de beroepen, ingevolge 
artikel 3 der Wet Openbare Vervoermiddelen 
ingesteld t egen de beschikkingen van Ged . 
Staten van Zeeland van 25 F ebruari 1927, 
2• Afdeeling, nos. 5a en 5b. S. 44. 15 Fehr. 

- Besluit, houdende beslissing op de beroepen, 
ingevolge a rt ikel 3 der Wet Openbare Vervoer
middelen ingesteld door G. L. Geuting te 
Oudewater en Burgemeester en Wethouders 
van Oudewater , t egen de heschikkingen van 
Ged . Staten van Zuid-Holland van 9 Augustus 
1927, G. S. nos. 30/1 en 30/2. 

S. 51. 20 F ehr. 
B e luit, houdende besliss irig op 'het beroep, 

70 
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ingevolge ar t ikel 3 der Wet Openbare Ver
voermiddelen ingesteld t egen de beschikking 
van Ged . Staten van Gelderland van 13 Juli 
1927, n°. 83. S. 55. 22 Febr. 

- Besluit, houdende beslissing op de beroepen , 
fngevolge art ikel 3 der Wet Openbare Ver
voermiddelen, ingesteld tegen de beschikkin
gen van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
28 Juni 1927, G.S. , nos. 82/1 en 121/1, en 
van Ged. Staten van Gelderland van 13 J·uli 
1927, nos. 81 en 82. S. 57. 23 Febr. 

- Besluit, houdende beslissing op de beroepen, 
ingevolge artikel 3 der Wet Openbare Ver
voermiddelen ingest eld tegen de beschikkin
gen van Ged. Staten van Gelderland van 
20 Juli 1927, nos. 115 en 147. 

S. 58. 23 Febr. 
- Besluit, houdende beslissing op het beroep, 

ingevolge· artikel 3 der Wet Openbare Ver 
voermiddelen, ingesteld tegen de beschikking 
van Ged. Staten van Gelderland van 12 
Juli 1927, n°. 274. S. 59. 23 Febr. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Wet Open
bare Vervoermiddelen Art . 15.) - De opvat
t ing der Rechtb. dat een rijtuig slechts dan 
in den zin van ar t . 15 der Wet Openbare 
Vervoermiddelen kan gezegd worden te 
worden gebezigd voor vervoer van personen, 
indien dat vervoer doe! is en niet, indien de 
personen zich slechts op het rijtuig bevinden 
t er bewaking of begeleiding van te transpor
t eeren goederen , is in strijd met de duidelijke 
bewoordingen van genoemd art ikel, waarin 
van het doe!, hetwelk met het vervoer wordt 
beoogd, geen sprake is. - Bedekt ontslag 
van rechtsvervolging. Vernietiging van het 
vonnis. 4 Maart. 

- Besluit tot nadere verlenging van den ter
mijn, genoemd in a rtikel I X, tweede lid der 
wet van 30 J u li 1926, S. 250, tot w(jziging 
van de wet van 23 April 1880, S. 67, betref 
fende de openbare middelen van vervoer met 
uitzondering der spoorwegdiensten. 

S. 73. 8 Maart. 
- Besluit , houdende beslissing op de beroepen, 

ingevolge artikel 3 der Wet Openbare Ver
voermiddelen ingesteld t egen de beschikking 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 13 
Juni 1927, G. S. n°. 88/1, en tegen de be
schikking van Ged. Staten van Gelderland . 
'van 29 J u ni 1927, no. 107, S. 134 26 Maart. 

- Besluit, houoende beslissing op de beroepen, 
ingevolge art . 3 der Wet Openbare Vervoer
middelen ingesteld t egen de beschikking van 
Geel. Stat en van Zuid-Hol!and van 13 Juni 
1927, G.S. n°. 88/2, dP beschikking van Ged. 
Staten van Gelderland van 29 J uni 1927, 
n°. 106, en de beschikking van Ged. Staten 
van Noordbrabant van 20 Juli 1927 (Pro
vinc;aal blad n°. 127). S. 135. 27 Mrt. 

- Besluit, houdende beslissing op het beroep, 
ingevolge art . 3 der Wet Openbare Vervoer
middelen ingesteld door A. de Graag te Goes 
tegen de beschikking van Ged. Staten van 
Zeeland van 15 April 1927, no. 15/, 2e Af
deeling. S. 163. 15 April. 

- Besluit, houdende beslissing op de beroepen 
ingevolge art. 3 der Wet Openbare Vervoer 
middelen ingesteld tegen de beschikking van 
Ged. Staten van Ge!derland van 29 Juni 
1927, n°. 109. S. 172. 19 April. 

- Besluit, houdende beslissing bp de beroepP.n, 

ingevolge art. 3 der Wet Openbare Vervoer
midde!en ingesteld t egen de bes·chikking van 
Ged. Staten van Noord-Brabant van 7 Juli 
1927. S. 177. 23 April 

- Besluit, hou dende beslissing op het beroep, 
ingevolge art. 3 der Wet Openbare Vervoer
middelen ingesteld t egen de beschikking van 
Ged. Staten van de provincie Noord-Brabant 
van 15 J uni 1927. S. 206. 24 April. 

- Besluit, houdende beslissing op de beroepen, 
ingevolge art. 3 der Wet Openbare Vervoer
middelen ingesteld tegen de beschikking van 
Ged. Staten van de ptovincie Noord-Brabant 
van 7 Juli 1927. S. 214. 26 Apr il. 

- Besluit houdende beslissing op de beroepen, 
ingevolge art. 3 der Wet Openbare Vervoer
middelen ingesteld tegen de beschikking van 
Ged. Staten van Noordholland van 20 Juli 
1927, n°. 135. S. 221. 1 Mei. 

- Besluit, houdende beslissing op de beroepen, 
ingevolge art. 3 der Wet Openbare Vervoer
middelen ingesteld tegen de beschikking van 
Ged. Staten van N oord-Holland van 6 Juli 
1927, n°. 158. S. 262. 18 Mei. 

- Besluit, houdende beslissing op de beroepen, 
ingevolge art. 3 der W et Openbare Vervoer
middelen ingesteld tegen de beschikking van 
Ged. Staten van Limburg van 27 April 1928, 
(Provinciaal blad no. 37). S. 263. 18 Mei. 

- Besluit, houdende beslissing op de be
roepen, ingevolge art. 3 der Wet Openbare 
Vervoermiddelen ingesteld tegen de beschik
k ingen van Ged. Stat en van Zuid-Holland 
van 24 J anuari 1928, G. S. nos. 43 /2 en 43/3. 

S. 301. 1 Juni. 
- Besluit, houdende beslissing op de beroepen, 

ingevolge ar t . 3 der Wet Openbare Vervoer
middelen ingesteld door de Directie der 
Nederlandsche Spoorwegen, C. van der Heide 
te Bareveld en de Naamlooze Vennootschap 
Auto-Maatschappij Veendam-Pekela teZuid
wending tegen de beschikking van Ged. 
Staten van Groningen van 25 Mei 1927, 
Letter P . l ste Afdeeling. S. 314.. 13 Juni. 

- Besluit , houdende beslissing op de beroepen, 
ingevolge art. 3 der Wet Openbare Vervoer 
middelen ingesteld tegen de beschikking va~ 
Ged. St aten van Noord-Brabant van 7 Juh 
1927 (Provinciaal blad n°. 109). 

S. 328. 22 Juni. 
- Besluit , houdende beslissing op de beroepen, 

ingevolge art. 3 der Wet Openbare Vervoer
middelen ingesteld t egen de beschikkingen 
van Ged. Staten van Noord-Brabant van 
20 en 27 J uli 1927 en van Limburg van 14 
April 1927. S. 353. 24 J uni. 

- Besluit, houdende beslissing op de beroepen, 
ingevolge art. 3 der Wet Openbare Vervoer 
middelen ingesteld t egen de beschikking van 
Ged. Staten van Gelderland van 20 Juli 1927, 
no. 181. S. 373. 27 Juni. 

- Koninklijk besluit . (Wet openbare middelen 
van vervoer art. 3). - Ged. Staten mogen 
op een n ieuwe aanvrage slechts dan eene 
van eene vroegere beslissing der Kroon· af
wijkende beschikking nemen, als blijkt van 
nieuwe of inmiddels aan den <lag getreden 
omst andigheden, welke eene andere beslis
sing zouden kunnen rechtvaardigen. 7 Sept . 

- K oninklijk besluit. (Wet openbare middelen 
van vervoer art. 4). - Een aanvrage om 
wij ziging van eene verleende vergunning kan 
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alleen van den concessionaris, niet van be
langbebbende derden uitgaan. 11 Sept. 

- Besluit, , boudende aanwijzing van ambte
naren van bet toezicbt op de spoorwegen, die 
ingevolge art. 13, eerste lid, slot, van de Wet 
Open bare Vervoermiddelen met bet opsporen 
van overtredingen wOl'den belast. 

S. 473. 29 Oct. 
Ouderdomsverzekering. Zie: l nvaliditeits- en 

Oi<derdomsverzekering. 
Pakketpost. Zic : Posterijen en Gfro. 
Paspoorten. Rondscbrijven van den Minister 

van Binnenlandscbe Zaken en Landbouw 
aan de burgemeesters der onderscbeidene ge
meenten betreffende paspoorten, enz. 30 Jan. 

- Uittreksel uit bet Rondschrijven van den 
Minister van Buitenlandsche Zaken aan 
H eeren Cominissarissen der K oningin in de 
onderscheidene provincies boudende een In
structie voor de burgemeesters, die bevoegd 
zijn zelfstandig buitenhtndscbe paspoorten 
af t e geven. . 12 Mrt. 

- Rondschrij ven van den Minister van Buiten
landscbe Zaken aan Heeren Commissarissen 
der K ol).ingin in de provincien, betreffende 
de Instructie voor burgemeesters, die be
voegd zijn zelfstandig buitenlandscbe pas-

. poorten af t e geven. 23 Juli. 
Pensioe ne1_1 en Wacbtgelden. Besluit, boudende 

afwijking van de bepalingen van bet K. B. 
van 21 November 1925, S. 451, ter uitvoering 
van de artt. 15a der Pensioenwetten voor de 
land- en· voor de zeemacbt, S. 1922, nos. 66 
en 65 en van art. 10 der Militaire Weduwen
wet 1922, voor zooveel betr eft bet u:iet-vor

·deren van pensioenpremien van militairen 
van land- en zeemacbt van den in bet jaar 
1925 genoten toeslag op de bezoldiging. 

· S. 11. 19 J an. 
- Wet, boudende geldigmakin~ voor pensioen 
·. van den tijd, we]ke bet in R,jksdienst over

gegaan pers(ineel van bet Telefoonnet Kayser 
en van de Nederlandscbe Bell Telefoonmaat
scbappij - wat laatste Maa tscbappij betreft 
voor zoover daarin niet is voorzien bij de 
wet v-an -30 Juli 1920, S. 630, - in vasten 
dienst bij den betrokken werkgever beeft 
doorgebracht. . S. 203. 24 April. 

- Wet tot aanvulling van de P ensioenwetten 
voor de zee• en de landmacbt, (Stbl. 1922, 
nos. 65 en 66), van de wet ten van 27 Juni 
1925 S. 273 en 277 en van de P ensioenwetten 
voor bet reserve-personeel van de zee- en de 
landmacbt (Stbl. 1923, nos. 355 en 356). 

S. 280. 31 Mei. 
~ W et, boudende voorb(lboud van regeling 

bij de wet of bij algemeenen maatr_egel van 
bestuur Vlj,n eenige _onderwerpen, deel ,. uit
makende van de regelingen betreffeI\de de 
pens!oenen en gagemen:ten zoomede de uit_
keenngen aan weduwen en weezen van bur
gerlijke . en . militaire landsdienaren, locale 
ambtenaren en leerkrachten bij het bijzonder 
onderwijs in Nederlandsch-Indie en hunne 
nabestaanden. - Wijziging van de W~t van 
25 Juli 1918 (Ned. Stbl. n°. 480), Ind. Stbl. 
n°. 846). S. 296. -.31 Mei. 

- Besluit tot aanvulling van bet K. B. van 
27 December 1922, S. 742, houdende vaststel
ling van regelen betreffende de toekenning 
van pensioen aan personen, die in Nederland 
eene betrekking bekleeden. ten laste van de 

geldmiddelen van Nederhindscb-Indie en a!!_n 
bunne weduwen en weezen. · 

S. 315. 13 Juni. 
·_ Missive van den Minister van Binnenland

scbe Zaken en La-ndbouw, o. m. aan de ge
meentebesturen betrnffende kennisgeving be
doeld in art. 24, 1 c lid van de P ensioenwet 
1922. 14 Aug. 

- Besluit tot aanvulling en ,vijziging van den 
algemeenen maatregel van bestuur, vastge
steld bij K. B. van 6 Juni 1922, S. 398, en 

. gewijzigd bij de K. B. van 27 Augustus 1925, 
S. 368 en van 30 Juli 1927 (Stbl. n°. 284). 

S. 423. 26 Aug. 
- Wet tot wijziging en aanvulling van enke]e 

artikelen der P ensioenwet 1922, S. 240 en 
van art . LXXXIV der wet van 28 Mei 1925 
(Stbl. n°. 216). S. 522. 12 Dec. 

- W et, boudende regelen betreffende den 
rec.htstoestand van ambtenaren. 

S. 530. 12 Dec. 
- Zie ook: Onderwijs (Lager). 

,, ,, I ndie (Nederl.) 
Personeele belasting. Wet tot berziening van 

de classificatie voor de personeele belasting 
van de gemeente Eindboven. 

S. 100. 20 Mrt. 
:.._ -Wet, boudende berziening van de financie'ele 

yerhouding tusschen bet Rijk en de gemeen
ten en wijziging van eenige bepalinge;n der 
Provinciale wet en der Gemeentewet. 

S. 388. 15 Juli. 
Politie. Rondschrijven van den Minister ._van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw aan 
. Heeren :Burgemeest ers, betreffende : R egeliug 

aangaande het genot van belooningen door 
B.ijkspolitiebeambten. 21 Mei. 

- Beschikking van den Ministe:r van Water
staat, houdende de Instructie voor de a,mb
tenaren en beambten van den Rijkswater .' 
staat betreffende de regeling van h.et verkeer 

. · op de Rijkswegen. ' 6 ·Juli . 
- Bescbikking van den Minister van Water
. staat, boudende aanvulling van de Instructie 
. voor de ambtenaren en beambten van , den 

Rijkswaterstaat betreffende de regeling van 
bet verkeer op de Rijkswegen. 10 Oct. 

Posterijen en Giro. Wet, boudende w1Jz1grng 
van de ~akkerpostwet (Stbl. 1917, n°. 566). 

,, S. 30. 7 F ebr. 
- Besluit".tot vaststelling yan de 'organisatie 
. van b~t Staatsbedrijf der Posterijen, Tele-

grafie en Telefonie. S. 74 . . 11- Mrt. 
- Besluit, hqudende wijziging van het Pakket
. postbesluit, S. 1919, n°. 574 en van bet Post
. besluit 1925, S. 396, als:qLede vaststelling van 

het tijdstip van in wel'_K'ing. treden van de 
Wet van 7 _F ebruari 1929 (Stbl. n°. 30). 

. . . s. 133. 26 Mrt. 
- Besluit tot wijziging van bet Girobeslui~ 
. 1924, S. 451, waarvan de gewijzigde tekst is 

bekend gemaakt bij besluit van den 23sten 
Mei 1928 (Stbl. n°. 183). S. 218. 29 April. 

:-:- Wet, betreffende bet in bet !even roepen 
. van een stichting ,,Het Nederlandscbe Post-

museum". S. 249. 18 Mei. 
- Besluit_ tot uitgilte van Rembrandtpost-

zegels. S. 377. 29 Juni. 
:-:- Besluit, boudende wijziging van het Post

besluit 1925, S. 396 en van bet Internationaal 
P ostbesluit 1_925 (Stbl. n°. 394). · 

S. 468. 25 Oct. 
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- Wet, houdenda regelen betreffende den 
rechtst oP.t and van ambtenaren. 

S. 530. 12 Dec. 
Provinciaal bestuur. Wet, houdende herzie

ning van de financieele verhouding tusschen 
het Rijk en de gemeenten en wijziging van 
eenige bepalingen der Provinciale wet en der 
Gemeentewet. S. 388. 15 Juli. 

- Rondschrijven van den Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw aan H eeren 
Ged. Staten der onderscheidene provincien, 
betreffende goedkeuring van provinciale be. 
sluit en tot het aangaan van een geldleening, 
waarbij de bepaling van rentetype enz. is 
overgelaten aan Ged. Staten. 7 Oct. 

Raad van Sta te . Wet tot wijziging van de 
wet van 31 December 1925, S. 573, tot rege
ling van de bezoldiging van den R aad van 
State. S. 366. 25 Juni. 

Raad van Beroep en Centrale Raad van Beroep. 
Besluit, houdende nadere wijziging van het 
K. B. van 6 Augustus 1920, S. 687, tot vast
stelling van bepalingen omtrent de jas.rwedden 
van de leden en den g riffier van en de substi
tuut-griffiers bij den centralenraad van beroep 
en van de voorzi tters en griffiers van de 
raden van beroep. S. 392. 17 Juli. 

Raden van beroep voor de Directe Belasti ngen. 
Wet tot herziening van de wet van l !l De
cember 1914, S. 564, houdende instelling van 
raden van beroep voor de directe belastingen 
en vaststelling van algemeene bepalingen 
betreffende het beroep op die colleges, en 
wijziging van art. 265b der Gemeentewet. 

S. 38. 7 Fehr. 
Radenwet. Besluit tot wijziging van het K. B. 

van 28 Februari 1919 S. 54, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij de artikelen 1 en 2 der Raden
wet, zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij 
K. B. van 28 December 1928 (Stb!. n°. 501). 

S. 500. 23 Nov. 
Radio. Zie : T elegrafen, telefonen en Radio. 
Rechten van in- , uit- en doorvoer. Besluit, 

houdende wijziging van de bepalingen om
trent vrijdom van specifieke belasting ·bij 
invoer van goederen, bestemd tot gebruik als 
grondstof in fabrieken en trafieken. 

S. 212. 25 April. 
- Besluit, houdende uitbreid.:ng van de attri

but en van het kantoor Clinge. 
S. 224. 2 Mei. 

- Wet tot wijziging en aanvulling van de 
Tariefwet 1924 (Stb!. n°. 568). 

S. 259. 18 Mei. 
- Besluit tot aanwijzing van betalingskan

toren en losplaatsen voor langs rivieren en 
kanalen ingevoerde goederen. 

S. 264. 18 Mei. 
- Besluit tot aanvulling van de ingevolge 

art. 27, tweede lid, der Tariefwet 1924, S. 568, 
gegeven voorschriften voor de gehaltebe
paling van suikerhoudende· goederen. 

S. 414. 9 Aug. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Vrij

dommenbesluit 1925, S. 103, houdende uit
voering van de Tariefwet 1924, S. 568, voor 
zooveel betreft de vrijdommen van invoer
recht en statistiekrecht. S. 434. 13 Sept. 

- Besluit tot herziening van de attributen van 
de kantoren Putte en Nispen. 

S. 435. 13 Sept. 

- Bes\uit, houdende aanwijzing van Amster
dam en Zaandam als eerste en laatste wach
ten voor in- en uitklaring van langs het 
Noordzeekanaal binnenkomende en uitgaande 
schepen. S. 442. 24 Sept. 

- Zie ook : Luchtvaart. 
Rechtswezen. Wet, houdende nadere wijzi 

ging van de wet van 5 J uli 1910, S. 181, tot 
regeling van de samenstell ing van den hoogen 
raad, de gerechtshoven, de arrondissements
rechtbanken en de kantongerechten en van 
de jaarwedden der rechterlijke ambtenaren, 
alsmede van de klassen der rechtbanken en 
kantongerechten. S. 359. 25 Juni. 

- Besluit tot va tstelling van een nieuw regle
ment van orde en discipline voor de advo
caten en procureurs. S. 422. 17 Aug. 

- Wet tot wijziging van de wet van 5 Juli 
1910, S. 182, houdende regeling van de hef
ting van griffierechten en, in verband daar
mede, wijziging van eenige wettelijke voor
schriften. S. 527. 12 Dec. 

- Wet, houdende indeeling van de gemeente 
Vlieland bij het kanton H arlingen. 

S. 569. 24 Dec. 
- Zie ook : Tractaten. 

,, ,, .ii[ ilitaire Zaken. 
Registratiewet. Wet tot wijziging van de Re-

gistratiewet 1917. S. 324. 22 Juni. 
- Zie onk : Belastingen (Rijks Dire~tie. ; 
Reis- en verblijfkosten . Besluit, tot nadere 

wijzigin$ van het Reisbesluit 1916, laatste
lijk gew,jzigd bij besluit van 25 Maart 1926 
(Stb!. n°. 51). S. 483. 13 Nov. 

Rivierenwet. Besluit tot toepassing van art. 6 
der Rivierenwet. S. 8. 11 J an. 

Rijksambtenaren en werklieden. Besluit tot 
vaststelling van regelen ten aanzien van de 
bezoldiging van burgerlijke Rijksambtenaren. 

s. 72. 8 Mrt. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ar

beidsreglement voor werklieden in 's Rijks 
dienst 1927. S. 267. 28 Mei. 

Rijksgebouwendienst. Besluit, tot nadere wij
ziging en aanvulling van het K . B. van 28 
Juli 1924, S. 392, houdende bepalingen om
trent het personeel van den Rijksgebouwen
dienst. S. 10. 19 Jan. 

Rijksinkomstenbelasting. Zie: Inkom .. tenbelas
ting. . 

Rijksverzekeringsbank. Zie : Invaliditeits- en 
Ouderdomsverzekeri,ng. 

Rijnvaart. Zie : Scheepvaart. 
Rijwielen. Zie: Motor- en Rijwielwet. 
Salarisbesluit. Zie: Rijksambtenaren en Werk-

lieden. 
Scheepsbewijzen. Zie : Kadaster, Hypotheken 

enz. 
Scheepvaart. Besluit tot vaststelling van een 

nieuw bijzonder reglement van politie voor 
het Apeldoornsche kanaal. S. 63. 26 Fehr. 

- Besluit tot wijziging van het Reglement van 
Poli tie voor •ie Reede en's Rijks Marinehaven 
van Hellevoetsluis. S. 90. 18 Mrt. 

- Besluit, houdende bepalingen betreffende 
een doorloopend van Rijkswege uit te oefenen 
vrijwillig aanvaard toezicht op het logies 
voor de schepelingen en op de ziekeaver
blijven aan boord van Nederlandsche schepen 
van 400 registertonnen (2.83 M3.) bruto
inhoud of minder, geene visschersvaartuigen 
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zijnde, alsmede aan boord van NederlandEcbe 
sleepbooten. S. 140. 2 April. 

- Besluit boudende bepalingen betref;Iende een 
doorloopend van Rijkswege uit t e oefenen, 
vrijwillig aanvaard toez icht op bet logies voor 
de schepelingen en op de ziekenverMijven 
aan boord van Nederlandscbe scbepen van 
meer dan 400 registertonnen (2. 3 M3.) bruto
inboud, $.eene sleepbooten of visschersvaar
tuigen z1jnde. S. 141. 2 April. 

- Besluit , boudende bepalingen betreffende 
een doorloopend van Rijkswege 1,i t t e oefenen 
vrijwillig aanvaard toezicht op bet logies voor 
scbepelingen en op de ziekenverblijven aan 
boord van Nednlandsche visscb ersvaar 
tu igen. S. 150. 10 April. 

- Wet tot overbrenging van het bij het Rijk 
in beheer en onderhoud zijnde Zijkanaal I 
naar Oostzaan, gelegen binnen de gemeenten 
Amsterdam en Landsmeer, in bebeer en 
onderhoud bij de gemeente Amsterdam. 

S. 247. 18 Mei. 
- W et, tot toekenning van kasvoorschotten 

aan de N. V. K oninklijke Hollandsche Lloyd 
S. 332. 24 Juni. 

- Besluit tot aanvulling van bet Algemeen 
reglement van p olit ie voor ri vieren en Rijks
kanalen vastgesteld bij K . B. van 24 No
vember 1919, S. 760 en van bet Bijzonder 
reglement van politie voor de havens der 
eilanden Terscbelling, Vlieland, Wieringen, 
Urk en Marken, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 23 Mei 1892 (Stbl. no. 121). 

S. 382. 6 Juli. 
- Beslui t tot wijziging van het reglement van 

politie voor de scbeepvaart en de vlotvaart 
op de Merwede, de N oord en de Nieu we Maas, 
vastgesteld bij K. B. van 4 October 1913 
(Stbl. n°. 379). S. 385. 9 Juli. 

- Beslui t tot bekrachtiging van wijzigingen 
van het Rijnvaartpolitiereglement voor den 
Rijn met inbegrip van de Waal en de Lek. 

S. 386. 9 .Juli. 
Besluit tot wijziging van eenige reglementen 

voor de scheepvaart ter bevei liging van be
weegbare spoorwegbruggen. 

S. 399. 20 Juli. 
Besluit tot nadere wijziging van twee regle

menten voor de scheepvaart ter beveiliging 
van beweegbare spoorwegbruggen. 

S. 498. 22 Nov. 
- Zie ook : 'I'ractaten. 
Schuld. (Nationale) Wet, houdende berziening 

v~n de financieele verhouding t usschen bet 
R1Jk en de gemeenten en wijziging van eenige 
bepa lingen der Provinciale wet en der Ge
mecntewet. S. 388. 15 Juli . 

Spoor- en Tramwegen. Arrest van den Hoogen 
R aad. (Mot.- en Rijwielregl. art. 7; Wet 
Spoorwegen Beperkte Snelbeid art. 8; Sv. 
art. 359). - Art. 18 A. P . V. voor Arnbem 
regelt bet bijzondere geval, dat bij bet ont
moeten van een stilstaand tramrijtuig door 
een_ bestuurder bet veilig ui tstappen van pas
sagiers m .$evaar wordt gebracht. Art. 7 
Mot.- en R1Jw.reglement voorziet bierin niet 
en de gegeven regeling verbiedt niet iets, dat 
door bet R eglement is toegelaten. Derhalve 
is bet middel, als zou art. 18 A. P. V. onver
bindend zijn, ongegrond. - Het Hof heeft 
feitelijk beslist, dat lijn 2 der Arnbemsche 
stadstram een afzonderlijke spoorweg is, waar-

op geen antler dan locaal personenvervoer 
plaats beeft. Dus mist bet middel, stellende 
a at niet is onclerzoch t of deze lij n behoorde 
tot een net, waarop wel antler dan locaa l 
vervoer plaat s heeft, feitelijken grondslag. -
Terecht heeft het Hof art. 8, eerste lid, der 
Locaal Spoor- en Tramwegwet, voorzoover 
daarin sprake is van ,,spoorwegen, waarop 
geen antler vervoer plaats heeft dan personen
vervoer binnen een gemeente'' aldus opgevat, 
da.t daarbij n iet in aanmerking kan komen 
b ij wijze van hooge uitzondering voorkomend 
interlocaal vervoer, doch slechts bet gewone 
vervoer . - Motiveering van de redengeving 
rler beslissing, da t art. 18 A. P . V. toepasse
lijk was, in niet noodig ; bepaaldelijk __ wordt 
vermelding van den inhoud der bew1.i sm1d
delen door art. 359, tweede lid, Sv. niet ver
langd. - (Zie bet arrest v. d . H . R. van 
25 Juni 1928 in deze zaak, N. J . 1928, biz. 
1617.) 21 J an. 
Besluit tot vaststelling van regelen omtrent 

bet toezicht op de spoorwegeu. 
S. 76. 13 Mrt. 

- Wet tot verlaging van den rentevoet ? er 
bjj de wet vau 2 Mei 1925, S. 178, uit 's R1Jks 
schatkist verstrekte leening ten behoeve van 
den aanleg en bet in exploitaLie brengen van 
een t ramweg van Velp naar Arnhem. 

S. 240. 18 Mei. 
- Wet tot toekenning van een renteloo~ voor

scbot uit 's Rijks schatkist t en behoeve van 
ved egging van den tramweg van H eerenveen 
naar Dracbten te Heerenveen. 

S. 2%. 28 Mei. 
- Bes!uit tot wijziging van het Algemeen R e-

~lement Ver voer. S. 439. 17 Sept. 
- Reslui t tot nadere wijziging van het alge

meen Reglement Vervoer. 
S. 511. 11 Dec. 

- Wet tot toekenning van een rentelcos voor
schot uit 's Rijks schatkist ten behoeve van 
den aanleg van een verbindingsspoor te Venlo 
tusschen de tramwegen Venlo-Ber ingen en 
Venlo-Nijmegen. S. 523. 12 Dec. 

- Wet boudende regelen betreffendeclen rechts
t,ocstand van ambtenaren. S, 530. 12 Dec. 

Statistiekrecht. Besluit tot nadere wijziging 
van het Vrijdommenbesluit 1925, S. 103, 
houdende uitvoering van de Tariefwet 1924, 
S. 568, voor zooveel betreft de vrijdommen 
van invoerrecht en statistiekrecht. 

S. 434. 13 Sept . 
Sterke drank. Arrest van den Hoogen Raad. 

(Drankwet art. 47.) - Waar art. 47, eerst e 
lid, der Drankwet aan de burgemeesters de 
onbeperkte beoordeeling laat, of in vergun
ning- of verloflocalitei ten vrouwelijke per
sonen gedurende de uitoefening van het be
drijf zullen dienst doen of van wege den 
houder der ver$unning of van het verlof aan
wezig zullen z1jn, is niet in te zien , waarom 
zij deze vergunning niet tot een bepaald aan
tal vrouwen of tot bepaalde, met name aan
gewezen vrouwelijke per sonen zouden mogen 
beperken of de voormelde vergunning niet 
onder bepaalde, iu overeenstemming met de 
strekking de Drank.wet gestelde voorwaarden 
zouden mogen verleenen, en het t egendeel 
wordt trouwens door de geschiedenis va n bet 
artikel bevestigd. - Overigens beslist de 
kantonrecbter terecht, dat indien aan de ten 
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deze verleende toestemming recbtsgeldigheid 
moest worden ontzegd, bet gevolg hien,an 
zou zijn, dat gerequireerde de vrouw zonder 
de verei cbte toestemming gedurende de uit
oefet1ing vaD bet bedrijf van zijnentwege in 
zijn ver!ofinricbting aanwezig heeft doen zijn. 

11 J\Irt. 
- Beschikk.ing van den Hoogen Raad. - Ver

gunningsrecht in de gemeente Wehl. - Het 
vergunningsrecht wordt berekend naar de 
huurwaarde van bet perceelsgedeelte waarin 
de vergunning wordt uitgeoofend gecorrigeerd 
of aangevuld naar de daarin met het bedrijf 
te maken winst. Onder deze winst is te ver
staan de zuivere winst. Orn deze te berekenen 
moet men i,:cen rekening houden met den 
arbeid duor den houdP.r der vergunning in 
het l:>edrijf aangewend. 13 Mrt. 

- Beslui t tot veruietiging van een hesluit van 
den Raad der gPmeente Echt van 26 Novem
ver 1928, waarbij, met intrekking van het 
besluit van 4 October 192 , werd hesloten 
aan M. Louvign_v te Echt alsnog een bedrag 
van f 20.83 terug te geven van het voor het 
op 1 Mei 1928 aangevangen vergunningsjaar, 
betaalde vergunningsrecht. 91. 19 Mrt. 

- Besluit tot vernietignig van het besluit van 
Ged. Staten van Gelderland van 26 Septem
ber 1928, waarbij werd vernietigd een be
sluit, van Burgemeester en \Vethouders van 
Elst van 2 J\Iaart, 1928, inhoudende intrekking 
eener vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in het klein van J\1ej. P. Knip
ping te Druten. , . 166. 17 April. 

- Arrest van den Hoo!!ien Raad. (Drankwet 
art. 7). - In de bepaiincren van art. 54 der 
A. P. V. voor Bunschoten°- o. a . den houder 
v. e. tapperij verbiedende ttisscben des na
middags 10 uur (op Zaterdag 6 of 8 uur in 
bepaalde maanden) en des voormiddags (i uur 
de voor het publiek toegankelijke lokaliteit 
geopend te bebben - kan aan de woorden 
,,des voormiddags 6 uur'' redelijkerwijze geen 
andere beteekenis worden toegekend dan : 
des voormiddags 6 uur v. d. volgenclen dag, 
daar immers hij bet aangeven v. e. termiJn 
gelegen t.usschen twee tijdstippen, met het 
eer tgenocmde tijrlstip de aanvang v. d. ter
mijn wordt aangednid, en niet het einde 
daarvan. - In haar geheel genomen zijn de 
voormelde bepalingen niet van dien aard -
al mogen zij tot twi~tvragen aanleiding geven 
-, dnt zij om de onzekere strekking onver
bi:ndbaar zouden zijn. 4 Nov. 

- Be luit tot vernietiging van het besluit van 
Burgemee; ter en Wetboudere vitn Zwolle 
dd. 26 Maart 1929, waarbij wijziging werd 
gebracht in de vermelding der localiteit in 
de a ktc van de aan G. Hctebrey te Zwolle, 
verleende vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in het klein. S. 507. 6 Dec. 

- Besluit, strek.kende tot vernietiging van het 
besluit van Burgemeester en \Vethouders van 
Almelo van 15 December 1924 waarbij aan 
F. 0. de Boer verlof werd verleend voor den 
verkoop van alcobolboudende drank, anderen 
dan sterken drank, in bet perceel Wierden
schestraat n°. 1, te Almelo. S. 568. 21 Dec. 

Strafrecht en Strafvordering. Be luit tot 
nadere wijziging en aanvnlling van den alge: 
meenen maatregel van bestuur bedoeld b1J 
de nrtt. 3 en 21 der ,rnt ,,an 12 Februari 1901, 

S. 64, vnstgesteld bij hot K B. Yan 15 Juni 
1905, . 20!). (Betreffendc de kinderwet
geving). . 143. .2 April. 

- \Vet, houdende nadere ,oorzieningcn betref
fende de voorw!lardelijke veroordeeling en 
de voorwaardelijke invrijheid telling. 

S. 360, 25 Jnni. 
- Wet, houdende nadere voorzieningen be

treffende de tenuitvoerlegging van gevange
nisstraf. S. 361. 25 Juni. 

- \Vet, houdende nadere voo1·zieningen be
treffende beroeps- en gewoontemisdadigers. 

. 362. 25 Juni. 
Suriname. Wet, houdencle wijziging van de 

wet van den :Men Ju li .1928 tot na.dere wijzi
ging en aanvulling van bet reglement op bet 
beleid der Regeering in de kolonie Suriname 
S. 1928, n°. 230, van de Surinnamsche Bank
wet 192 en van de wet van den 2den Juli 
192 tot toekenning van de hoedanigheid 
van wettig betaalmiddel in uriname aan de 
biljetten van De urinaam che Bank ( tbl. 
1928, no. 232). . 117. 20 Mrt. 
Besluit tot toepas elijkvcrklaring van de 

regelen omtrent het verleenen van geldelijke 
tegemoetkoming nan de nagelaten betrek
kingen van in en door den dien t omgekomen 
Europeesche militaireI\ van het leger in Neder
landsch-Jndie op de nagelaten betrekkingen 
van in en door den dien t omgekomen mili
tair<'n, dienende bij de trocpen in Suriname 
en Cura,;iao. S. 464. 21 O~t. 

- Wet tot nadere verlenging van den term1Jn 
der op chorting van de beta.ling van rente 
en aflossing ter zake van de Surinaamsche 
Spoorwegleening. , 526: 12 Dec. 

- tie 001< : Begnotingen en Rekeningen. 
Tabakswet. Wet, houdende verlenging van 

den termijn genoemd in art. 88a der_ ~ abak~: 
wet 1921 , S. 712, Iaatstelijk gew1Jz1gd b1J 
het eenig artikel der wet van 29 December 
1928 (Stbl. no. 525). S. 541. 21 Dec. 

Tariefwet. Zie Rechten van ;n. , uit- en cloor
voer. 

Tantieme. Zie : Divicleml- en -belasting. 
Telegrafen, Telefonen en Ra dio. Besluit, h.ou

dende va tstelling van de in tructie voor den 
Radioraad. . 14. 26 Jan. 

- Besluit tot vast telling van de orgauisatie 
van het taatsbedrijf der Posterijen, Tele
grafie en Telefonie. . 74. 11 . )!rt. 

- Besluit, houdende vaststelling van tarie,•en 
voor de Rijkstelefoonnetten Arnhem, Rheden, 
Oosterbeek en Wassenaar/de Kievit. 

S. 174. 23 April. 
- Besluit tot wijziging van het besluit ,·an 

den 26steu Januari 1929, S. 14, houclendc 
vaststelling van de instrnctie voor den 
Ratlioraad. S. 376. 29 Jun1. 

- Besluit, houdende wijziging van het Rijks-
telegraafreglement 1926. . 440. 17 Sept. 

- Besluit, houdende intrekking van het be
staande en va t telling van een .. n1euw Re
gloment voor den dienst cler RtJkstelefoon. 

. +n. 19 Sept. 
- Zie ook : 'l'mdaten. 
Tollen. Arrest van den Hoogen Raad. ( r. 

art. 427, c;o: v. a rt. 352). - Recht tot 
tolheffing be tond. - Dit recht brenf!t u1t 
den aard der zaak de bevoegdheid mede om 
bij weigering ,•au betaling althans ...-nor ge
tarifieerde personen en voertu1)'.!en den weg, 
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waaronder ook is te verstaan de weg loopende 
over een brug, af te sluiten, welke bevoegd
heid in twee K . B. is erkend. - In art. 427, 
60. Sr. is onder ,,openbaren landweg" ook te 
verstaan een over een brug loopende weg. 
(Anders Kantour. ). - De tolheffer, die bij 
weigering van betaling den tolboom doet af
sluiten en even zoo de tolgaarder, die op last 
van den tolgerechtigde in dat gev0,l den to]. 
boom gesloten houdt, belemmert dus we! het 
verkeer op een openbaren landweg, doch niet 
zonder verlof van het bevoegd gezag, immers 

, van het Souverein Gezag, dat het tolrecht 
verleende. (Anders K a ri tonr. ). - Cone!. 
Proc.-Gen. bovendien: Ten onrechte heeft 
de Kantonr. een auto niet gelijkgesteld met 
de in het tarief genoemde kar d wagen. -
Art. 352 'v. verbiedt den rechter geenszins 
om, indien bij bet telastgelegde geen straf. 
baar feit acht . nog te overwegen of er nog 
andere gronden voor ontslag van rechtsver
volging zijn. - (Vonnis K antonr. N. J . 1928, 
biz. 1570.) 21 Jan. 

Tractaten. Wet, houdende goedkeuring der 
wijziging van de internationale overeenkomst 
van den 7den Juni 1905, betreffende de in
stelling van het Internationaal Landbouw
Instituut t.e Rome, oorspronkelijk goedge
keurd bij de Wet van den 13denJanuari 1908. 

S. 6. 11 Jan. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 

25 Juli 1028 te Angora tusscben ederland 
en Turkijc ges loten bandels- en scbeepvaart
verdrag. R. 33. 7 Febr. 

- Beslnit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 11 Januari 1929 te 
's-Gravenhage tusschen Nederland en Joor
wegen gesloten overeenkomst tot wederzijd
sche vrijstelling van inkomstenbelasting in 
sommige gevallen, waarbij winsten voort
vloeien uit het zeescheepvaartbedrijf. 

S. 52. 20 Fehr. 
- Be luit, bepalende de bekendmaking in bet 

Staatsblad van bet op 9 Juni 1928 te Geneve 
tusscben Nederland en Finland gesloten Ver
zoeningsverdrag (Stbl. 1928, n°. 436). 

S. 65. 26 Fehr. 
- Wet, houdende goedkeuring van de op 24 

Juli 1922 te 's-Gravenhage gesloten voor
loopige chikking tusscben Jederland en 
Duitscbland inzake luchtverkeeF en van het 
op 17 Augustus 1928 te 's-Gravenbage ge
teekend aanvullingsprotocol bij die schikking. 

S. 94. 20 Mrt. 
- Wet, houdende- goedkeuring van de toe

treding tot de overeenkomst van Parijs van 
25 Juli 192"l, tot wtiziging van de Conventie 
van 1 December 1923, betreffende de in
richting van bet Statuut der zone van Tanger. 

S. 95. 20 Mrt. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatshlad van het op 22 September 1928 
te Brussel vastgestelde Protocol, houdende 
aanvul!ingen en wijzigingen in het op 29 Oc
t ober 1925 te Parijs tot stand gekomen Inter
nationaal Telegraafreglement (Stbl. 1926, 
n°. 237). S. 129. 22 Mrt. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
St,aatsblad van bet op 26 October 1927 te 
Brussel tussc ben Nederland en Belgie ge
sloten verdrag betreffende intellectueele toe-

nadering t usscben beide land.en (Stbl. 1928, 
n°. 266). . 142. 2 April. 

- Wet tot toetreding voor NederJand (Rijk 
in Europa) tot bet op 28 Januari 1926 te 
Kopenhagen gesloten verdrag betreffende de 
zeewaardigbeid en ui trusting van schepen, 
alsmede tot de Verklaring van 11 Joni 1928, 
boudende wijziging van de artt . I, III en VI 
van het verdrag. S. 155 12 April. 

- Wet tot goedkeuring van het op 27 Februari 
1929 te Washington geslotcn vcrdrag tot 
verlenging van den duur van het op 2 Mei 
1908 gesloten Arbitrageverdrag tusschen 
Nederland en de Vereenigde Staten van 
Amerika S. 1909, n°. 105, eerder verlengd 
bij de verdragen van 9 Mei 1914, S. 1915, 
n°. 379, van 8 Maart 1919, S. 1919, n°. 554 
en van 13 Februari 1924 (Stb!. 1924, n°. 214). 

S. 156. 12 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van bet op 

27 October 1928 te 's-Gravenbage tusschen 
Nederland en Siam gesloten verdrag tot be
slecbting van geschl llen . door rechtspra0,k 
en verzoening. S. 198. 24 April 

- Wet, houdende goedkeuring vart het voor
behoud tot toetreding tot bet Verdrag van 
Parijs van 27 Augustus 1928 tot uitbanning 
van den oorlog. S. 209. 25 April. 

-- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de toetreding voor Nederland 
(Rijk in Europ0,) tot het op 20 Mei 1875 te 
P0,rijs gesloten verdrag ter verzekering van 
de internationale eenheid en de volmaking 
van het rnetrieke stelsel, en de bijbehoorende 
aanhangsels, alsmede tot het op 6 October 
1921 te Sevres gesloten verdrag, houdende 
wijziging van eerstgenoemd verdrag en van 
een der 0,anhangsels (Stbl. 1928, n°. 466). 

S. 219. 29 Apri I. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 27 Februal'i 1929 te 
Washington ges loten en bij de wet van 12 
April 1929, S. 156, goedgekeurde verdrag tot 
verlenging van den dour van het op 2 Mei 
1908 gesloten arbitrageverdrag tusscben Ne
derland en de Vereenigde Staten ,an Ame
rika, S. 1909, n°. 105, eerder verlengd bij de 
verdragen ,an 9 Mei 1914, S. 1915, n°. 379, 
van 8 Maart 1919, S. 19Hl, n°. 554 Pn ,an 13 
Februari 1924 (Stbl. Hl24, n°. 214). 

S. 2 26. 2 Mei. 
- W'et, houdende goedkeuring van het op 

28 l\faart 1925 te Brussel tu scben Nedf'rland 
en Belgie gesloten verdrag betl"fffende de 
territori0,le rechter]jjke bevoegdheid, be
treffende het fai lli sement en betreffende bet 
gezag en de tenuitvoerlegging van rechter
lijke beslissingen, van , cheidsrechterlijke uit
spraken en v0,n aut,hentieke akten alsmede van 
het bij het verdrag gevoegde additioneel 
pwtocol. S. 250. 18 Mei. 

- Wet, boudende voo:rzieningen ter uit,cering 
van het verclrag met Be!gie betreffende de 
territoriale rechterlijke be\"of'gdbeid enz. 

S. 251. 18 Mei. 
- W et tot voorbeboud der bevoegdheid tot 

toetreding tot het ontwerpverdrag betref
fende den leeftijd, waarop kinderen mogen 
warden toegela.ten tot den arbeid in den land
bouw (Genvee 1921 ). S. 271. 31 Mei. 

Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
ta0,tsblad van de wijziging der internationale 
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· overeenkomst van 7 Juni 1905, betreffende 
de instellin11: van het internationaal land
bouw-instutiiut t e Rome ( tbl. 1929, n°. 6). 

S. 319. 14 Juni. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 

28 April 1928 te Berlijn gesloten verdrag met 
slotprotocol tusschen Nederland en Duitsch
land over samenvoeging van de douanebe
handeling aan de ~rens in het scheepvaart
verkeer op den Rijn. S. 323. 22 Juni. 

- Wet, houdende goedkeuring van het ver
d rag met bijbehoorend protocol tot afschaf
fi ng van in- en uitvoerverboden en -beper
kingen van 8 November 1927, benevens de 
aanvullendeo vereenkomst met bijbehoorend 
protocol van 11 Juli 192 . S. 333. 24 Juni. 

- Wet, houdende goedkeuring van de over
eenkomst met behoorend protocol met be
t rekking tot den uitvoer van huiden, alsmede 
van de overeenkomst met bijbehoorend pro
tocol met betrekking tot den uitvoer van 
beenderen van 11 Juli 1928. 

S. 334. 24 Juni . 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de toetreding tot de overeen
komst van Parijs van 25 Juli 1928 tot wij zi
ging van het verdrag van 18 December 1923, 
betreffende de inrichting van het Statuut 
der zone van Tanger (Stbl. 1929, n°. 95). 

S. 371. 25 Juni. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 25 Juli 1928 te Angora 
tusschen Nederland en Turkij e ges loten han
dels- en scheepvaartverdrag (Stbl. 1929, 
n°. 33). S. 395. 19 Juli. 

- Besluit, houdende vaststelling van het tijd
stip van in werking treding der wet van 
18 Mei 1929, S. 251, tot uitvoering van het 
verdrag met Belgie betreffende de territoriale 
rechtertijke bevoegdheid enz. 

S. 400. 20 Juli. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 24 Juli 1922 t e 's-Gra
venhage tusschen Nederland en Duitschland 
gesloten voorloopige schikking inzake lucht
verkeer en van het op 17 Augustus 1928 te 
's-Gravenhage oeteekend aanvuliingsproto
col bij die schikking (Stbl. 1929, n°. 94) 

S. 401. 22 Juli . 
:_ Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het op 27 October 1928 
te 's-Gravenhage tusschen Nederland en Siam 
gesloten verdrag tot beslechting van geschillen 
door rechtspraak en verzoening (Stbl. 1929, 
no. 198). S. 403. 26 Juli. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
taatsblad van de toetreding voor Nederland 

(Rijk in Europa) tot het op 28 J anuari 1926 
te Kopenhagen gesloten verdrag betreffende 
de zeewaardi~heid en uitrusting van schepen, 
a lsmede tot cte verklaring van 11 Juni 1928, 
houdende wijziging van de artt. I, III en IV 
van het verdrag (Stbl. 1929, n°. 155). 

S. 404. 29 Juli. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 28 l\faart 1925 t e 
Brussel tusschen ederland en Bel~ie ge
sloten verdrag, betreffende de terntoriale 
rechterlijke bevoegdheid, betreffende het 
faillissement en betreffende het gezag en de 
tenuitvoerlegging van rechtertijke bes lissin
gen, van scheidsrechterlijke uitspraken en 

van authentieke akten, alsmede van het bij 
dat verdrag gevoegde additioneel protocol. 
(Stbl. 1929, n°. 250). 

S. 405. 29 Juli. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de toetreding tot het ver
drag van Parijs van 27 Augustus 1928 tot 
uitbanning van den oorlog (Stbl. 1929, 
n°. 209). S. 407. 1 Aug. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de toetreding van Polen en 
van de Vrije Stad Danzig tot het op 12 Juni 
1902 te 's-Gravenhage gesloten Verdrag tot 
regeling der wetsconflicten met betrekking 
tot h et huwelijk (Stbl. 1904, n°. 121). 

S. 409. 7 Aug. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de toetreding van Polen en 
van de Vrije stad Danzig tot het op 12 Juni 
1902 te 's-Gravenhage gesloten Verdrag tot 
regeling derwets-en jurisdictie-conflicten met 
betrekking tot rle echtscheiding en de schei
ding · van tafel en bed ( tbl. 1904, n°. 121). 

S. 410. 7 Aug. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de toetreding van Polen en 
van de Vrije tad Danzig tot het op 12 Juni 
1902 te ' -Gravenhage gesloten Verdrag tot 
regeling der voogdij van minderjarigen (Stbl. 
1904, n°. 121). S. 411. 7 Aug. 

- Besluit, bepalende de bekeudmaking in het 
Staatsblad van de toetreding van Polen en 
van de Vrije Stad Danzig tot het op 17 Juli 
1905 te 's-Gravenhage gesloten verdrag be
treffende de wetsconflicten met betrekking 
tot de gevolgen van het buwelijk ten opzicbte 
van de r ecbten en verplicht ingen der echt
genooten en hunne persoonlijke betrekkingen 
en ten opzichte van hunne goedercn (Stbl. 
1912, n°. 285). S. 412. 7 Aug. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in bet 
Staatsblad van de toetred ing van Polen en 
van de Vrij e stad Da nzig tot bet op 17 Juli 
1905 te 's-Gravcnhage gesloten Verdrag be
treffende de curateele en soortgelijke maat
regelen van bescherming (Stbl. 1912, n°. 286). 

S. 413. 7 Aug. 
- Besluit, bepa lende de bekendmaking in bet 

Staatsblad van het op 28 April 1928 te Ber
lijn tusschen Nederland en Duitschland ge
sloten verdrag met slotprotocol over samen
voeging van de douanebehandeling aan de 
grens in het scbeepvaartverkeer op den Rijn 
(Stbl. 1929, n°. 323). S. 436. 13 Sept. 
Besluit, bepalende de bekendmaking in bet 

Staatsblad van de t usschen den Nederland
scben Consul-Generaal te Montreal en den 
Canadeescben Secretaris van Staat voor 
Buitenlandsche Zaken gewis elcle nota's dd. 
23 September 1929, houdende regelen ter 
voorkoming wederzijds van het heffcn van 
dubbele inkomstenbelasting ten aanzien van 
winsten uit het scheepvaartbedrijf. 

S. 495. 19 Nov. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de toetreding van Estland 
tot het op 17 Juli 1905 te 's-Gravenhage ~e
sloten verdrag betreffende de burgerliJke 
recbtsvordering ( tbl. 1909, n°. 120). 

S. 505. 3 Dec. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 11 Juli 1928 te Geneve 
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get eekende overeenkomsten met bijbehoo
rende protocollen betreffende den uitvoer 
van huidenen van beenderen(S.1929,n°.334), 
alsmede van de op 11 September 1929 te 
Geneve geteekende protocollen betreffende 
de inwerkingtreding van die overeenkomsten. 

S. 506. 5 Dec. 
- Wet, houdende goedkeuring van de op 

27 Maart 1929 te 's-Gravenhage onderteeken
de verklaring tot afschaffing van de Neder
landsche capitulaties in de Spaansche zone 
van Marokko. S. 543. 21 Dec. 

- Wet tot opzegging van de voorloopige lucht
vaartverdragen, gesloten tusschen Nederland 
en Polen op 4 November 1925 en t usachen 
Nederland en Denemarken op 23 Juli 1926. 

S. 562. 21 Dec. 
Tramwegen. Zie : Spoor- en Tramwegen. 
Tijd. Besluit, tot vervroeging in 1929 van den 

wettelijken tijd, bedoeld in art. 1 de,r wet 
van 23 Juli 1908 (Stbl. n°. 236). 

S. 16. 29 J an. 
Uitvoer. Wet, houdende voorschriften be

treffende bet waarborgen van bepaalde eigen
schappen of hoedanigheid van uitgevoerde 
voortbrengselen van bet landbouw- , tuin
bouw-, veeteelt- en zuivelbedrijf. 

S. 277. 31 Mei 
- Resluit tot vaststelling van het tijd tip 

van in werking treden der Landbouwuit
voerwet . S. 531. 13 Dec. 

Vaccinatien. Zie : Ziekten (Besmettelijke). 
Veeartsenijkundig Staatstoezicht. Besluit tot 

aanvulling en wijziging van het herhaaldelijk 
gewijzigde en aangevulde K. B. van 25 April 
1922 (Stbl. n°. 219). S. 429. 3 Sept. 

Veewet en Veeziekten. Zie : Veeartsenijkundig 
Staatstoezicht. 

Veiligheidswet. Besluit tot wijziging van bet 
Veiligheidsbesluit 1926. S. 402. 26 Juli. 

Veren, Arrest van den Hoogen Raad. (Veren
wet artt. 1 en 2). Het eerste hoofdstuk der 
Verenwet heeft ook bet bedrijf van veren, 
die op. een oud veerrecht berusten, op het 
oog. Derhalve besliste de Rb. terecht, dat 
ook de veergerechtigde, die krachtens een 
hem toekomeud veerrecht een veer bedient, 
is de ondernemer van een overzetveer, in den 
zin van art. 1 der wet. - H et additioneel 
art. III der Grondwet noodzaakt geenszins 
tot de gevolgtrekking, dat de regeling van 
het in art. 2 der Verenwet bedoelde onder
werp, rakende de exploitatie der veren, aan 
Prov. Staten enkel zou zijn overgelaten 
t. a. v. de z.g. vrije veren. - Wel wordt in 
art. 3 van bet Reglement op de overzetveren 
in Gelderland aan Ged. Staten bet recht toe
gekend om naar den toestand van het mate
rieel een onderzoek te doen instellen, en aan 
den ondernemer de plicht opgelegd om daar
voor desgevorderd de gelegenheid te verschaf
fen, doch onder ,,gelegenheid ver chaffen" is 
bier niets anders te verstaan dan gelegenheid 
geven, d. w. z. bet onderzoek vrijlaten. Ge
noemde term sluit niet in een verplichting 
van den ondernemer om zijn materieel te ver
voeren naar een voor het onderzoek voor 
Ged. Staten aangewezen plaats. (Anders 
Cone!. Proc.-Gen.) Ontslag v. rechtsvervolging 

24 Juni. 
Vermogens- en verdedigingsbelasting. Besluit, 

houdende bepalingen tot verzekering van de 

belastingen naar inkomen en vermogen, te 
heffen van binnenschippers en van tot de be
manning van een binnenvaartuig behoorende 
personen, die binuen bet Rijk bun bedrijf of 
beroep uitoefeneu, zonder er een vaste woon
plaats te hebben. S. 215. 27 April. 

Verplaatsingskosten. Besluit, houdende wijzi
ging van het K. B. van den 26 Juni 1923, 
S. 306, gewijzigd en aangevuld bij K. B. van 
den 13 October 1923, S. 481, tot regeling van 
de vergoeding van verplaatsingskosten. 

S. 503. 29 Nov. 
Vervoer. Zie: Openbare middelen van vervoer. 
Verzekeringskamer. Besluit tot nadere wijzi-
- ging van bet IC B. van 26 Januari 1925, S. 23, 

houdende bezoldigingsregeling voor bet per
soneel der Verzekeringskamer. 

S. 146. 5 April. 
Visscherij. Besluit tot nadere wijziging van 

bet Reglement voor de N ederlandsche Haring
controle (Stbl. 1928, n°. 83). S. 379. 4 Juli. 

Vleesch en vleeschwaren. Besluit tot nadere 
wijziging van bet K. B. van 6 Juni 1922, 
S. 395, betreffende uitvoering Vleeschkeu
ringswet. S. 54. 22 Fehr. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Vleesch
keuringswet art.t. 19 en 47.) - De Rechtb. 
heen terecht onder den term ,,vleeschwinkel" 
van art. 19 der Vleeschkeuringswdt verstaan 
hetgeen daarouder naar gewoon spraakge
bruik te verstaan is. De Rechtb. had niet 
noodig te onderzoeken of, zooals verdachte 
beweerde, bet lokaal in den zin der Arbeids
wet a ls een ,,werkplaats" was te beschouwen. 
- Onder den in art. 47 der Vleeschkeuriugs
wet bedoelden Alg. Maatr. v. Bestuur, na 
het in werking treden van welkeu de inrich
tingeu nog gedurende vijf jaw zijn vrijgesteld 
van de in dieu maatregel gestelde eischen, 
moet thans worden verstaan de Alg. Maatr. 
van Bestuur van 10 Juli 1926, S. 233, be
halve voor wat betreft de inrichtingen be
doeld in art. 12 van dat besluit. De opvatting 
der Rechtb. , dat als de in art. 47 bedoelde 
maatregel is t e beschouwen die van 1921, 
leidt tot de onhoudbare consequentie, dat 
dan art. 4 7 ook enkel vrijstelling zou verleenen 
van de in dien maatregel van 1921 gestelde 
eischen en niet van de eischen, geqteld bij 
den maatregel van 1926, welke voor den 
eerstbedoelden in de plaats is getreden, zoo
dat de verdachte terstond bij de inwerking
treding van den maatregel van 1926 aan de 
daarin neergelegde eischen had moeten vol
doen. Bovendien moet de wetgever bet oog 
gehad hebben op geldende eischen, dus ook 
ook een geldenden Alg. Maatr. v. Bestuur. 

18 Mrt. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Vleesch

keuringswet artt. 19 en 47.) - Voldoende 
duidelijk blijkt, dat verdachte er zich op heeft 
beroepen, dat zijn inrichting behoort tot die 
genoemd in den aanhef van art. 4 7 der 
Vleeschkeuringswet, derhalve op 1 J anuari 
1922 reeds bestond. De Rechtb. hei3ft evenwel 
verzuimd te onderzoeken of reqmrnnte's in
richting op 1 Januari 1922 bestond. Zou dit 
het geval zijn dan zou requirant gedurende 
vijf jaren na bet in werking treden van den 
alg. maatr. v. Bestuur. t.w. dien van 10 Juli 
1926, S. 233, zijn vrijgesteld van de daarin 
gestelde eischen, zijnde het geval, waarin 
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ingevolge art. 12 van genoemd K. B. het 
K. B. van 1921 nog van toepassing zou zijn, 
hier niet aanwezig. - Vernietiging van het 
vonnis. 18 ~:t:rt. 

Vogelwet. Arrest van den Hoogen Raad. 
(Vogelwet art. 1 : Jachtwet art. 1.) - Art. 1 
der Vogelwet 1912, aanhef en sub a, moet 
aldus worden gelezen, dat door beschermde 
vogels worden verstaan a.l ie vogels, be
hoorende tot een der in Europa in het wild 
levende vogelsoorten, met uitzondering van 
die vogels des desbetreffende vogelsoort 
welke behooren tot het pluimvee. De om
stand igheid dat de fazant ook voorkomt als 
pluimvee is onvoldoende om, gelijk de K an
ton rechter heeft gedaan, deze vogelsoort tot 
,,pluimvee", d . w. z. tam vee, t e stempelen. -
Toch is de fazant geen beschermde vogel : 
ten onrechte beantwoordde de K antonrechter 
de vraag of de fazant, die door de Kroon 
ingevolge het laatste l id van ar t . 1 der J acht
wet 1923 uit de groep ,,schadelijk gedierte" 
is gelicht en bij het ,,wild" is ondergebracht, 
wel brhoort de tot ,,bij " art. 1 der Jachtwet 
als wild aangewezen vogels. Geen. anomalie. 
(Anders de Adv.-Gen.) 28 Oct. 

Volksgezondheid. Besiuit tot wijziging van 
het K . B. van 19 Februari 1920, S. 83, tot 
uitvoering van artikel 19 der Gezondheids
wet, zooals dat is gewijzigd bij K. B. van 
28 September 1920, . 761, 11 Juli 1922, 
S. 446 en 17 Mei 1924 (Stbl. n° . 247). 

S. 1. 2 Jan. 
- Koninklijk besluit. (Gezondheidswet Art. 

12.) Vergoeding voor reiskosten voor het bIJ · 
wonen van de vergaderingen der gezondheids
commissie aan een lid, dat daartoe gebruik 
maakt van een eigen automobiel, welk lid op 

• ± 5 K.M. afstand van de vergaderplaats 
_woont, kan op niet hooger dan f 1.- per 
vergadering worden gesteld. - Kosten van 
het onderzoek van nieuwgebouwde woningen 
mogen n iet in de rekening worden opgenomen. 

30 D ec. 
- Zie ook: Ziekten. (Besmettelijke) 
Volkshuisvesting. Besluit, tot verlenging van 

de schorsing van eeD besluit van den R aad der 
gemeente Ridderkerk dd. 25 Juni 1928, waar
bij aan T. de Jong a.Jdaar een bouwvergunning 
is verleend. S. 17. 29 Jan. 

- Arrest van den Hoogen R aad. De Geme n
teraad i bevoegd bij verordening eene rooi
lijn vast te stellen voor toekomstige bebou
wing, welke bevoegdheid voortvloeit nit 
art. 135 Gemeentewet en in art. 3 der Wo
ningwet voor de daar bedoelde gevallen uit
drukkelijk wordt verleend. - Zoodanige ver 
ordening is niet een raadsbesluit als in art. 30 
der Woningwet bedoeld, al kunnen de ge
volgen voor den eigenaar overeenkomen met 
die van het in art. 30 bedoeld R aadsbesluit. 
Of di t redelijk en toelaatbaar is, raakt het 
algemeen belang - De rooilijn-verordening 
vormt eene geoorloofde eigendomsbeperking. 
- De onteigenende partij is niet bevoegd eene 
andere regeling te st ellen in de plaats van 
de bij ar tt. 3 en 42 Onteigeningswet voor den 
huurder bepaalde wijze van schadevergoe
ding . 4 Maart. 

- Besluit tot schors~ng van bet besluit van 
den Raad der Gemeente Arnemuiden, d.d. 
4 Maart 1929, waa rbij aan A. de Visser, 

· aldaar, vergunning is verleend tot bet bouwen 
van een varkenshok op bet perceel, kadastraa l 

. bekend sectie G. n°. 1729, dier gemeente. 
S. 131. 26 Maart. 

- Besluit tot vernietiging van een besluit van 
den Raad der Gemeente Sittard d.d. 10 Au
gustus 192 , waarbij ongegrond is verklaard . 
bet beroep van Ma. J a. Kamps, weduwe va n 
J. W . Dols, ingesteld tegen een besluit van 
Burgemeester en Wethouders dier gemeente 
va n 1 Juni 192 tot weigering van een bouw 
vergunning. S. 139. 2 April. 

- Besluit tot vernietiging van een besluit va n 
den Raad der gemeente U lrum d.d. 23 Mei 
1928, waarbij aan Jae. Heidema, t e Zout
kamp, in beroep een bouwvergunning 'i ge
weigerd. S. 149. 10 April. 

- Besluit t ot schorsing van bet besluit vap 
Burgemeester en Wethouders vanSchoorl d.d. 
17 Mei 1929, waarbij aan G. Kieft aldaar een 
bouwvergunning is verleend. S. 305. 6_Juni . 

- Besluit tot intrekking van Ons beslmt ".an 
6 Juni 1929, S. 305, strekkende tot schorsmg 
van een besluit van den Raad der gemeente 
Schoorl d.d. 17 Mei 1929, waarbij aan G. 
Kieft a ldaar eene bou wvergunning is ver
leend. S. 425. 30 Aug. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet Art. 31.) 
- P erceelen, die onmiddemjk grenzen aan 
de bestaande bebouwing en in verband da~r
mede voor industrieterrein minder geschikt 
zijn te achten, zijn in een nitbreidingsplan 
terecht voor woningbouw bestemd. - H et 
bezwaar van appellant tegen de aanduiding 
van een perceel op de kaar ten, bij het plan 
behoorende, als eigendom van de gemeente 
en niet als eigendom van hem, appellant, k_an 
in deze niet worden onderzocht. Indien m
derdaad de eigendom aan hem moch_t toe
komen, heeft appellant niet 1tannemeliJk ge
maakt dat · hij door de bestemmmg van bet 
perceel tot openbare straat financieel zal 
worden benadeeld. - Nu slechts een zeer 
klein gedeelte van appellants perceel ~ij het 
plan voor plantsoen is aangewezen en d1t dee! 
bovendien voor bouwterrein ongeschikt moet 
worden geacht, kan hij niet gezegd worden 
door bet plan op onbillijke wijze te worden be
nadeeld. 5 ov. 

- Bes luit tot vernietiging van bet besluit van 
den Raad der gemeente Alkmaar dd . 23 Mei 
1929, waarbij aan J . Twisk aldaar eene bouw
vergunning is verleend. S. 508. 6 Dec. 

Volkstelling. Besluit, betreffende di: elfdeal
gemeene tienjaarlijksche volkstellmg. 

, . 535. 18 Dec. 
Waa rborg voor gouden en zilveren we_rk~n. 

Besluit betreffende bet toestaan van afWIJkmg 
van de formaliteiten te vervullen bij bet uit
voeren van ongebruikte gouden en zilveren 
werken. S. 145. 5 Apr~l 

- Besluit tot wijziging van dat van 13 April 
1927, S. 85, houdende bepalingen nopens 
den vorm en bet gebruik van de rijksstempels 
voor gouden en zilveren werken. 

. S. 466. 23 Oct. 
Warenwet. Besluit tot toepassing van de 

artt. 14 en 15 der Warenwet (Stbl. 1919, 
no. 5 1) op melk. . 43. 13 Feb~:

- Besluit tot toepassing van de artt. 14 en _l o. 
der Warenwet (Stbl. 1919, n°. 581) op WtJn. 

S. 137 . 28 Maart. 
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-L Besluit tot aanvulling van het Wasch
. middelenbesluit (Stbl. 1925, n°. 345) zooals 

dit is gewijzigd bii besluit van April 19~6 
(Rtaatsblad n°. 59). S. 148. 10 April. 

- Besluit tot vaststelling van den datum 
· waarop het Wijnbesluit (Stbl. 1929 n°. 137) 
in werking treedt. S. 270. 31 Mei 

- Besluit tot toepassing van de artt. 14 en 15 
der Warenwet (Stbl. 1919, n°. 581) op con- · 
sumptieijs. • · S. 321. 15 Juni. 

- Besluit tot wijziging van het l\'[elkbesluit 
1929 (Stbl. no. 43). S. 370. 25 Juni. 

- Besluit tot toepass ing van artikel 14 der 
Warenwet (Stbl. 1919, n°. 581) op honig. 

S. 445. 30 Sept. 
Waschmiddelen. Zie: Warenwet. 
Waterschappen, Veenschappen en Polders. 

Koninkl.ijk Beslnit. (Wet houdende algemeene 
regelen Waterstaatsbeheer Artt. 22 en 31.)· 
- Het ,,algemeen belang", in art. 22 SU b 2°. 
bedoeld, is te verstaan in den zin van het 
belang van het geheel in tegenstelling met 
dat der deelen. - De nitdrukking ,,opnienw 
voorzien" in art. 31 kan geen andere be_tee
ken is hebben dan voorzien op andere W\Jze, 
dan bij het geschorst e of. vernietigde besln~t 
1s geschied - Een beslmt, geheel gehJkhu
dend aan het door Ged. Staten vernietigd be
slnit, is derhalve in strijd met art. 31. 

29 April 
- K oninklijk besluit. (Keurenwet Art. 9.) 
· Onder de inrichting van waterschappen enz. , 

a ls bedoeld in art. 192 2° lid der Grondwet, 
i niet te verstaan een samenstel van water
staatswerken, doch daarmede wordt aan
gedu id het doe!, de taak, de bestemming 
van een waterschap enz. , zooals die door ver
ordeningen der wettige macht of door een 
volgreeks van feiten en handelingen zijn aan
gewezen. - Nu de openbaarheid der oever
strooken, waarop bij de niet-goedgekeurde 
keur bepaalde lasten zijn gelegd, niet is aar1-
getoond, en den eigenaren dier strooken vnJ
wel niet meer wordt gelaten clan het genot 
van het gra gewas, te winnen van den doo_r 
de schippers geregeld beloopen grond , terw1J l 
ook het den eigenaren bij art. 679 B. W. uit
drukkelijk toegekend recht tot afsluiting van 
hu'l er ven door de keur niet wordt geeer
bieaigd, hebben Geel. Staten terecht daaraan 
hnn goedkenring onthouden. 2 Nov. 

Waterstaatsbestuur. Koninklijk besluit. (Wet 
· hondend~ a lgemeene regelen W aterstaats

bes tuur Art. 46. Art. 19.) - Van een besluit 
rnn Geel. Staten, houdend schriftelijke waar
schuwing a ls bedoeld in art. 46, dat Ged. 

taten voornemens zijn gebruik te maken 
van de hnn bij art. 44 verleende be:voegd
heid, staat geen beroep op de Kroon open. -
- Art. 19b, beroep op de Kroon toekennend 
van krachtens reglementen van waterschap
pen genomen besluiten van Geel. Staten, welke 
bij provinciale verordening of reglement van 
een waterschap, daarvoor vatbaar worden 
,·erklaard, heeft daarmede alleen op het oog 
provinciale verordeningen of reglementen van 
water chappen die na "het in werking treden 
der wet van 9 Nov. 1917, S. 633, tot stand 
zjjn gegekomen. 31 Jan. 

- Koninklijk besluit. (Waterstaatswet 1900.) 
Het beginsel, volgens hetwelk bij cla sificatie 
van gronden in het bijzonder is gelet op de 

waarde, welke de wa terstaatswegen hebben 
voor het bedrijf, waartoe de perceelen be

. hooren, kan als jui t worden aanvaard. 
24 Juni: 

- Besluit, houdende beslissing op bet beroep 
ingevolge de Waterstaatswet l!)00, ingestcld 
door de gemeentebesturen van Aardenburg 
en Sint Kruis tegen het besluit van Geel. 
Staten van Zeeland van 27 Mei 1927, n°. 11, 
2° Afdeeling, hondende bevel tot vervulling 
van den onderhoudsplicht van den weg, 
welke de gemeenten Aardenburg en Sint 
Kruis verbindt en onder n° . 18 en n°. 14 
in de liggers der wegen en voetpaden van die 
gemeenten voorkomt. S. 431. 4 Sept. 

- Zie ook : W aterschwppen, enz. 
Waterstaatsdienst. Besluit tot wijziging van 

het K . B. van 17 Juli 1920, S. 612, tot vast
stelling van de inrichting van den Rijkswater
staatsdienst, zooals dat laatstelijk is gewijzigd 
bij K. B . vqn 20 April 1923 (Stbl. n°. 154). 

S. 328a. 22 Juni. 
Weduwen- en Wezenfonds. Zie : Begrootingen 

en Rekeningen. · 
Wegen. Wet tot overbrenging van de bij bet 

Rijk in bebeer en onderboud zijnde brug over 
de Aa te Almelo, genaamd de Poulinkbrng, 
in beheer en onderhoud bij de gemeente 
Almelo. , . 110. 20· l\faart 

- Wet, houdende overbrenging van een ge
deelte van den Rijksweg van 's-Gravenhage 
naar de Hoornbrug in beheer en onderhoud 
bij de gemeente 's-Gravenhage. 

S. lll. 20 Maart 
- Wet tot overneming van een gedeelte van 

den Nieuwerkerkschen weg in den Zuidplas
polder in beheer en onderboud bij het Rijk. 

S. 112. 20 Maart. 
- Wet tot overneming van de brug bij den 

Hoorn in den Rijksweg Delft-1\faassluis in 
beheer en onderhond bij het Rijk. 

S. 113. 20 Maart. 
- Wet tot overneming van weggedeelten in 

beheer en onderhoud bij de gemeenten Kra b
bendijke en Rilland-Bath in het waterschap 
,,De Reigersbergsche Polder" in bebeer en 
onderhoud bij bet Rijk. S. 24 . 18 Mei. 

- Wet tot overbrenging van een gedeelte 
Rijksweg (jaagpad) langs het Noorder 
Spaarne in de voormalige gemeente Spaarn
dam in beheer en ondcrhond bij de gemeente 
H aarlem. S. 282. 31 Mei. 

- Bescbikking van den l\'[inister van Water
staat, houdende de Instructie voor de amb
tenaren en beambten van den Rijkswater
staat betreffende de regeling van het verkeer 
op de Rijkswegen. 6 Juli. 

- Beschikking van den Minister van Water
staat, houdende aanvulling van de Instructie 
voor de ambtenaren en beambten van den 
Rijkswaterstaat betreffende de regeling van 
het verkeer op de Rijkswegen. 10 Oct. 

- Wet tot overbrenging van een gedeelte van 
den Rijksweg Amsterdam-Amersfoort in 

. beheer en onderhoud bij de gemeente Laren 
(provincie oord-Holland). S. 525. 12 Dec. 

Wegenbelasting. Besluit, houdende vrijstel
ling van wegenbelasting aan in Denemarken 
wonende of gevestigde houders van motor
rij t uigen. S. 372. 26 Juni. 

Woningwet. Zie : Volkshuisvesting. 
- Beslnit tot wijziging van het Koninklijk 
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besluit van 15 l\faart 1922, S. 123, houdende 
bepalipgen betreffende den wijnaccijns. 

S. 586. 24 Dec. 
- Zie : W arenwet. 
IJ s. Zie ook : W arenwet. 
Ziekten. (Besmettelijke) . Besluit tot vaststel

ling van bepalingen als bedoeld in artikel 1 
der wet van 26 April 1884, S. 80, laatstelijk 
gewij zigd bij de wet van 29 Juni 1925, S. 308, 
tot vaststelling van buitengewone maat
regelen tot afwending van eenige besmette
lijke ziekten en tot wering barer uitbreiding 
en gevolgen. S. 40. 9 Febr. 

- Besluit tot vaststelling van bepalingen als 
bedoeld in artikel 1 der wet van 26 April 1884, 
S. 80, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
29 Juni 1925, S. 308, tot vaststelling van bui
tengewone maatregelen tot afwending van 
eenige besmettelijke ziekten en tot wering 
ba,rer uitbreiding en gevolgen. S. 42. 12 Febr. 

·- Besluit tot nadere baststelling van . buiten
gewone maatregelen tot afwending van de 
pokken en tot wering barer uitbreiding en 
gevolgen. S. 56. 23 Febr. 

- Besluit tot nadere vaststelling van buiten
gewone maatregelen tot afwending der Azia
tische cholera en tot wering hare1· uitbreiding 
en gevolgen. S. 167. 17 April. 
Besluit tot nadere vaststelling van buiten

gewone maatregelen tot afwending van vlek
typhus en tot wering zijner uitbreiding en 
gevolgen. S. 168. 17 April. 

- Besluit tot nadere vaststelling van buiten
gewone maatregelen tot afwending van de 
pest en tot wering barer uitbreiding en 
gevolgen. S. 169. 17 April. 

- Besluit, waarbij de wet van 4 December 
1872, S. 134, houdende voorzieningen tegen 
besmettehjke ziekten, zooals die later is ge
wijzigd, met uitzondering van de artikelen 
11, 16, 20, 22 en 24 van toepassing wordt ver
klaard op meningitis cerebrospinalis epide
mica, encephalitis lethargica en poliomyelitis 
anterior acuta. S. 416. 10 Aug. 

- Besluit, waarbij de wet van 4 December 
1872, S. 134, houdende voorzieningen tegen 
besmettelijke ziekten, zooals deze laatstelijk 
is gewijzigd bij de wet van 29 December 
1928, S. 523, met uitzondering van de ar
t ikelen 11, 16, 20, 22 en 24, van toepassing 
wordt verklaard op de ziekte, genaamd 
Alastrim. S. 421. 16 Aug. 

- Besluit ter uitvoering van de artikelen 2, 
3 en 4 der wet op sera en vaccins (Stbl. 1927, 
n°. 91). S. 424. 29 Aug. 

- Rondschrijven van den Minister van Ar
beid, Handel en Nij verhei d aan de burge
meesters, betreffende de besmettelijke Ziek
tenwet. 30 Sept. 

- Besluit tot bepaling van de <lag, waarop de 
Besmettelijke Ziektenwet, S. 265, in werking 
treedt. S. 447. 1 Oct. 

- Besluit ter uitvoering van de Besmettelijke 
Ziektenwet (Staatsblad 1928, n°. 265). 

S. 448. 1 Oct . 
- Beschikking van den Minister van Arbeid, 

Handel en Nijverheid, houdende de voor
waarden waaronder de onder beheer van den 
voorzitter van den Gezondheidsraad staande 
verplaatsbare ziekenbarakken aan gemeente
besturen ten gebruike worden afgestaan. 

· 9 Oct. 

~ Wet tot verlenging van den geldigheidsduur 
van tijdelijke bepalingen betreffende de vac
cinatie, vervat in de wet van 11 Februaril928, 
S. 29, zooals zij is gewijzigd bij de wet van 
29 December 1928 (Staatsblad n°. 523). 

S. 589. 30 Dec. 
Ziektewet. Wet, tot wijziging der Ziektewet. 

S. 329. 24 ' J uni. 
- Besluit ter bekendmaking van den tekst der 

wet van 5 Juni 1913, S. 204, tot regeling der 
Arbeiders-ziekteverzekering (Ziektewet), zoo
als die wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet 
van 24 Juni 1929 (Stbl. n°. 329). 

S. 374. 29 Juni. 
- Besluit tot bepaling van den <lag, waarop 

de Ziektewet, met uitzondering van de arti 
kelen 48 en 124 in werking zal treden. 

S. 375. 29 Juni. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 
119, eerste lid der Ziektewet. 

S. 383. 9 Juli. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, a ls bedoeld in artikel 
101, derde lid, der Ziektewet. 

S. 387. 10 Juli 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 
105, tweede lid, der Ziektewet. 

S. 394. 19 Juli. 
- Besluit bepalende, dat de ambtenaren in 

den zin van artikel 3 en artikel 4, eerste lid, 
onder h, i, i, k. l en n der Pensioenwet l922, 
S. 240, van de verplichte verzekering, geregeld 
in de Ziektewet, zullen zijn uitgezonderd. 

. S. 456. 11 Oct. 
- Besluit tot vaststelling van een a lgemeenen 

maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 
99 der Ziektew<'t. S. 459. 14 Oct. 

- Beslnit tot wijziging van het K. B. van 
9 Juli 1929, S. 383, tot va,tstelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur als be
doeld in artikel 119, eerste lid, der Ziektewet. 

S. 462. 19 Oct. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, a ls bedoeld in artikel 
11, eerste lid, en artikel 31 , eerste lid, der 
Ziektewet. S. 494. 16 Nov. 

- Besluit tot vaststelling van de geldelijke bij
ch-age door de Raden van Arbeid en de er
kende bedrijfsvereenigi.ngen te storten in bet 
fonds, bedoeld in artikel 123, eerste lid, der 
Ziektewet. S. 600. 31 Dec. 

Zondagswet. Arrest van den Hoogen Raad. 
(Zondagswet art. 2 en Verord. op de Winkel
sluiting voor Rotterdam art. 2). De bepalmg 
van art. 2 der Zondagswet en die van art. 2 
der Rotterdamsche Verord. op de Winkel
sluiting - verbiedende op Zondag een winkel 
voor bet pu bliek geopend of daarin pu bliek 
of winkelbediende aanwezig t e hebben -
zijn niet met elkaar in strijd; immers ge
noemde wetsbepaling geeft niet aan winke
liers de bevoegdheid op Zondag bun bedrijf, 
zij bet onder bepaalde voorwaarden, uit te 
oefenen, doch verbiedt bun alleen op dien 
<lag bun waren met open deuren te verkoopen. 
- Voornoemde verordening - voorzoover 
ten deze van belang - betreft enkel de Zon
dagsrust, bepaaldelijk van bet winkelperso
neel en laat zich met bet in de Zondagswet 
geregelde onderwerp - de viering van den 
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Zondag niet in ; zij heeft geenszins de 
bedoeling aan eenige bepaling der Zondags
wet een ruimere strekking te geven of die wet 
aan te vullen. (Adv.-Gen. beschouwt art. 2 
der ·verord. als een geoorloofde aanvulling 
van art. 2 der Zondagswet.) - Ten onrechte 
heeft de Rechtb. aan de verordening ver
bindende kracht ontzegd. 14 J an. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Zondagswet 
art ,4). (Art. 100 der A. P. V. voor Vlaardin
geq , luidt: Het is verboden een bioscoop te 
exploi teeren in gebouwen, welke niet ten 
minste vij ftig meter, van muur tot muur ge
meten, zijn verwijderd van gebouwen, be
stemd tot het houden van openbare gods
dien,stoefeningen, gedurende den t ijd dat be
doelde godsdienstoefeningen worden gehou
den.) - Een algemeene bepaling als die van 
<lit artikel, geldende bovendien voor alle 
dagen der week, kan nimmer zijn een op het 
verbod om op Zondagen openbare verma
kelijkheden te houden toegestane uitzonde
ring als in art. 4 der Zondagswet bedoeld. 

- Cone!. P.-G.: B. en W. en niet de Raad, 
zijn bela.st met het toestaan der uitzonderin
gen op den regel van art. 4 der Zondagswet. 
- Onder het _volkomen eindigen van a lle 
godsdienstoefeningen, waarvan art. 4 voor
noemd spreekt, <lieut te worden verstaan, 
dat de Zondag, zooals die kerkelij k wordt 
gevierd, geheel is afgeloopen. (Het middel 
stelde, dat de voorstelling had plaats gehad 
tusschen twee volkomen geeindigde gods
dienstuitoefeningen). 27 Mei. 

Zou t. Besluit tot toelating van losplaatsen 
van ruw zout en zouthoudend water voor den 
aanvoer met generate verklaring of volglijst. 

S. 180. 23 April 
- Besluit, houde[lde voorzieningen ten aanzien 

van losplaatsen van ruw zout of zouthoudend 
water. S. 390. 16 Juli. 

Zuiderzee. Besluit tot nadere wijziging van 
het Zuiderzeesteunbesluit (Koninklijk besluit 
Vftll 28 November 1927, Stbl. n°. 365). 

S. 493. 14 Nov. 




